การจัดการความรู้
กองกิจการนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2563

จัดทาโดย
คณะกรรมการการจัดการความรู้
กองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำนำ
การจัดการความรู้ (KM Action Plan) กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 เล่ มนี้ จัดทาขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการจัดการความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในกองกิจการ
นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น การจัด การความรู้ ที่ ชัด เจนเป็ นรู ป ธรรมมากขึ้ น โดยในปีนี้
มีหัวข้อการจัดการความรู้ จานวน 3 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ “การใช้ Google Form ในการสร้าง Data Base
ส าหรั บ งานบริ ก าร” หั ว ข้ อ “ขยั บ ร่ า งกายซั ก นิ ด บอกลาออฟฟิ ศ ซิ น โดรม” และหั ว ข้ อ “เครี ย ดได้
คลายเป็น”
คณะกรรมการจั ดการความรู้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการจัดการความรู้ ของกองกิ จ การ
นั ก ศึ ก ษาเล่ ม นี้ จะเป็ น ประโยชน์ ส าหรั บ บุ ค ลากรในการน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ ตนเองและ
กับกลุ่มงาน เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
พันธกิจ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization )

คณะกรรมการการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กองกิจการนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2563
หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2526 มาตรา 11
กาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ของส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการนั้นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
นามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ทาให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนองค์กรและประเทศชาติ
กองกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาเสริมสร้างบุคลิกภาพ สมรรถภาพในด้าน
ต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งให้บริการนักศึกษาและประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาทั้ ง ในด้ า นร่ า งกาย สติ ปั ญ ญา อารมณ์ สั ง คม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ให้สอดคล้องตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. เพื่อให้ นั กศึกษาเป็ น บั ณฑิตที่พึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนดี ตามที่มหาวิทยาลั ย
กาหนด โดยการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
3. เพื่ อ พั ฒ นาการบริ ห ารด้ า นกิ จ การนั ก ศึ ก ษา และบุ ค ลากรให้ มี คุ ณ ภาพ มี ม าตรฐาน และ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
4. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านกิจการนักศึกษาในการวางแผน และประกอบการตัดสินใจ
แก่ผู้บริหารผู้เกี่ยวข้องตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจของกองกิจการนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงมีความ
จาเป็นในการพัฒนาความรู้ของบุคลากร โดยอาศัยการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
ซึ่งกองกิจ การนั ก ศึก ษาได้ด าเนิ น การมาอย่า งต่ อเนื่ อง เพื่อรวบรวมความรู้ที่มีคุ ณค่ า และดาเนินต่อ การ
ปฏิบั ติงานทั้งความรู้ ที่ อยู่ ใ นรู ป ของเอกสารคู่ มื อการปฏิ บัติ งาน และความรู้ที่อยู่ ในตัว บุค คลมาประมวล
กลั่ น กรองจั ดเป็ น ระเบีย บให้บุ คลากรได้เห็ นโดยสะดวกรวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของกองกิจการนักศึ กษา
บุ คลากรสามารถน าองค์ ความรู้ ไ ปพัฒ นางานให้ มี ประสิ ทธิภ าพมากยิ่ ง ขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่ ก ารเป็ น องค์ ก ร
แห่งการเรียนรู้(Learning Organization : LO) ต่อไป
วัตถุประสงค์การจัดทาแผนการจัดการความรู้
1. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา ในปีการศึกษา 2563
2. เพื่อพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ
และนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
3. เพื่อรวบรวมความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่กับบุคลากรของหน่วยงาน
ภายใน นามารวบรวมเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่จัดเก็บ

2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความรู้
1. กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การจั ด การความรู้ ที่ ด าเนิ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
ด้านกิจการนักศึกษาได้สาเร็จ
2. บุคลากร กองกิจการนั กศึกษามีวัฒ นธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะนาไปสู่ การพัฒนาเป็น
องค์ความรู้ และร่วมมือกันปฏิบัติงานให้สาเร็จตามภารกิจขององค์กร
3. บุ คลากร ได้รั บ ความรู้ จ ากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดพัฒ นาความรู้ใหม่ ๆ และ
นาไปใช้ได้ประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
ปัจจัยนาไปสูค่ วามสาเร็จ (Key Success Factor)
1. ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ทางด้ า นกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ต้ อ งเห็ น ความส าคั ญ ของการจั ด การความรู้
ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังต่อเนื่อง และเป็นแบบแห่งการแบ่งปันเรียนรู้
2. บุคลากรของกองกิจการนักศึกษา เห็นคุณค่าแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะนาไปสู่การปฏิบัติงาน
ได้สาเร็จมากยิ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เกิดการพัฒนาตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
3. ทีมงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ หรือคณะกรรมการจัดการความรู้ที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงาน
ภายในของกองกิจการนักศึกษาต้องช่วยกันให้ความสะดวก กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจต่อการ
จัดการความรู้ และนาความรู้ ประสบการณ์ของแต่ละคนมาแบ่งปันเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร
4. ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถให้บุคลากรขององค์กรได้ให้ถึงความรู้ได้อย่างสะดวก และ
รวดเร็ว และวิธีการจัดเก็บความรู้เป็นระบบง่ายต่อการค้นหา
ขัน้ ตอนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM Team) ของกองกิจการนักศึกษา
2. ทบทวนความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของกองกิจการนักศึกษา
3. คัดเลือกองค์ความรู้ที่ได้มาดาเนินการจัดการความรู้ประจาปีการศึกษา 2563
4. จัดทาแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กองกิจการนักศึกษา
5. ดาเนินการจัดการความรู้ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้กองกิจการนักศึกษา
6. ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้กองกิจการนักศึกษา
7. รายงานผลการดาเนินการจัดการความรู้
ขอบเขตของการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ของกองกิจการนักศึกษา
ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ของกองกิจการนักศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบกาหนด
ความรู้ที่ดาเนินต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งกาหนดให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและกองกิจการนักศึกษา ดังนี้
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วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1.
2.
3.
4.
5.

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพในการบริการวิชาการตามมาตรฐานสู่สากล
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ปรัชญา (philosophy) กองกิจการนักศึกษา
คนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กิจการนักศึกษาพัฒนาคน
วิสยั ทัศน์ (Vision) กองกิจการนักศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และบริการด้วยคุณภาพอย่างยั่งยืน
พันธกิจ (Mission) กองกิจการนักศึกษา
1. ส่งเสริมกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะหน้าที่ที่พึงประสงค์
2. ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดระบบบริการจัดการกองกิจการนักศึกษา
4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ
ยุทธศาสตร์กองกิจการนักศึกษา
1. จัดระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. การพัฒนานักศึกษา
3. ทานุบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กระบวนงาน (Work Process) กองกิจการนักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา
กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานบริการสุขภาพ
กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ระยอง
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จากปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และกองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
คณะกรรมการจัดการความรู้ จึงได้กาหนดขอบเขตการจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจของกองกิจการนักศึกษาไว้ 2 ขอบเขต ดังนี้
1. ขอบเขตการพัฒ นาระบบปฏิบั ติงาน ส่งเสริมบุคลากรให้ มีความรู้ ความสามารถ และพัฒ นา
การให้บริการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. การส่งเสริมพัฒนานักศึกษาและการจัดสวัสดิการ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ดาเนินการจัดการความรู้ได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ การจัดการ
ความรู้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ว่ า “มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ มุ่ ง สู่ เ ป็ น องค์ ก ร
แห่ งการเรี ย นรู้ ที่ ยั่ ง ยื น ” และเป็ น ไปตามเป้ าหมายยุ ทธศาสตร์ม หาวิ ทยาลั ย ในประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2
ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือสนับสนุนการจัดการความรู้
เพื่อให้การนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูง สุดและเหมาะสมกับการจัดการความรู้ในด้านต่าง ๆ
ตามขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) เกิดความหลากหลาย และแพร่หลายสามารถท าองค์
ความรู้ไปสู่การพัฒนาได้แท้จริง คณะกรรมการจัดการความรู้กองกิจการนักศึกษา จึงเห็นว่าควรทาเครื่องมือ
ที่หลากหลายมาดาเนินการตามความเหมาะสม ดังนี้
เครื่องมือ/กิจกรรม
ชุมชนนักปฏิบัติ
Community of Practice

การเล่าเรื่อง/บอกเล่าบทเรียน
Story Telling/Lesson Learned
การเสวนา Dialogue
การสัมมนา Seminar

พี่เลี้ยง Mentoring

ลักษณะกระบวนการเรียนรู้
- ให้เกิดการรวมกลุ่มศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติร่วมกัน
- กลุ่มศึกษาเรียนรู้ จะมีการวางแผน ปรึกษาหารือ ดาเนินการเรียนรู้
ร่วมกัน
- กลุ่ ม ศึ ก ษาเรี ย นรู้ จ ะสามารถวิ เ คราะห์ แ ก้ ไ ข ประเมิ น ผลจนเกิ ด
ความสาเร็จร่วมกัน
- เป็นเครื่องมือให้เกิดการเรียนรู้ในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในหัวข้อเพื่อศึกษาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
- กลุ่มผู้ศึกษาเรียนรู้ ผลัดกันเล่าเรื่องเพื่อนาผลจากประสบการณ์ของแต่
ละคนมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นข้อระวังในการปฏิบัติงาน
- ให้เกิดการพูดคุยกันอย่างอิสระ รับฟังและซักถามเสนอความเห็น
- กลุ่มผู้ศึกษาเรียนรู้ จะนาความคิดเห็น มุมมองจากการเสวนากันไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน
- เป็นเครื่องมือนาผลงาน การทดลอง การวิจัย วิธีปรับปรุงงานนาเสนอ
ในกลุ่มสัมมนา
- กลุ่ มผู้ ศึกษาเรียนรู้ได้รับ ความรู้จ ากการน าเสนอผลงานการทดลอง
การวิจัย การปรับปรุงงาน หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปดาเนินการ
- ให้ เ กิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ เ ฉพาะตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเรี ย นรู้
ทาให้เกิดการเรียนรู้ตามบทบาทจริงที่ได้รับ
- กลุ่ ม ผู้ ศึ ก ษาเรี ย นรู้ ได้ รั บ ประสบการณ์ ต รงตลอดถึ ง ค าชี้ แ นะแนว
ทางการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่ใช่การอบรมสั่งสอน หรือควบคุมการทางาน
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กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process : KMP)
กองกิจการนักศึกษา โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กรสามารถ
ให้ บุ ค ลากรได้ น าความรู้ ไ ปพั ฒ นาตนเองได้ ด าเนิ น การประชุ ม และพิ จ ารณาการจั ด ท า KM
กองกิจการนักศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน มาประกอบใช้การจัดทา KM ดังนี้
1. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร
และเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย เราจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ค วามรู้ อ ะไร ขณะนี้ เ รามี ค วามรู้ อ ะไรบ้ า งอยู่ ใ นรู ป แบบใด
และอยู่ที่ใคร
2. การสร้ า งและแสวงหาความรู้ เป็ น การรวบรวม/สกั ด ความรู้ ทั้ ง ความรู้ ชั ด แจ้ ง
(Explicit Knowledge) จากเอกสาร หรื อความรู้ฝั งลึ ก (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในตัว บุคคล จากภายใน
องค์กรและ/หรือภายนอกองค์กร โดยอาศัยเครื่องมือ/วิธีการต่าง ๆ ในการสร้างและแสวงหาความรู้ที่เหมาะสม
เช่น การรวบรวมกฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน การถอดความรู้จากตัวบุคคล เช่น การประชุม
ระดมสมอง การสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ การถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน เป็นต้น
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเก็บความรู้
อย่างเป็นระบบในอนาคต
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เป็นการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ปรับปรุง
เนื้อหาให้สมบูรณ์ จากการประชุมพิจารณาร่วมกัน หรือตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในองค์ความรู้นั้น
5. การเข้ า ถึ ง ความรู้ เป็ น การท าให้ ผู้ ใ ช้ ค วามรู้ เ ข้ า ถึ ง ความรู้ ที่ ต้ อ งการได้ ง่ า ยและสะดวก เช่ น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
6. การแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นความรู้ มี เ ครื่ อ งมื อ หลากหลาย ประเภทถู ก สร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ น าไปใช้
ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
- กรณี ที่ เ ป็ น ความรู้ ชั ด แจ้ ง (Explicit Knowledge) อาศั ย เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยในการ “เข้ า ถึ ง ”
ความรู้ มักเป็นแบบทางเดียว เช่น เอกสาร ฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
- กรณี ที่ เ ป็ น ความรู้ ฝั ง ลึ ก (Tacit Knowledge) อาศั ย เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยในการ “ถ่ า ยทอด”
ความรู้ซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice: COP)
จัดทาเป็นระบบทีมข้ามสายงาน ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
7. การเรียนรู้ ควรทาให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นการนาความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไป
ใช้ประโยชน์ในการทางานเพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุง หรือพัฒนางาน เพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิม เมื่อปฏิบัติตามแล้ว
มี ปั ญ หาตรงไหน มี จุ ด ที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขอย่ า งไร ผู้ ป ฏิ บั ติ ก็ แ จ้ ง ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ (feedback) เพื่ อ ให้
หน่วยงานนาไปพิจารณาปรับปรุงงาน เกิด ระบบการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ นาความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้
มีประสบการณ์ใหม่ ๆ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง

แผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2563
(ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

จัดทาโดย
คณะกรรมการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
จากมติที่ประชุมในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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แผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2563
1. นโยบาย KM ของกองกิจการนักศึกษา
(1) ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้จำกกำรปฏิบัติที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) ให้เป็นควำมรู้ที่เผยแพร่เป็นลำยลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)
(2) ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้วิสัยทัศน์ของกองกิจกำรนักศึกษำบรรลุเป้ำหมำย
(3) ทุกหน่วยงำนในกองกิจกำรนักศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้
2. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒ นำฐำนควำมรู้ ส นั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองกิจกำรนักศึกษำ และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 ในประเด็ น
ยุทธศำสตร์ที่
- ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ
- ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์
- ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม
และจริยธรรม
โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นเครื่องมือที่บุคลำกรสำมำรถ
เข้ ำ ถึ ง ได้ ง่ ำ ย และน ำมำใช้ ใ นกำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ อ ย่ ำ ง
ต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
1. มี ฐ ำนควำมรู้ ด้ ำ นกำรบริ ห ำรจั ด กำรที่ ส นั บ สนุ น 1. มีฐำนควำมรู้อย่ำงน้อย 1 ฐำน
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนและกองกิจกำรนักศึกษำ
2. มีหน่วยงำนที่เข้ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
2. จำนวนหน่ว ยงำนที่เข้ำมำแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ บ น Web Facebook ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยงาน
หรือ Facebook
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2. วัตถุประสงค์ (ต่อ)
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
2. เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำมำรถนำมำใช้ในกำร 1. จำนวนเรื่องที่มีกำรจัดกำรควำมรู้
พัฒนำสมรรถนะและศักยภำพของผู้ปฏิบัติงำน
2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. จำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. จำนวนเรื่องที่ประสบผลสำเร็จในกำรนำ KM มำใช้ในกำร
พัฒนำสมรรถนะและศักยภำพของผู้ปฏิบัติงำน

เป้าหมาย
1. มีกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงน้อย 1 เรื่อง
2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ อย่ ำ งน้ อ ย
1 ครั้ง
3. มี ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
อย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนเป้ำหมำย
ที่กำหนดไว้ในโครงกำร
4. มีเรื่องที่ประสบผลสำเร็จในกำรนำ KM
มำใช้ในกำรพัฒนำสมรรถนะและศักยภำพ
ของผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงน้อย 1 เรื่อง
3. เพื่อนำองค์ควำมรู้ของกองกิจ กำรนั กศึกษำมำช่วยในกำร 1. มีกำรนำองค์ควำมรู้ของกองกิจกำรนักศึกษำไปใช้ในกำร 1. มี ก ำร Share ผลงำนองค์ ค วำมรู้ ผ่ ำ น
พัฒนำระบบงำน/กระบวนกำรทำงำนของกองกิจกำรนักศึกษำ ปฏิบัติงำนได้จริง
ระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ เพื่ อ แบ่ ง ปั น
ให้มีประสิทธิภำพ
ควำมรู้ ใ ห้ กั บ หน่ ว ยงำนภำยในกองกิ จกำร
นักศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยงำน
2. มี เ ครื อ ข่ ำ ยกำรจั ด กำรควำมรู้ ร่ ว มกั น
อย่ำงน้อยภำยในกองกิจกำรนักศึกษำ

8

แผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2563
3. แผนงาน
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ที่
1 กำรบ่งชี้ควำมรู้และ
จัดประชุมคณะกรรมกำรจัดกำร
กำหนดประเด็นควำมรู้ ควำมรู้ กองกิจกำรนักศึกษำ เพื่อ
ร่วมกันกำหนด
1. แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของ
กองกิจกำรนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ
2563
2. นำข้อเสนอแนะจำก
คณะกรรมกำรประเมินฯ ปีกำรศึกษำ
2562 มำปรับปรุงกำรจัดกำรควำมรู้
ในปีกำรศึกษำ 2563
3. กำหนดแผนกำรจัดกำรควำมรูข้ อง
กองกิจกำรนักศึกษำ

ระยะเวลา

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 64

คณะกรรมกำรมีกำรประชุม
ร่วมกันเพื่อ
1. กำหนดแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมรู้ของกองกิจกำรนักศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2563
2. ปรับปรุงกำรดำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ตำมข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำรประเมินฯ
ได้ให้ไว้
3. กำหนดประเด็นควำมรู้และ
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้
ร่วมกัน ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของสำนักงำนอธิกำรบดี
ในข้อ 2 พัฒนำบุคลำกรให้มี
ศักยภำพ สำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมี
คุณภำพชีวิตที่ดี และสอดคล้อง
กับหัวข้อของสำนักงำน
อธิกำรบดี หัวข้อ “KM สนอ. :
วิธีใหม่ใส่ใจนำควำมรูส้ ู่ควำม
ยั่งยืน” ภำยใต้กรอบควำมเป็น
เลิศด้ำน
- G 1 : ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
(Academic Excellence)

1. มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
เพื่อร่วมกันพิจำรณำดำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ของกองกิจกำร
นักศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
2. มีกำรกำหนดประเด็นควำมรู้
และเป้ำหมำยของกำรจัดกำร
ควำมรู้ของกองกิจกำรนักศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2563 ร่วมกัน
3. มีกำรกำหนดแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ของกองกิจกำรนักศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2563

-

คณะกรรมกำร
KM กองกิจกำร
นักศึกษำ
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แผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2563
3. แผนงาน
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 กำรบ่งชี้ควำมรู้และ
กำหนดประเด็นควำมรู้
(ต่อ)

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

- G 2 : ด้ำนกำรวิจัย สร้ำงสรรค์
ประดิษฐกรรม และนวัตกรรม
(Research,Invention &
Innovation Excellence)
- G 3 : ด้ำนบริกำรวิชำกำร
(Academic Service
Excellence)
- G 4 : ด้ำนกำรจัดกำร
(Management Excellence)
ได้แก่
1. หัวข้อ “กำรใช้ Google
Form ในกำรสร้ำง Data Base
สำหรับงำนบริกำร”
2. หัวข้อ “ขยับร่ำงกำยซักนิด
บอกลำออฟฟิศซินโดรม”
3. หัวข้อ “เครียดได้ คลำยเป็น”
(4) ร่วมกันกำหนดแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ของกองกิจกำร
นักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563

10

แผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2563
3. แผนงาน
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
2 กำรสร้ำงและแสวงหำ
ควำมรู้

3

กำรจัดเก็บควำมรู้
ฝังลึก กำรประมวล
และกลั่นกรองควำมรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

เป้าหมาย

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก.พ. - มี.ค. 64 1. มีกำรกำหนดจัดกิจกรรม
เพื่อให้ได้ควำมรู้ตำมหัวข้อที่กำหนด
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ตำมหัวข้อที่
กำหนด ได้แก่ กำรจัดโครงกำร
จัดกำรควำมรู้ภำยในกองกิจกำร
นักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563
ภำยใต้หัวข้อ ดังนี้
1. หัวข้อ “กำรใช้ Google
Form ในกำรสร้ำง Data Base
สำหรับงำนบริกำร”
2. หัวข้อ “ขยับร่ำงกำยวันละนิด
บอกลำออฟฟิศซินโดรม”
3. หัวข้อ “เครียดได้ คลำยเป็น”
โดยจัดในรูปแบบของโครงกำร
วันแลกเปลีย่ นเรียนรู้ KM
Sharing Day กองกิจกำร
นักศึกษำ
1. สรุปประเด็นควำมรู้ทไี่ ด้จำกกำร ก.พ. - มี.ค. 64 1. สกัดควำมรู้ฝังลึกทีไ่ ด้จำกกำร
จัดกิจกรรม
จัดกิจกรรมคัดเลือกและรวบรวม
ควำมรู้
2. นำแก่นควำมรู้ที่ได้บันทึกไว้เป็น
ลำยลักษณ์อักษร

ก.พ. - มี.ค. 64 2. เปลี่ยนควำมรู้ฝังลึกเป็น
ลำยลักษณ์อักษร

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. มีบุคลำกรไม่น้อยกว่ำ 6
หน่วยงำนของกองกิจกำร
นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม
2. มีบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ใน
โครงกำร
3. คะแนนเฉลี่ยควำมพึง
พอใจต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ในภำพรวมไม่น้อยกว่ำ 3.51

เงินรำยได้ของ
กองกิจกำร
นักศึกษำ
ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564
6,000.00 บำท

- คณะกรรมกำร
KM กองกิจกำร
นักศึกษำ
- ทุกหน่วยงำน
ในกองกิจกำร
นักศึกษำ

1. จับประเด็นควำมรู้ทฝี่ ังลึก
จำกตัวบุคคล และนำมำสรุป
เป็นควำมรู้ที่ครอบคลุมด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร
2. ได้องค์ควำมรูฝ้ ังลึกในตัว
บุคลำกรเป็นลำยลักษณ์
อักษร เพื่อนำไปเผยแพร่
ต่อไป

-

- คณะกรรมกำร
KM กองกิจกำร
นักศึกษำ
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แผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2563
3. แผนงาน
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
4 กำรเข้ำถึงข้อมูล
ควำมรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
1. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู/้
แนวปฏิบัติที่ได้จำกกำรจัดกำร
ควำมรู้ของกองกิจกำรนักศึกษำผ่ำน
ช่องทำงที่บุคลำกรเข้ำถึงง่ำย

5

กำรจัดกิจกรรม
แบ่งปันแลกเปลีย่ น
เรียนรู้

1. นำองค์ควำมรู้ไปถ่ำยทอด/
แลกเปลีย่ น/แบ่งปันในเวทีที่
สำนักงำนอธิกำรบดีจดั

6

กำรประเมินผลกำร
1. ติดตำมกำรนำองค์ควำมรู้ไปใช้
จัดกำรควำมรู้และกำร ประโยชน์
นำควำมรูไ้ ปใช้
ประโยชน์

ระยะเวลา

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

มี.ค. - เม.ย. 64 1. เผยแพร่ควำมรูฝ้ ังลึกที่ได้
ให้กับบุคลำกรของกองกิจกำร
นักศึกษำเรียนรู้ผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่
บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้
ที่ต้องกำรได้ง่ำยและรวดเร็ว

19 มี.ค. 64

มี.ค. - พ.ค. 64

1. มีจำนวนช่องทำงที่
เผยแพร่องค์ควำมรู/้
แนวปฏิบัติ เพื่อให้บุคลำกร
กองกิจกำรนักศึกษำ
นำไปทดลองปฏิบัติ และ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้อย่ำงน้อย
3 ช่องทำง
2. บุคลำกรกองกิจกำร
2. บุคลำกรกองกิจกำร
นักศึกษำนำควำมรู้ที่เผยแพร่ นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
ไปทดลองปฏิบตั ิ
อย่ำงน้อยร้อยละ 50 นำองค์
ควำมรู้ไปทดลองปฏิบตั ิ
1. เพื่อนำองค์ควำมรู้ของกอง 1. มีจำนวนองค์ควำมรู้ที่
กิจกำรนักศึกษำ ไปถ่ำยทอด นำไปถ่ำยทอดและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้และแบ่งปัน แลกเปลีย่ นเรียนรู้ในเวทีที่
ร่วมกันกับหน่วยงำนอื่นในเวที สำนักงำนอธิกำรบดีจดั
ที่สำนักงำนอธิกำรบดีจดั ขึ้น
จำนวน 1 เรื่อง
1. เพื่อติดตำมกำรนำองค์
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร
กองกิจกำรนักศึกษำ

1. มีจำนวนองค์ควำมรู้ที่
หน่วยงำนนำไปปฏิบตั ิ
อย่ำงน้อย 1 เรื่อง
2. บุคลำกรกองกิจกำร
นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
อย่ำงน้อยร้อยละ 50 นำองค์
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

- คณะกรรมกำร
KM กองกิจกำร
นักศึกษำ
- หน่วยงำน
ภำยในกอง
กิจกำรนักศึกษำ

เงินรำยได้ของ
กองกิจกำร
นักศึกษำ
ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564
6,000.00 บำท
-

- คณะกรรมกำร
KM กองกิจกำร
นักศึกษำ
- ทุกหน่วยงำน
ในกองกิจกำร
นักศึกษำ
- คณะกรรมกำร
KM กองกิจกำร
นักศึกษำ
- ทุกหน่วยงำน
ในกองกิจกำร
นักศึกษำ
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แผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2563
3. แผนงาน
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ที่
6 กำรประเมินผลกำร
- สรุปผลกำรดำเนินงำนตำม
จัดกำรควำมรู้และกำร แผนกำรจัดกำรควำมรู้ของกอง
นำควำมรูไ้ ปใช้
กิจกำรนักศึกษำ
ประโยชน์ (ต่อ)

ระยะเวลา

เป้าหมาย

พ.ค. 64

2. สรุปรำยงำนและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนและ
ผลสำเร็จในกำรดำเนินกำร
ตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้
ของกองกิจกำรนักศึกษำ
ในภำพรวมเสนอต่อสำนักงำน
อธิกำรบดีทรำบ

ตัวชี้วัด
1. มีกำรดำเนินงำนสำเร็จ
ตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้
ของกองกิจกำรนักศึกษำ
ร้อยละ 80
2. ได้แนวปฏิบัติทดี่ ีในด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรของกอง
กิจกำรนักศึกษำ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2563 (1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)
ลาดับ

การดาเนินงาน/กิจกรรม

1

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้กองกิจการนักศึกษา

2

จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการจัดการความรู้ของ
กองกิจการนักศึกษา
จัดทาแผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา
รอบปีการศึกษา 2563
เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
จัดกิจกรรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยคณะกรรมการฯ
สรุปประเด็นความรู้ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ติดตามการดาเนินงานการจัดการความรู้ของกองกิจการ
นักศึกษา
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของ
กองกิจการนักศึกษา

3
4
5
6
7
8

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
✓

หมายเหตุ
คาสั่งที่
0001/2564

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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เอกสารสรุปการจัดการความรู้

หัวข้อ ที่ 1
“การใช้ Google Form ในการสร้าง Data Base
สาหรับงานบริการ”
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Google Form
Google Form คืออะไร
แบบประเมิ น แบบสอบถาม ใบสมั ค รงาน ฟอร์ ม สาหรั บ การเก็ บ ข้ อ มู ล แบบทดสอบ ฯลฯ สาหรั บ การ
ตรวจข้อสอบต้องเพิ่ม Add-on เพื่อใช้ในการตรวจ ทั้งหมดที่ว่ามา เราสามารถใช้ Google Form ในการสร้าง
ส่วนรับข้อมูลเอาไว้ใช้งานได้เลย นอกจากนี้ Google ยังให้เราใช้งานแบบฟรีๆ อีกด้วย ในการนาไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอน เช่น การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน การสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ เป็นต้น
ขั้นตอนในการทาแบบสอบถามออนไลน์ ประกอบด้วย
1.การสร้างแบบสอบถาม ซึ่ง User สามารถสร้างจากแบบสอบถามเปล่า หรือเลือกจากTemplate ที่
มีอยู่แล้ว Online และสามารถตกแต่งรูปแบบเอกสารให้สวยงาม
2.การเผยแพร่แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล
3.การดูผลลัพธ์หรือข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบกลับในรูปแบบแผนภูมิ หรือ ตาราง
3.การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์
ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ไม่ว่าเราจะใช้งาน Google Form ในงานเก็บข้อมูลรูปแบบไหน
เก็บข้อมูลประเภทใด Google Form สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้สร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้ ดังนั้น Google
Form มีฟอร์มสาหรับเก็บข้อมูลรูปหลากหลายรูปแบบสาหรับการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ สามารถสร้าง
ฟอร์มรับข้อมูลได้อยู่ 11 รูปแบบ โดยแบ่งออกเป็นรูปแบบพื้นฐาน 6 รูปแบบ และรูปแบบขั้นสูง 5 รูปแบบ
อีกทั้งยังสามารถแทรกในส่วนของการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแทรกรูปภาพ วีดีโอ หรือข้อความส่วนหัว โดย
ดาเนินการเปิดโปรแกรมดังนี้
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รูป-ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Google Form

รูป-หน้าต่าง Google Form
โปรแกรมและเครื่องมือต่างๆ ในการใช้งาน โดยปกติแล้วแถบเครื่องมือจะมีอยู่ 2 ส่วนหลัก ดังนี้
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1. แถบเครื่องมือด้านข้าง คือ ชุดเครื่องมือ ที่ใช้จัดการคาถามต่างๆ
เพิ่มคาถาม (Add question)
ใช้สาหรับเพิ่มคาถามในรูปแบบต่างๆ คาถามแต่ละรูปแบบจะมีลักษณะและความสามารถที่แตกต่าง
กัน
เพิ่มชื่อและรายละเอียด (Add title and description)
สาหรับเพิ่มแถบป้ายชื่อพร้อมรายละเอียดที่ต้องการแจ้งให้ทราบ
เหมาะสาหรับใช้ในการแบ่งส่วน เช่น ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว / ส่วนที่ 2: การประเมิณ
เพิ่มรูปภาพ (Add image)
สาหรับแทรกรูปภาพลงไปในแบบฟอร์ม
สามารถแทรกได้จากรูปในเครื่องของเรา หรืออ้างอิงรูปที่มีอยู่บน Internet แล้วก็ได้
เพิ่มวีดีโอ (Add VDO)
สาหรับแทรกคลิปวิดีโอลงไปในแบบฟอร์ม
สามารถเรียกวิดีโอจากบัญชี YouTube ของเรา หรือค้นหาจาก YouTube ผู้อื่นก็ได้
เพิ่มส่วน (Add section)
ใช้ในการแบ่งหน้า และยังสามารถใช้แยกส่วนของแบบสอบถามออกจากกันได้อีกด้วย
2. แถบเครื่องมือด้านบน คือ ชุดเครื่องมือ ที่ใช้ในการปรับแต่ง Form
ชุดสี (Color Palette)
ปรับแต่งสีและธีม ของแบบฟอร์มจากที่แจกฟรีอยู่แล้ว หรือ สามารถแทรกรูปของเราเองขึ้นไปบน
Header ก็ได้
แสดงตัวอย่าง (Preview)
สาหรับดูตัวอย่างแบบฟอร์มในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม(สามารถดูไปแก้ไขไป สลับกันไปมาได้)
การตั้งค่า (Setting)
สาหรับแทรกรูปภาพลงไปในแบบฟอร์ม
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การตั้งค่า ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

1. การตั้งค่าทั่วไป
จากัดเพียง 1 คาตอบ : จากัดให้ 1 คน สามารถทาแบบฟอร์มได้ครั้งเดียว โดยผู้ทาแบบฟอร์ม
ต้องลงชื่อเข้าใช้ โดยใช้บัญชี Google เท่านั้น
แก้ไขหลังจากส่ง : อนุญาตให้ผู้ทาแบบฟอร์ม สามารถกลับไปแก้ไขคาตอบได้
ดูสรุปคาตอบ : อนุญาตให้ผู้ทาแบบฟอร์ม สามารถกลับไปดูคาตอบที่ตนตอบได้
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2. การตั้งค่างานนาเสนอ
แสดงความคืบหน้า : จะปรากฏเส้นแจ้งความคืบหน้า หากมีการแบ่งหน้า
สับเปลี่ยนลาดับของคาถาม : เรียงลาดับคาถามแบบสุ่ม (เหมาะกับการทาฟอร์มเป็นข้อสอบ)
แสดงลิงก์เพื่อส่งการตอบกลับอื่น : อนุญาตให้ผู้ทาแบบฟอร์ม ส่งคาตอบเพิ่มได้มากกว่า 1 รอบ
3.

การตั้งค่าแบบทดสอบ การตั้งค่านี้ทางผู้จัดทาขอไม่กล่าวถึง เนื่องจาก เป็นการใช้เฉพาะ สาหรับ
ใช้ในการสร้างแบบทดสอบเท่านั้น

การสร้างคาถามใน Google Form

และในทุกๆ คาถามจะมีส่วนของเมนูบริเวณด้านล่าง(ของแต่ละคาถาม) ซึ่งแต่ละปุ่มมีหน้าที่ดังนี้
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ทาสาเนา [Duplicate]
หากคุณต้องการทาคาถามในลักษณะเดียวกันหลายข้อ ปุ่มนี้จะช่วยให้คุณทางานได้ง่ายขึ้น
ลบ [Delete]
ทาการลบเฉพาะคาถามนัน้ ๆ ออก
จาเป็น [Required]
ใช้บังคับให้ผทู้ าแบบทดสอบจาเป็นต้องตอบคาถามนั้นๆ ถึงจะส่งคาตอบได้

2.2.1คาถามแต่ละรูปแบบ
1. คาตอบสัน้ ๆ [SHORT ANSWER]

คาถามที่ต้องการคาตอบสั้นๆรูปภาพ มุมมองของผู้สร้าง(ขณะสร้างแบบสอบถาม)

รูปภาพ มุมมองของผู้ตอบ (ขณะตอบแบบสอบถาม)
2. ย่อหน้า [PARAGRAPH]
คาถามที่สามารถพิมพ์ตอบได้ยาว โดยส่วนมากจะเป็นคาตอบที่ไม่ตายตัว มีความยาวมากน้อยไม่
เท่ากัน เช่น ที่อยู่ หรือข้อเสนอแนะต่างๆ
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ภาพมุมมองของผู้สร้าง (ขณะสร้างแบบสอบถาม)

ภาพมุมมองของผู้ตอบ (ขณะตอบแบบสอบถาม)
3. หลายตัวเลือก [MULTIPLE CHOICE]
คาถามที่จะให้ผู้ตอบเลือกจากตัวเลือกที่กาหนดให้ โดยสามารถเลือกได้เพียงคาตอบใดคาตอบหนึ่ง

4. ช่องทาเครื่องหมาย [CHECKBOXES]

ใกล้เคียงกับ Multiple Choice และ Dropdown อีกเช่นกัน แตกต่างกันที่คาถามรูปแบบนี้จะ
สามารถเลือกได้หลายคาตอบ
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5. เลื่อนลง [DROPDOWN]
ใกล้เคียงกับ Multiple Choice แต่คาถามรูปแบบนี้จะเหมาะสาหรับคาตอบที่มีเป็นจานวนมาก เช่น
ให้เลือกอาเภอ, จังหวัด หรือประเทศ ซึ่งคาตอบจะมีปริมาณจานวนมากทาให้ขนาดของช่องคาถามยืดยาว ซึ่ง
คาถามรูปแบบนี้จะช่วยรักษาพื้นที่ได้อย่างมาก
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6. การอัพโหลดไฟล์

7. สเกลเชิงเส้น [LINEAR SCALE]
คาถามในรูปแบบเชิงปริมาณ ใช้เก็บข้อมูลเป็นจานวนตัวเลข ได้สูงสุดตั้งแต่ 0-10 โดยจะเน้นการนา
ข้อมูลเหล่านี้ไปทาสถิติซะส่วนใหญ่
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8. ตารางตัวเลือกหลายข้อ

9. ตารางกริดช่องทาเครื่องหมาย

10. วันที่ [DATE]
คาถามที่ต้องการคาตอบเป็นวันที่
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11. เวลา [TIME]
คาถามที่ต้องการคาตอบเป็นเวลา หรือช่วงเวลา

การตกแต่งหรือการใช้เปลี่ยนเทมเลต
เปลี่ยนธีม รูปแบบ Google Form ได้ตามใจต้องการ

เราสามารถเปลี่ยนธีมของ Google Form ได้ตามต้องการ ทั้งภาพส่วนหัว ภาพหน้า page ภาพพื้นหลัง ของ
Form ทั้ง Font และสี ของชื่อ คาถาม ข้อความช่วยเหลือ หรือแม้แต่ตัวเลือก
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การใช้ส่วนเสริมมาช่วยในการทางาน (Add ons)
การใช้ส่วนเสริม Form publisher
Publisher Form Publisher เป็น Add-ons (ส่วนเสริม) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ
Google Forms ประโยชน์หลักของ Form Publisher คือสร้างไฟล์สาหรับนาเสนอผลการตอบกลับที่เป็น
ข้ อ มู ล ดิ บ แบบแยกรายการเป็ น Google Docs หรื อ Google Spreadsheets โดยอั ต โนมั ติ ท าให้ ผู้ ใ ช้ ไ ม่
เสียเวลาในการพิมพ์ และสะดวกในการใช้งาน เพียงแค่สร้าง Template หรือต้นแบบสาหรับการรายงานผล
ซึ่ง Add-ons นี้เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการนาผลการตอบกลับไปทารวบรวมเป็นเอกสารเพื่อนาไปประยุกต์ใช้
งาน ข้อดีของ Form Publisher สร้างไฟล์สาหรับนาเสนอผลการตอบกลับ ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ สามารถ
export เป็นไฟล์ PDF
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เลือกส่วนเสริม เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง Add-ons ที่เรามีอยู่ได้ โดยในที่นี้ จะเป็นการเพิ่ม Publisher Form

Publisher เข้ามาในส่วนเสริมของเรา โดยจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาก

เมื่อขึ้นหน้าต่างนี้ เราสามารถค้นหาชื่อ Add-ons ที่ต้องการใช้งานได้เลย หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏได้เช่นกัน
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หน้า Add-ons “Form Publisher” จากนั้นให้กดติดตั้ง จะมีหน้าต่างการติดตั้งแสดงขึ้น

กด “ต่อไป” เพื่อขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลดังหน้าจอที่ปรากฏ
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เมื่อดาเนินการเสร็จ สามารถใช้ส่วนเสริมได้โดยการกดที่ปุ่มเครื่องหมาย
รายการส่วนเสริมที่เราได้ติดตั้งไว้ทั้งหมด ดังภาพ

เลือกที่ Form Publisher จะปรากฏหน้าจอ

เลือก Get Started แล้วกาหนดค่าต่างๆ ดังนี้
1. กาหนดรูปแบบเอกสาร Template ต้นแบบ

จากนั้น จะมีหน้าต่างแสดง
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โดยในที่นจี้ ะเลือก Template จาก Google Docs (เพื่อสร้างเป็น PDF File) แล้วเลือกไฟล์ที่เราเตรียมไว้
ดังภาพ

เมื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการนามาใช้เป็น Template โปรแกรม จะตรวจสอบชุดเชื่อมโยงระหว่างไฟล์กับ Form
ที่เราสร้างขึ้น ดังตัวอย่างด้านล่าง

34

หลังจากนัน้ กด “Next” แล้ว แก้ไขชื่อไฟล์ทใี่ ช้ในการส่ง E-mail ในช่อง Generated files title

หลังจากนัน้ กด “Next” แล้วระบุ Email ผู้รับไฟล์เอกสาร โดยหากอ้างอิง Email จาก Form จะต้องสร้างช่อง
ให้ผู้ตอบกรอก Email ตนเอง จากนัน้ ให้เปลี่ยนชื่อ Email เป็นหัวข้อคาถาม ในทีน่ ี้ใช้คาว่า “ที่อยู่อเี มล”

35

เมื่อกาหนดค่าต่างๆ แล้ว Form Publisher จะเริ่มทางาน โดยเมื่อมีผู้ตอบ Form ที่เราสร้างขึ้น ระบบจะมีการส่ง

Email ไปยัง Email ผู้ตอบ Form โดยจะมีการแนบไฟล์เอกสาร ในรูปแบบที่กาหนด (ในที่นี้ PDF File) ซึ่งชื่อ
ไฟล์เป็นไปตามที่เราตั้งค่าไว้ก่อนหน้า ดังตัวอย่าง

4. การนา Google Form ที่สร้างสาเร็จแล้วไปใช้งาน
การนา Google Form ที่สร้างสาเร็จแล้วไปใช้งานหลังจากที่สร้างแบบสอบถามหรือข้อสอบเสร็จแล้ว
ก็ถึงเวลานามันไปใช้งานต่อโดยเราสามารถจัดการได้ด้วยการกดที่ ปุ่ม ส่ง [Send] ซึ่งเราสามารถส่งไปใช้งานได้
3 รูปแบบดังนี้

36

การส่งฟอร์มต่อผ่านอีเมล [SEND VIA EMAIL]

การส่งฟอร์มต่อเป็นลิงค์ [SEND VIA LINK]
เป็นการส่งแบบฟอร์มอย่างง่าย โดยคัดลอกลิงค์ไปให้ผู้ตอบผ่านทางไหนก็ได้ เช่น ส่งผ่านโปรแกรมพูดคุยต่างๆ
ที่สามารถส่งข้อความหากันได้พอผู้ตอบได้รับลิงค์ก็สามารถเข้าผ่านลิงค์มาทาฟอร์มได้ทันที

37

การฝังฟอร์มลงเว็บเพจ [SEND VIA EMBED HTML]
สาหรับผู้ที่ต้องการสร้างแบบฟอร์มที่ไม่เป็นความลับอะไรมาก และมีเว็บเพจเป็นของตนเอง การนาฟอร์มฝังลง
ไปบนเว็บเพจก็เป็นช่องทางที่ดีในการเพิ่มผู้ร่วมทาแบบทดสอบได้อย่างดี

หัวข้อ ที่ 2
“ขยับร่างกายซักนิด บอกลาออฟฟิศซินโดรม”

39

40

41

42

43

44

45

46

หัวข้อ ที่ 3
“เครียดได้ คลายเป็น”

48

49

50

51

52

53

ภาคผนวก

เอกสารแสดงการขออนุมต
ั โิ ครงการและงบประมาณ

64

-1-

แบบเสนอโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1. ชื่อโครงการ : โครงการ “การจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563”
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ:
คณะ/สานัก/วิทยาลัย
: สานักงานอธิการบดี
ภาควิชา/ศูนย์/ฝ่าย/กอง : กองกิจการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
: คณะกรรมการดาเนินการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา
3. ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1.2
บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และทางานอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการ
ดาเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
4. ลักษณะโครงการ/กิจกรรม
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง

 งานประจา

 งานพัฒนา

5. การบูรณาการโครงการ
 บูรณาการกับการเรียนการสอน วิชา ................................................. คณะ .......................................
 บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง ............................................................... คณะ/ส่วนงาน ........................
 บูรณาการกับงานบริการวิชาการ เรื่อง .............................................. คณะ/ส่วนงาน ........................
 บูรณาการกับงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง .............................. คณะ/ส่วนงาน .........................
 อื่น ๆ (บูรณาการโครงการระหว่างหน่วยงาน/โครงการ : ระบุชื่อหน่วยงาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ)
คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. หลักการและเหตุผลของโครงการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2526 มาตรา 11 กาหนดให้
ส่ ว นราชการมีห น้ า ที่ พัฒ นาความรู้ ข องส่ ว นราชการ เพื่อให้ ส่ ว นราชการนั้น เป็ น องค์ กรแห่ ง การเรีย นรู้ น ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับภาวะปั จจุบัน ทาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
องค์ ก รและประเทศชาติ กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ ในการพั ฒ นาเสริ ม สร้ างบุ ค ลิ กภาพ
สมรรถภาพในด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งให้บริการนักศึกษาและประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้องตาม
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนดี ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดย
การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
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3. เพื่อพัฒนาการบริหารด้านกิจการนักศึกษาและบุคลากรให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านกิจการนักศึกษาในการวางแผน และประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร
ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจของกองกิจการนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงมีความจาเป็นใน
การพัฒนาความรู้ของบุคลากร โดยอาศัยการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ซึ่งกองกิจการ
นักศึกษา ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมความรู้ที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทั้งความรู้
ที่อยู่ในรูปของเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน และความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล มาประมวลกลั่นกรองจัดเป็นระเบียบให้
บุคลากรได้เห็นโดยสะดวก รวดเร็วผ่านทางช่องทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ของกองกิจการนักศึกษา
เพื่อให้บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ ของกองกิจการนักศึกษาในปีการศึกษา 2563
7.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดองค์ ความรู้ใหม่ ๆ และ
นามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
7.3 เพื่อรวบรวมความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่กับบุคลากรของหน่วยงานภายใน
นามารวบรวมเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่จัดเก็บ
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จระดับโครงการ (Output/Outcome) และ ค่าเป้าหมาย (ระบุหน่วยนับ)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. จานวนองค์ความรู้

หน่วยนับ
เรื่อง

ค่าเป้าหมาย
1

9. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรกองกิจการนักศึกษา จานวน 30 คน
10. ขั้นตอนการดาเนินการ :
ขั้นตอนการดาเนินการ/รายการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เขียนโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ
3. ดาเนินการโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ
โครงการ
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11. ระยะเวลาดาเนินงาน : วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
12. ประมาณการงบประมาณที่ใช้ : 6,000.00 บาท (หกพันบาทถ้วน)
12.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการ
(40 คน X 50.00 บาท X 1 มื้อ)
12.2 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมโครงการ
(40 คน X 100.00 บาท X 1 มื้อ)
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

เป็นเงิน 2,000.00

บาท

เป็นเงิน 4,000.00

บาท

13. แหล่งเงิน/ประเภทงบประมาณที่ใช้/แผนงาน
 งบประมาณแผ่นดิน
 งบประมาณเงินรายได้ กองกิจการนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564
 งบอื่น ๆ (ระบุ) .............................................
แผนงาน :
 แผนงานบริหารการศึกษา
 แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 แผนงานวิจัย
 แผนงานบริการวิชาการ
 แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 บุคลากรกองกิจการนักศึกษามีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้สาเร็จตามภารกิจขององค์กร
14.2 บุคลากรกองกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่า น
ทางช่องทางระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกองกิจการนักศึกษา มากยิ่งขึ้น
14.3 บุคลากรกองกิจการนักศึกษา สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ลงชื่อ ………………………………....…………
(นางปนัดดา แส้ทอง)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
วันที่ /กุมภาพันธ์ /2564
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กำหนดกำร
โครงกำร “จัดกำรควำมรู้ กองกิจกำรนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563”
วันศุกร์ที่ 12 มีนำคม พ.ศ. 2564
ในกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อำคำร 40 ปี มจพ.
******************
เวลา

08.30 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 14.30 น.

หมำยเหตุ

- ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ.
- พิธีเปิดโครงการ โดยนายพงษ์ศักดิ์ อยู่ผ่อง (ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หัวข้อ “กำรใช้ Google Form ในกำรสร้ำง Data Base สำหรับงำนบริกำร”
โดย นำยธวัชชัย ชัยภูมิ
- พักรับประทานอาหารว่าง
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หัวข้อ “ขยับร่ำงกำยวันละนิด บอกลำออฟฟิศซินโดรม”
โดย นำงสำวบังอร รัตนศรี
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หัวข้อ “เครียดได้ คลำยเป็น”
โดย นำงสำวณัฏฐำ ทับทอง
- พิธีปิดโครงการ

กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เอกสารแสดงการรายงานผลโครงการ
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะกรรมการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา โทร. 1130
.
ที่ พิเศษ/2564
วันที่ 2 เมษายน 2564
.
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการจัด โครงการ “การจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563”
.
เรียน ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา
ตามที่ คณะกรรมการจั ดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ตามคาสั่ งมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ 0001/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการจัดทา
โครงการ “การจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563” โดยใช้เงิน รายได้กองกิจการนักศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 6,000.00 บาท เพื่อพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้บุคลากรมี ส่วนร่วม
ในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ และนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร นั้น ในการนี้ได้ดาเนินการจัดทา
โครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการดาเนินการโครงการ ดังนี้
1. ด าเนิ น การจั ด โครงการ “การจั ด การความรู้ กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2563”
ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีหัวข้อการจัดการความรู้ จานวน 3 หัวข้อ ประกอบด้วย
1.1 หัวข้อ “การใช้ Google Form ในการสร้าง Data Base สาหรับงานบริการ”
1.2 หัวข้อ “ขยับร่างกายวันละนิด บอกลาออฟฟิศซินโดรม”
1.3 หัวข้อ “เครียดได้ คลายเป็น”
2. งบประมาณในการดาเนินการจัดโครงการ รวมทั้งสิ้น 5,500.00 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
3. การประเมินความคิดเห็นการจัดโครงการ ใช้วิธีการให้บุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการประเมินโดยใช้ QR-Code แบบเฉพาะเจาะจง จานวน 43 คน และมีผู้ตอบกลับคืนมา จานวน 43 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การจัดโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52
จึงเรียนมาเพื่อโปรด
1. ทราบ
2. พิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลการจัด การความรู้ ของกองกิจการนักศึกษา
ให้ กั บ บุ ค ลากรภายในกองกิ จ การนั ก ศึ ก ษารั บ ทราบโดยทั่ ว กั น ผ่ านทางช่ อ งทางประชาสั ม พั น ธ์ต่ า งๆ ของ
กองกิจการนักศึกษาอย่างน้อย 3 ช่องทาง
(นางปนัดดา แส้ทอง)
ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา
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แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจาปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1. ชื่อโครงการ : โครงการ “การจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563”
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ:
คณะ/สานัก/วิทยาลัย
: สานักงานอธิการบดี
ภาควิชา/ศูนย์/ฝ่าย/กอง : กองกิจการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
: คณะกรรมการดาเนินการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา
3. ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1.2
บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และทางานอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการ
ดาเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
4. ลักษณะโครงการ/กิจกรรม
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง

 งานประจา

 งานพัฒนา

5. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ บุคลากรกองกิจการนักศึกษา จานวน 43 คน
6. สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. และผ่านทางการประชุมทางไกลออนไลน์
Video Conference ระบบ Cisco Webex Meeting
7. ระยะเวลาดาเนินงาน : วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
8. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ จานวนเงินทั้งสิ้น 5,500.00 บาท
จาก  เงินรายได้กองกิจการนักศึกษา
จานวนเงิน
5,500.00 บาท
ประกอบด้วยรายจ่ายดังรายการต่อไปนี้
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
................. บาท
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
5,500.00 บาท
ค่าวัสดุ
จานวนเงิน
................. บาท
มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน จานวนเงิน
500.00 บาท
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9. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ จานวน 3 องค์ความรู้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- บุคลากรกองกิจการนักศึกษา มีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้สาเร็จตามภารกิจขององค์กร
- บุคลากรกองกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านทาง
ช่องทางระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกองกิจการนักศึกษามากยิ่งขึ้น
- บุ คลากรกองกิจ การนั กศึกษา สามารถนาองค์ความรู้ที่ ได้รับมาใช้ในการปฏิ บัติงานให้ เกิดป ระสิ ทธิภ าพ
มากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
10. การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
 รายงานผลดาเนินโครงการ (Report)
 แบบสังเกตการณ์ (ObservationX
 แบบสัมภาษณ์ (Interview)
 แบบสอบถามประเมินผล (Questionnaires)
 อื่น ๆ .........................................................
พอสรุปผลได้ดังนี้
1. ดาเนินการจัดโครงการ “การจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563” เมื่อวันศุกร์ที่ 12
มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีหัวข้อการจัดการความรู้ จานวน 3 หัวข้อ ประกอบด้วย
1.1 หัวข้อ “การใช้ Google Form ในการสร้าง Data Base สาหรับงานบริการ”
1.2 หัวข้อ “ขยับร่างกายวันละนิด บอกลาออฟฟิศซินโดรม”
1.3 หัวข้อ “เครียดได้ คลายเป็น”
2. จ านวนกลุ่ มงานที่เข้าร่ วมโครงการ มีจานวน 8 กลุ่ มงาน และมี บุคลากรที่ เข้าร่ว มโครงการทั้ งสิ้ น
43 คน ประกอบด้วย
2.1 ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา
2.2 กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ จานวน 7 คน
2.3 กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา จานวน 9 คน
2.4 กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา จานวน 6 คน
2.5 กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จานวน 5 คน
2.6 กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา จานวน 3 คน
2.7 กลุ่มงานบริการสุขภาพ จานวน 6 คน
2.8 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี จานวน 3 คน
2.9 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ระยอง จานวน 3 คน
3. บุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่วนมากมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวม
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52
4. บุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคน สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการดาเนินการ
จัดการความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100.00
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11. ผลที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ
1. บุคลากรกองกิจการนักศึกษา มีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้สาเร็จตามภารกิจขององค์กร
2. บุคลากรกองกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านทาง
ช่องทางระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกองกิจการนักศึกษามากยิ่งขึ้น
3. บุคลากรกองกิจการนักศึกษา สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
12. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข เพื่อนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงครั้งต่อไป
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและ
ปัญหา และอุปสรรคในครั้งนี้
อุปสรรคในครั้งต่อไป
ไม่มี
ไม่มี

ลงชื่อ ………………………………....…………
(นางปนัดดา แส้ทอง) ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประมวลภาพ
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การจัดโครงการ “การจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563”
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. และ
ผ่านทางการประชุมทางไกลออนไลน์ Video Conference ระบบ Cisco Webex Meeting
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การจัดโครงการ “การจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563”
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. และ
ผ่านทางการประชุมทางไกลออนไลน์ Video Conference ระบบ Cisco Webex Meeting
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สรุปผลการประเมินการนาความรู้จากการดาเนินการจัดการความรู้ (KM) กองกิจการนักศึกษา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ของบุคลากรภายในกองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
*****************************
การประเมิ น ความคิดเห็ น เกี่ย วกับ การนาความรู้จากการดาเนิน การจัดการความรู้ (KM) กองกิจการ
นักศึกษาในครั้งนี้ ใช้วิธีการประเมินด้วยแบบสอบถามในลักษณะการประเมินค่าความคิดเห็นเป็น แบบเลือกตอบ
และแบบปลายเปิด โดยแบ่งลักษณะคาถามเป็น 4 ตอน คือ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจ
ต่อ การเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมในด้ านต่ าง ๆ ประสิ ท ธิภ าพของการน าความรู้ไปปรั บ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานจริง และ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
การประเมินความคิดเห็นต่อการนาความรู้จากการดาเนินการจัดการความรู้ (KM) กองกิจการนักศึกษา
ในครั้งนี้ ใช้วิธีการให้บุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประเมินโดยใช้ QR-Code แบบเฉพาะเจาะจง
จานวน 43 คน และมีผู้ตอบกลับคืนมา จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยสรุปผลการประเมินความคิดเห็น
ต่อการนาความรู้จากการดาเนินการจัดการความรู้ (KM) กองกิจการนักศึกษาในครั้งนี้ ได้ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน
ผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.44 มีการศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 62.79 มีอายุการปฏิบัติราชการมากที่สุ ดมีจานวนเท่ากัน คือ
ระหว่าง 1 – 5 ปี และ 6 – 10 ปี คิดเป็น ร้อยละ 30.23 โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลั ยมากที่สุด คือ ร้อยละ
55.81 และสังกัดกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.93 ตามลาดับ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ “จัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา
2563”
ผลการประเมิ น พบว่ า บุ ค ลากรกองกิ จ การนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ มี ค วามพึ ง พอใจ
ในการจัดโครงการในด้านต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า บุคลากรกองกิจการนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด 2 ลาดับ คือ เรื่อง หัวข้อการจัดการ
ความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และเรื่อง ความรู้และการถ่ายทอดความรู้ของผู้มีประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56
โดยมี ความพึ งพอใจอยู่ ในระดั บ มาก 3 เรื่ อ ง คื อ เรื่อ ง ระยะเวลาในการจั ด กิ จ กรรม มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.49
รองลงมา คือ เรื่อง เนื้อหา/เอกสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และ เรื่อง อาหาร/อาหารว่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40
ตามลาดับ
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับการน าความรู้จ ากการดาเนิน การจัดการความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ในแต่ละหัวข้อ
ผลการประเมิน พบว่า บุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนมากสามารถนาความรู้
จากการดาเนินการจัดการความรู้ในทุกหัวข้อไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยหัวข้อที่บุคลากรกองกิจการ
นั กศึกษา สามารถน าไปปรับ ใช้ในการปฏิบั ติงานได้ จริงมากที่สุ ด คือ หั ว ข้อ “ขยับ ร่างกายวัน ละนิด บอกลา
ออฟฟิศซินโดรม” คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมา คือ หัวข้อ “เครียดได้ คลายเป็น” คิดเป็นร้อยละ 97.67 และ
หัวข้อ “การใช้ Google Form ในการสร้าง Data Base” คิดเป็นร้อยละ 95.35 ตามลาดับ ซึ่งสามารถนาผลที่ได้
จากการนาไปปฏิบัติ อธิบายได้ดังนี้
หั วข้อ “การใช้ Google Form ในการสร้าง Data Base” ผลที่ได้จากการนาไปปฏิบัติที่ มากที่สุ ด คือ
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานได้เพิ่มขึ้น (25)
หัวข้อ “ขยับร่างกายวันละนิด บอกลาออฟฟิศซินโดรม” ผลที่ได้จากการนาไปปฏิบัติที่มากที่สุด คือ ได้รับ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์สามารถช่วยลดการเกิดออฟฟิศ ซินโดรม (18)
หัวข้อ “เครียดได้ คลายเป็น” ผลที่ได้จากการนาไปปฏิบัติที่มากที่สุด คือ สามารถนาความรู้มาปรับใช้กับ
ตนเอง หากเกิดกรณีความเครียดได้ (28)
4. ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การน าความรู้ จ ากการด าเนิ น การจั ด การความรู้ ไ ปปรั บ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ งาน
ในภาพรวม
ผลการประเมิน พบว่า บุ คลากรกองกิจการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคน สามารถนาความรู้
ที่ได้รับจากการดาเนินการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100.00
5. ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการความรู้
ผลการประเมิน พบว่า บุคลากรกองกิจการนักศึกษาส่วนมากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ในเรื่องที่มากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดเป็นประจาทุกปี รองลงมา คือ ทาได้ดีมากขอชื่นชม
ทั้ ง ที ม งานและผู้ ถ่ า ยทอดความรู้ ทุ ก ท่ า น และเป็ น กิ จ กรรมที่ ดี เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรได้ ถ่ า ยทอดความรู้
ที่ตัวเองถนัด ได้เห็ นความสามารถของบุ คลากรเพิ่มขึ้น มีจานวนเท่ากันกับ ควรนา Google Form ไปปรับใช้
ในการทาแบบฟอร์มการให้ บริการในภาพรวมของกองกิจการนักศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา และ
กลุ่มงานในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
6. ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับหัวข้อการจัดการความรู้ที่ท่านอยากเรียนรู้ในปีถัดไป
ผลการประเมิน พบว่า บุคลากรกองกิจการนักศึกษาส่วนมากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ หัวข้อการจัดการ
ความรู้ที่ท่านอยากเรียนรู้ในปีถัดไป มากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ หัวข้อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการการอยู่ร่วมในสังคม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ได้แก่ การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความคิดหลากหลาย ความสามัคคีในการ
ท างานร่ ว มกั บ กลุ่ ม งานต่ าง ๆ การจั ด การอารมณ์ โกรธ เทคนิ ค การฟั งด้ ว ยใจ ทั ก ษะการเสริม ก าลั งใจ และ
การจัดการความขัดแย้ง รองลงมา คือ หัวข้อการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทางานให้มากขึ้น/ออฟฟิศ อัจฉริยะ
และหั ว ข้อแนวทางการพั ฒ นาบุ คลากรในเรื่องของการให้ บ ริก ารนักศึ กษายุค ใหม่ หั ว ข้อการพัฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ และหัวข้อที่เกี่ยวกับการนามาปรับใช้ได้ทุกส่วนงานมีจานวนเท่ากัน
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สรุปผลการประเมินการนาความรู้จากการดาเนินการจัดการความรู้ (KM) กองกิจการนักศึกษา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ของบุคลากรภายในกองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
*****************************
การประเมิ น ความคิดเห็ น เกี่ย วกับ การนาความรู้จากการดาเนิน การจัดการความรู้ (KM) กองกิจการ
นักศึกษาในครั้งนี้ ใช้วิธีการประเมินด้วยแบบสอบถามในลักษณะการประเมินค่าความคิดเห็นเป็น แบบเลือกตอบ
และแบบปลายเปิด โดยแบ่งลักษณะคาถามเป็น 4 ตอน คือ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจ
ต่อ การเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมในด้ านต่ าง ๆ ประสิ ท ธิภ าพของการน าความรู้ไปปรั บ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานจริง และ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ หลังจากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน โดยแจกแจงเป็นความถี่
และคานวณหาค่าร้อยละแล้วนามาเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการดาเนินการจัดการความรู้ในภาพรวม และ
ในเรื่ อ งต่ าง ๆ โดยการแจกแจงเป็ น ความถี่ และค านวณหาค่ าร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
แล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล จากการนาความรู้จากการดาเนินการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงในแต่ละประเด็นของการจัดการความรู้ในแต่ละเรื่อง และในภาพรวม
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ปลายเปิด ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการดาเนินการจัดการความรู้
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา โดยข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลเชิงพรรณา
การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านความพึงพอใจต่อการการจัด โครงการ “การจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา
ปีการศึกษา 2563” จะวิเคราะห์ในภาพรวมและวิเคราะห์เป็นรายข้อ โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปรผล
ข้อมูล ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจน้อยที่สุด
การประเมิ น ผลความความพึ งพอใจต่ อ การจั ด โครงการ “การจั ด การความรู้ กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
ปี ก ารศึ กษา 2563” ใช้วิธีก ารให้ บุ คลากรกองกิจ การนัก ศึก ษาที่ เข้าร่ว มโครงการ ประเมิ น โดยใช้ QR-Code
แบบเฉพาะเจาะจง จานวน 43 คน และมีผู้ตอบกลับคืนมา จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถสรุปผล
การประเมิน ความพึงพอใจต่อการจั ดโครงการ “การจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563”
ได้ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน
สถานภาพ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
อายุการปฏิบัติราชการ
น้อยกว่า 1 ปี
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
มากกว่า 15 ปีขึ้นไป
รวม
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานพิเศษ
รวม
หน่วยงานที่ท่านสังกัด
กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
กลุ่มงานบริการสุขภาพ
กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา
กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี

จานวน (คน)

ร้อยละ

14
29
43

32.56
67.44
100.00

0
1
0
1
3
27
11
0
43

0.00
2.33
0.00
2.33
6.97
62.79
25.58
0.00
100.00

2
13
13
4
11
43

4.65
30.23
30.23
9.30
25.59
100.00

0
24
19
43

0.00
55.81
44.19
100.00

9
7
6
6
3
5
3

20.93
16.28
13.95
13.95
6.98
11.63
6.98
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
สถานภาพ
หน่วยงานที่ท่านสังกัด
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ระยอง
อื่น ๆ (ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา)
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

3
1
43

6.98
2.32
100.00

จากตารางที่ 1 แสดงให้ เห็ น ว่ า ผู้ ต อบแบบประเมิ น ส่ ว นมากเป็ น เพศหญิ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 67.44
มีการศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.79 มีอายุการปฏิบัติราชการมากที่สุดมีจานวน
เท่ากัน คือ ระหว่าง 1 – 5 ปี และ 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.23 โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมากที่สุด คือ
ร้อยละ 55.81 และสังกัดกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.93 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการจัดโครงการด้านต่าง ๆ
ตารางที่ 2 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการจัดโครงการ
ในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรกองกิจการนักศึกษา
จานวนและร้อยละของความพึงพอใจ
ลาดับ
รายการ
SD
ระดับ
มาก
มาก
ปาน
น้อย
น้อย
x
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. หัวข้อการจัดการ
29
14
0
0
0
4.67 0.47 1
มากที่สุด
ความรู้
(67.44) (32.56) (0.00) (0.00) (0.00)
2. เนื้อหา/เอกสาร
20
23
0
0
0
4.47 0.50 4
มาก
(46.51) (53.49) (0.00) (0.00) (0.00)
3. ความรู้และการ
25
17
1
0
0
4.56 0.55 2
มากที่สุด
ถ่ายทอดความรู้ของผู้มี (58.14) (39.53) (2.33) (0.00) (0.00)
ประสบการณ์
4. ระยะเวลาในการจัด
23
18
2
0
0
4.49 0.59 3
มาก
กิจกรรม
(53.49) (41.86) (4.65) (0.00) (0.00)
5. อาหาร/อาหารว่าง
23
15
4
1
0
4.40 0.76 5
มาก
(53.49) (34.88) (9.30) (2.33) (0.00)
ความพึงพอใจโดยภาพรวม
4.52 0.44
มากที่สุด
−

จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการจัดโครงการ
ในด้านต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ย 4.52 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากร
กองกิจการนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ลาดับ คือ เรื่อง หัวข้อการจัดการความรู้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.67 และเรื่อง ความรู้และการถ่ายทอดความรู้ของผู้มีประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 โดยมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก 3 เรื่อง คือ เรื่อง ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 รองลงมา คือ เรื่อง เนื้อหา/
เอกสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และ เรื่อง อาหาร/อาหารว่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 การประเมินการนาความรู้จากการดาเนินการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละเกี่ยวกับการนาความรู้จากการดาเนินการจัดการความรู้ไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริงในแต่ละประเด็นของการจัดการความรู้ในแต่ละหัวข้อ
จานวนและร้อยละของการนาความรู้
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ผลที่ได้จากการ
การจัดการความรู้เรื่อง
นาไปปฏิบัติ
ไม่นาไปปรับใช้
สามารถนาไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานได้จริง ในการปฏิบัติงานได้จริง
1. หัวข้อ “การใช้
2
41
- สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
Google Form ในการ
(4.65)
(95.35)
กับงานที่ปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
สร้าง Data Base”
ประสิทธิภาพในการทางานได้
เพิ่มขึ้น (25)
- สามารถนาไปปรับใช้ในการสร้าง
แบบฟอร์มเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มงานได้ (9)
- สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ทาแบบสอบถาม เพื่อลดระยะเวลา
ในการเก็บข้อมูล และความแม่นยา
ของข้อมูล (7)
2. หัวข้อ “ขยับร่างกาย
0
43
- ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์
วันละนิด บอกลา
(0.00)
(100.00)
สามารถช่วยลดการเกิดออฟฟิศ
ออฟฟิศซินโดรม”
ซินโดรม (18)
- สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ใน
การบริหารร่างกายใน
ชีวิตประจาวันได้ (13)
- ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย (11)
- สามารถนาความรู้มาปรับใช้กับ
ตนเองและสามารถแนะนา
คนอื่นได้ (1)
3. หัวข้อ “เครียดได้
1
42
- สามารถนาความรู้มาปรับใช้กับ
คลายเป็น”
(2.33)
(97.67)
ตนเอง หากเกิดกรณีความเครียด
ได้ (28)
- สามารถจัดการกับความเครียดได้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ทางานได้(12)
- สามารถนาเอาแบบประเมินต่างๆ
มาประเมินตนเอง และสามารถ
นาไปใช้กับบุคคลอื่นได้ (2)
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จากตารางที่ 3 พบว่า บุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนมากสามารถนาความรู้จากการ
ดาเนินการจัดการความรู้ในทุกหัวข้อไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยหัวข้อที่บุคลากรกองกิจการนักศึ กษา
สามารถนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงมากที่สุด คือ หัวข้อ “ขยับร่างกายวันละนิด บอกลาออฟฟิศซินโดรม”
คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมา คือ หัวข้อ “เครียดได้ คลายเป็น ” คิดเป็นร้อยละ 97.67 และหัวข้อ “การใช้
Google Form ในการสร้าง Data Base” คิดเป็นร้อยละ 95.35 ตามลาดับ ซึ่งสามารถนาผลที่ได้จากการนาไป
ปฏิบัติ อธิบายได้ดังนี้
หั วข้อ “การใช้ Google Form ในการสร้าง Data Base” ผลที่ได้จากการนาไปปฏิบัติ ที่ มากที่สุ ด คือ
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานได้เพิ่มขึ้น (25)
หัวข้อ “ขยับร่างกายวันละนิด บอกลาออฟฟิศซินโดรม” ผลที่ได้จากการนาไปปฏิบัติที่มากที่สุด คือ ได้รับ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์สามารถช่วยลดการเกิดออฟฟิศ ซินโดรม (18)
หัวข้อ “เครียดได้ คลายเป็น” ผลที่ได้จากการนาไปปฏิบัติที่มากที่สุด คือ สามารถนาความรู้มาปรับใช้กับ
ตนเอง หากเกิดกรณีความเครียดได้ (28)
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละเกี่ยวกับการนาความรู้จากการดาเนินการจัดการความรู้ไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานในภาพรวม
การนาความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวม
จานวน (คน) ร้อยละ
นาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
43
100.00
ไม่สามารถนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
0
0.00
รวม
43
100.00
จากตารางที่ 4 พบว่า บุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคน สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
จากการดาเนินการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100.00
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดโครงการ
ตารางที่ 5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความรู้
1. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดเป็นประจาทุกปี
2. ทาได้ดีมากขอชื่นชมทั้งทีมงานและผู้ถ่ายทอดความรู้ทุกท่าน
3. เป็นกิจกรรมที่ดี เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ถ่ายทอดความรู้ที่ตัวเองถนัด ได้เห็นความสามารถของ
บุคลากรเพิ่มขึ้น
4. ควรนา Google Form ไปปรับใช้ในการทาแบบฟอร์มการให้บริการในภาพรวมของกองกิจการ
นักศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา และกลุ่มงานในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
รวม

ความถี่
9
2
1
1
13
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จากตารางที่ 5 พบว่า บุคลากรกองกิจการนักศึกษาส่วนมากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความรู้ใน
เรื่องที่มากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดเป็นประจาทุกปี รองลงมา คือ ทาได้ดีมากขอชื่นชม
ทั้ ง ที ม งานและผู้ ถ่ า ยทอดความรู้ ทุ ก ท่ า น และเป็ น กิ จ กรรมที่ ดี เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรได้ ถ่ า ยทอดความรู้
ที่ตัวเองถนัด ได้เห็ นความสามารถของบุ คลากรเพิ่มขึ้น มีจานวนเท่ากันกับ ควรนา Google Form ไปปรับใช้
ในการทาแบบฟอร์มการให้ บริการในภาพรวมของกองกิจการนักศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา และ
กลุม่ งานในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ตารางที่ 6 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อการจัดการความรู้ที่ท่านอยากเรียนรู้ในปีถัดไป
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อการจัดการความรู้ที่ท่านอยากเรียนรู้ในปีถัดไป
1. หัวข้อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการการอยู่ร่วมในสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
- การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความคิดหลากหลาย
- ความสามัคคีในการทางานร่วมกับกลุ่มงานต่าง ๆ
- การจัดการอารมณ์โกรธ
- เทคนิคการฟังด้วยใจ
- ทักษะการเสริมกาลังใจ
- การจัดการความขัดแย้ง
2. หัวข้อการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทางานให้มากขึ้น/ออฟฟิศ อัจฉริยะ
3. หัวข้อแนวทางการพัฒนาบุคลากรในเรื่องของการให้บริการนักศึกษายุคใหม่
4. หัวข้อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
5. หัวข้อที่เกี่ยวกับการนามาปรับใช้ได้ทุกส่วนงาน
รวม

ความถี่
6

2
1
1
1
11

จากตารางที่ 6 พบว่า บุ คลากรกองกิจการนักศึกษาส่วนมากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ หั วข้อการจัดการ
ความรู้ที่ท่านอยากเรียนรู้ในปีถัดไป มากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ หัวข้อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการการอยู่ร่วมในสังคม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ได้แก่ การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความคิดหลากหลาย ความสามัคคีในการ
ท างานร่ ว มกั บ กลุ่ ม งานต่ าง ๆ การจั ด การอารมณ์ โกรธ เทคนิ ค การฟั งด้ ว ยใจ ทั ก ษะการเสริม ก าลั งใจ และ
การจัดการความขัดแย้ง รองลงมา คือ หัวข้อการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทางานให้มากขึ้น/ออฟฟิศ อัจฉริยะ
และหั ว ข้อแนวทางการพั ฒ นาบุ คลากรในเรื่องของการให้ บ ริก ารนักศึ กษายุค ใหม่ หั ว ข้อการพัฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ และหัวข้อที่เกี่ยวกับการนามาปรับใช้ได้ทุกส่วนงานมีจานวนเท่ากัน

