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ค ำน ำ 
  การจัดการความรู้ (KM Action Plan) กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 เล่มนี้จัดท าขึ้น 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในกองกิจการ
นักศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการความรู้ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น  โดยในปีนี ้
มีหัวข้อการจัดการความรู้ จ านวน 3 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ “การใช้ Google Form ในการสร้าง Data Base 
ส าหรับงานบริการ”  หัวข้อ “ขยับร่างกายซักนิด บอกลาออฟฟิศซินโดรม” และหัวข้อ “เครียดได้  
คลายเป็น”   
  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 2563 

 
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 2563  
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 2563  
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 2563 
(ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

 
 
 
 

จัดท าโดย 
คณะกรรมการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 

จากมติที่ประชุมในคราวประชุม คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
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แผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ปีการศึกษา 2563 
 
1. นโยบาย KM ของกองกิจการนักศึกษา 
   (1) ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้จำกกำรปฏิบัติที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) ให้เป็นควำมรู้ที่เผยแพร่เป็นลำยลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 
   (2) ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพ่ือให้วิสัยทัศน์ของกองกิจกำรนักศึกษำบรรลุเป้ำหมำย 
   (3) ทุกหน่วยงำนในกองกิจกำรนักศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรด 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. มีกำร Share ผลงำนองค์ควำมรู้ ผ่ำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือแบ่งปัน
ควำมรู้ให้กับหน่วยงำนภำยในกองกิจกำร
นักศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยงำน 
2. มีเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ร่วมกัน 
อย่ำงน้อยภำยในกองกิจกำรนักศึกษำ 
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แผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ปีการศึกษา 2563 
3. แผนงาน 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กำรบ่งช้ีควำมรู้และ
ก ำหนดประเด็นควำมรู ้

จัดประชุมคณะกรรมกำรจดักำร
ควำมรู้ กองกิจกำรนักศึกษำ เพื่อ
ร่วมกันก ำหนด 
1. แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของ
กองกิจกำรนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2563 
2. น ำข้อเสนอแนะจำก
คณะกรรมกำรประเมินฯ ปีกำรศึกษำ 
2562 มำปรับปรุงกำรจัดกำรควำมรู้ 
ในปีกำรศึกษำ 2563 
3. ก ำหนดแผนกำรจัดกำรควำมรูข้อง
กองกิจกำรนักศึกษำ 

ก.พ. 64 คณะกรรมกำรมีกำรประชุม
ร่วมกันเพื่อ 
1. ก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมรู้ของกองกิจกำรนักศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2563 
2. ปรับปรุงกำรด ำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ตำมข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำรประเมินฯ  
ได้ให้ไว ้
3. ก ำหนดประเด็นควำมรู้และ
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้
ร่วมกัน ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ
ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  
ในข้อ 2 พัฒนำบุคลำกรให้มี
ศักยภำพ สำมำรถปฏบิัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมี
คุณภำพชีวิตที่ดี และสอดคล้อง
กับหัวข้อของส ำนักงำน
อธิกำรบดี หัวข้อ “KM สนอ. : 
วิธีใหม่ใส่ใจน ำควำมรูสู้่ควำม
ยั่งยืน” ภำยใต้กรอบควำมเป็น
เลิศดำ้น 
- G 1 : ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
(Academic Excellence) 

1. มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
เพื่อร่วมกันพิจำรณำด ำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ของกองกิจกำร
นักศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
2. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้ 
และเป้ำหมำยของกำรจดักำร
ควำมรู้ของกองกิจกำรนักศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2563 ร่วมกัน 
3. มกีำรก ำหนดแผนกำรจดักำร
ควำมรู้ของกองกิจกำรนักศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2563 

- คณะกรรมกำร 
KM กองกิจกำร
นักศึกษำ 
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แผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ปีการศึกษา 2563 
3. แผนงาน  

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กำรบ่งช้ีควำมรู้และ
ก ำหนดประเด็นควำมรู้ 
(ต่อ) 

  - G 2 : ด้ำนกำรวิจัย สรำ้งสรรค์ 
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
ส ำหรับงำนบริกำร” 
2. หัวข้อ “ขยับร่ำงกำยซักนิด 
บอกลำออฟฟิศซินโดรม” 
3. หัวข้อ “เครียดได้ คลำยเป็น” 
(4) ร่วมกันก ำหนดแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ของกองกิจกำร
นักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
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แผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ปีการศึกษา 2563 
3. แผนงาน  

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2 กำรสร้ำงและแสวงหำ
ควำมรู ้

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อให้ได้ควำมรู้ตำมหัวข้อที่ก ำหนด 

ก.พ. - มี.ค. 64 1. มีกำรก ำหนดจดักิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ตำมหัวข้อที่
ก ำหนด ได้แก่ กำรจัดโครงกำร
จัดกำรควำมรู้ภำยในกองกิจกำร
นักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
ภำยใต้หัวข้อ ดังนี ้
1. หัวข้อ “กำรใช้ Google 
Form ในกำรสร้ำง Data Base
ส ำหรับงำนบริกำร” 
2. หัวข้อ “ขยับร่ำงกำยวันละนิด 
บอกลำออฟฟิศซินโดรม” 
3. หัวข้อ “เครียดได้ คลำยเป็น” 
โดยจดัในรูปแบบของโครงกำร 
วันแลกเปลีย่นเรยีนรู้ KM 
Sharing Day กองกิจกำร
นักศึกษำ   

1. มีบุคลำกรไม่น้อยกว่ำ 6 
หน่วยงำนของกองกิจกำร
นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม 
2. มีบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ใน
โครงกำร 
3. คะแนนเฉลี่ยควำมพึง
พอใจต่อกำรเข้ำร่วมกจิกรรม
ในภำพรวมไม่น้อยกว่ำ 3.51  

เงินรำยได้ของ
กองกิจกำร
นักศึกษำ 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

6,000.00 บำท 

- คณะกรรมกำร 
KM กองกิจกำร
นักศึกษำ 
- ทุกหน่วยงำน
ในกองกิจกำร

นักศึกษำ 

3 กำรจัดเก็บควำมรู ้
ฝังลึก กำรประมวล
และกลั่นกรองควำมรู ้

1. สรุปประเด็นควำมรู้ทีไ่ด้จำกกำร
จัดกิจกรรม 
 
 
2. น ำแก่นควำมรู้ที่ไดบ้ันทึกไว้เปน็
ลำยลักษณ์อักษร 

ก.พ. - มี.ค. 64 
 
 
 

ก.พ. - มี.ค. 64 

1. สกัดควำมรู้ฝังลึกท่ีได้จำกกำร
จัดกิจกรรมคัดเลือกและรวบรวม
ควำมรู ้
 
2. เปลี่ยนควำมรู้ฝังลึกเป็น    
ลำยลักษณ์อักษร 

1. จับประเด็นควำมรู้ทีฝ่ังลึก
จำกตัวบุคคล และน ำมำสรุป
เป็นควำมรู้ที่ครอบคลมุด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร 
2. ได้องค์ควำมรูฝ้ังลึกในตัว
บุคลำกรเป็นลำยลักษณ์
อักษร เพื่อน ำไปเผยแพร่
ต่อไป 

- - คณะกรรมกำร 
KM กองกิจกำร
นักศึกษำ 
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แผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ปีการศึกษา 2563 
3. แผนงาน  

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4 กำรเข้ำถึงข้อมูล
ควำมรู ้

1. เผยแพร่ประชำสมัพันธ์ควำมรู/้
แนวปฏิบัติที่ได้จำกกำรจัดกำร
ควำมรู้ของกองกิจกำรนักศึกษำผ่ำน 
ช่องทำงที่บุคลำกรเข้ำถึงง่ำย 

มี.ค. - เม.ย. 64 1. เผยแพร่ควำมรูฝ้ังลึกท่ีได้
ใหก้ับบุคลำกรของกองกิจกำร
นักศึกษำเรียนรู้ผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ี
บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้
ที่ต้องกำรได้ง่ำยและรวดเร็ว 
 
2. บุคลำกรกองกิจกำร
นักศึกษำน ำควำมรู้ที่เผยแพร่
ไปทดลองปฏิบตั ิ

1. มีจ ำนวนช่องทำงที่
เผยแพร่องค์ควำมรู/้ 
แนวปฏิบัติ เพื่อให้บุคลำกร
กองกิจกำรนกัศึกษำ  
น ำไปทดลองปฏิบัติ และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้อย่ำงน้อย 
3 ช่องทำง 
2. บุคลำกรกองกิจกำร
นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
อย่ำงน้อยร้อยละ 50 น ำองค์
ควำมรู้ไปทดลองปฏิบตั ิ

- - คณะกรรมกำร 
KM กองกิจกำร
นักศึกษำ 
- หน่วยงำน
ภำยในกอง
กิจกำรนักศึกษำ 

 

5 กำรจัดกิจกรรม
แบ่งปันแลกเปลีย่น
เรียนรู ้

1. น ำองค์ควำมรู้ไปถ่ำยทอด/
แลกเปลีย่น/แบ่งปันในเวทีที่
ส ำนักงำนอธิกำรบดีจดั 

19 มี.ค. 64 1. เพื่อน ำองค์ควำมรู้ของกอง
กิจกำรนักศึกษำ ไปถ่ำยทอด 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และแบ่งปัน
ร่วมกันกับหน่วยงำนอื่นในเวที
ที่ส ำนักงำนอธิกำรบดีจดัขึ้น 

1. มีจ ำนวนองค์ควำมรู้ที่
น ำไปถ่ำยทอดและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในเวทีที่
ส ำนักงำนอธิกำรบดีจดั 
จ ำนวน 1 เรื่อง 

เงินรำยได้ของ
กองกิจกำร
นักศึกษำ

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

6,000.00 บำท 

- คณะกรรมกำร 
KM กองกิจกำร
นักศึกษำ 
- ทุกหน่วยงำน
ในกองกิจกำร
นักศึกษำ 

6 กำรประเมินผลกำร
จัดกำรควำมรู้และกำร
น ำควำมรูไ้ปใช้
ประโยชน ์

1. ติดตำมกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 

มี.ค. - พ.ค. 64 
 
 
 
 

 
 

1. เพื่อติดตำมกำรน ำองค์
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
กองกิจกำรนักศึกษำ 

1. มีจ ำนวนองค์ควำมรู้ที่
หน่วยงำนน ำไปปฏิบตั ิ
อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 
2. บุคลำกรกองกิจกำร
นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร 
อย่ำงน้อยร้อยละ 50 น ำองค์
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน ์

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

ปีการศึกษา 2563 
3. แผนงาน  

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6 กำรประเมินผลกำร
จัดกำรควำมรู้และกำร
น ำควำมรูไ้ปใช้
ประโยชน์ (ต่อ) 

- สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรจดักำรควำมรู้ของกอง
กิจกำรนักศึกษำ 

พ.ค. 64 
 

2. สรุปรำยงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนและ
ผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้
ของกองกิจกำรนักศึกษำ 
ในภำพรวมเสนอต่อส ำนักงำน
อธิกำรบดีทรำบ 

1. มีกำรด ำเนินงำนส ำเร็จ
ตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้
ของกองกิจกำรนักศึกษำ 
ร้อยละ 80 
2. ได้แนวปฏิบัติทีด่ีในด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรของกอง
กิจกำรนักศึกษำ 

-  
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู ้กองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ปีการศึกษา 2563 (1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)  
 
 

 
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา 

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ การด าเนินงาน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้กองกิจการนักศึกษา         ✓    ค าสั่งที่ 
0001/2564 

2 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ของ
กองกิจการนักศึกษา 

        ✓     

3 จัดท าแผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา 
รอบปีการศึกษา 2563 

        ✓     

4 เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการและงบประมาณ         ✓     
5 จัดกิจกรรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

โดยคณะกรรมการฯ  
        ✓ ✓    

6 สรุปประเด็นความรู้ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร          ✓    
7 ติดตามการด าเนินงานการจัดการความรู้ของกองกิจการ

นักศึกษา 
         ✓ ✓   

8 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของ 
กองกิจการนักศึกษา 

         ✓ ✓   
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เอกสารสรปุการจดัการความรู ้

 

 

 

 

 



 

  

 

หวัขอ้ ที ่1 

“การใช ้Google Form ในการสรา้ง Data Base  

ส าหรบังานบริการ”   
 

 

 

  



 

Google Form 
Google Form คืออะไร  

แบบประเมิน แบบสอบถาม ใบสมัครงาน ฟอร์มสาหรับการเก็บข้อมูล แบบทดสอบ ฯลฯ สาหรับการ
ตรวจข้อสอบต้องเพิ่ม Add-on เพื่อใช้ในการตรวจ ท้ังหมดท่ีว่ามา เราสามารถใช้ Google Form ในการสร้าง
ส่วนรับข้อมูลเอาไว้ใช้งานได้เลย นอกจากนี้ Google ยังให้เราใช้งานแบบฟรีๆ อีกด้วย ในการน าไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอน เช่น การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน การสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ เป็นต้น  

ขั้นตอนในการท าแบบสอบถามออนไลน์ ประกอบด้วย 

1.การสร้างแบบสอบถาม ซึ่ง User สามารถสร้างจากแบบสอบถามเปล่า หรือเลือกจากTemplate ท่ี
มีอยู่แล้ว Online และสามารถตกแต่งรูปแบบเอกสารให้สวยงาม 

2.การเผยแพร่แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล 

3.การดูผลลัพธ์หรือข้อมูลท่ีผู้ตอบแบบสอบถามตอบกลับในรูปแบบแผนภูมิ หรือ ตาราง 

3.การสร้างแบบฟอร์มออนไลน ์

ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ไม่ว่าเราจะใช้งาน Google Form ในงานเก็บข้อมูลรูปแบบไหน 
เก็บข้อมูลประเภทใด Google Form สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้สร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้ ดังนั้น Google 
Form มีฟอร์มส าหรับเก็บข้อมูลรูปหลากหลายรูปแบบส าหรับการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ สามารถสร้าง
ฟอร์มรับข้อมูลได้อยู่ 11 รูปแบบ โดยแบ่งออกเป็นรูปแบบพื้นฐาน 6 รูปแบบ และรูปแบบขั้นสูง 5 รูปแบบ       
อีกท้ังยังสามารถแทรกในส่วนของการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแทรกรูปภาพ วีดีโอ หรือข้อความส่วนหัว โดย
ด าเนินการเปิดโปรแกรมดังนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

17



 

รูป-ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Google Form 

 

รูป-หน้าต่าง Google Form 

โปรแกรมและเคร่ืองมือต่างๆ ในการใช้งาน โดยปกติแล้วแถบเครื่องมือจะมีอยู่ 2 ส่วนหลัก ดังนี้ 
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1. แถบเคร่ืองมือด้านข้าง คือ ชุดเครื่องมือ ท่ีใช้จัดการค าถามต่างๆ 
เพิ่มค าถาม (Add question)  
ใช้ส าหรับเพิ่มค าถามในรูปแบบต่างๆ ค าถามแต่ละรูปแบบจะมีลักษณะและความสามารถที่แตกต่าง
กัน 
เพิ่มชื่อและรายละเอียด (Add title and description) 
ส าหรับเพิ่มแถบป้ายชื่อพร้อมรายละเอียดที่ต้องการแจ้งให้ทราบ 
เหมาะส าหรับใช้ในการแบ่งส่วน เช่น ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว / ส่วนที ่2: การประเมิณ 
เพิ่มรูปภาพ (Add image) 
ส าหรับแทรกรูปภาพลงไปในแบบฟอร์ม 
สามารถแทรกได้จากรูปในเครื่องของเรา หรืออ้างองิรูปที่มีอยู่บน Internet แล้วก็ได้ 
เพิ่มวีดีโอ (Add VDO) 
ส าหรับแทรกคลิปวิดีโอลงไปในแบบฟอร์ม 

               สามารถเรียกวิดีโอจากบัญชี YouTube ของเรา หรือค้นหาจาก YouTube ผู้อื่นก็ได้ 
เพิ่มส่วน (Add section) 
ใช้ในการแบ่งหนา้ และยังสามารถใช้แยกส่วนของแบบสอบถามออกจากกันได้อีกด้วย 

 
2. แถบเคร่ืองมือด้านบน คือ ชุดเครื่องมือ ท่ีใช้ในการปรับแต่ง Form  

 ชุดสี (Color Palette) 

 ปรับแต่งสีและธีม ของแบบฟอร์มจากท่ีแจกฟรีอยู่แล้ว หรือ สามารถแทรกรูปของเราเองขึ้นไปบน          
Header ก็ได้ 
แสดงตัวอย่าง (Preview) 
ส าหรับดูตัวอย่างแบบฟอร์มในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม(สามารถดูไปแก้ไขไป สลับกนัไปมาได้) 
การต้ังคา่ (Setting) 
ส าหรับแทรกรูปภาพลงไปในแบบฟอร์ม 
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การต้ังค่า ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

 
 

1. การตั้งค่าท่ัวไป 
จ ากัดเพียง 1 ค าตอบ : จ ากัดให้ 1 คน สามารถท าแบบฟอร์มได้ครั้งเดียว โดยผู้ท าแบบฟอร์ม            

ต้องลงช่ือเข้าใช้ โดยใช้บัญชี Google เท่านั้น 

แก้ไขหลังจากส่ง : อนุญาตให้ผู้ท าแบบฟอร์ม สามารถกลับไปแก้ไขค าตอบได้ 

ดูสรุปค าตอบ : อนุญาตให้ผู้ท าแบบฟอร์ม สามารถกลับไปดูค าตอบท่ีตนตอบได้ 
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2. การตั้งค่างานน าเสนอ 
แสดงความคืบหน้า : จะปรากฏเส้นแจ้งความคืบหน้า หากมีการแบ่งหน้า 
 

สับเปล่ียนล าดับของค าถาม : เรียงล าดับค าถามแบบสุ่ม (เหมาะกับการท าฟอร์มเป็นข้อสอบ) 
 

แสดงลิงก์เพื่อส่งการตอบกลับอื่น : อนุญาตให้ผู้ท าแบบฟอร์ม ส่งค าตอบเพิ่มได้มากกว่า 1 รอบ  
 

3. การตั้งค่าแบบทดสอบ  การตั้งค่านี้ทางผู้จัดท าขอไม่กล่าวถึง เนื่องจาก เป็นการใช้เฉพาะ ส าหรับ
ใช้ในการสร้างแบบทดสอบเท่านั้น 

 

การสร้างค าถามใน Google Form 

 
 
     และในทุกๆ ค าถามจะมีส่วนของเมนูบรเิวณด้านล่าง(ของแต่ละค าถาม) ซึ่งแต่ละปุ่มมีหน้าที่ดังนี้ 
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 ท าส าเนา [Duplicate] 
หากคุณต้องการท าค าถามในลักษณะเดียวกันหลายข้อ ปุ่มนี้จะช่วยให้คุณท างานได้ง่ายข้ึน 

 
ลบ [Delete] 
ท าการลบเฉพาะค าถามนัน้ๆ ออก 

 
จ าเป็น [Required] 
ใช้บังคับใหผู้ท้ าแบบทดสอบจ าเปน็ต้องตอบค าถามนั้นๆ ถึงจะส่งค าตอบได้ 

 
 
2.2.1ค าถามแต่ละรูปแบบ 
1. ค าตอบสัน้ๆ [SHORT ANSWER] 

 
 

ค าถามที่ต้องการค าตอบสั้นๆรูปภาพ  มุมมองของผู้สร้าง(ขณะสร้างแบบสอบถาม) 

 
 
                    รูปภาพ มุมมองของผู้ตอบ (ขณะตอบแบบสอบถาม) 
 
2. ย่อหน้า [PARAGRAPH] 

ค าถามท่ีสามารถพิมพ์ตอบได้ยาว โดยส่วนมากจะเป็นค าตอบท่ีไม่ตายตัว มีความยาวมากน้อยไม่

เท่ากัน เช่น ท่ีอยู่ หรือข้อเสนอแนะต่างๆ 
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ภาพมุมมองของผู้สร้าง (ขณะสร้างแบบสอบถาม) 
 

 
 

ภาพมุมมองของผู้ตอบ (ขณะตอบแบบสอบถาม) 
3. หลายตัวเลือก [MULTIPLE CHOICE] 

ค าถามท่ีจะให้ผู้ตอบเลือกจากตัวเลือกท่ีก าหนดให้ โดยสามารถเลือกได้เพียงค าตอบใดค าตอบหนึ่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. ช่องท าเคร่ืองหมาย [CHECKBOXES]  
ใกล้เคียงกับ Multiple Choice และ Dropdown อีกเช่นกัน แตกต่างกันท่ีค าถามรูปแบบนี้จะ

สามารถเลือกได้หลายค าตอบ 
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5. เลื่อนลง [DROPDOWN] 

ใกล้เคียงกับ Multiple Choice แต่ค าถามรูปแบบนี้จะเหมาะส าหรับค าตอบท่ีมีเป็นจ านวนมาก เช่น
ให้เลือกอ าเภอ, จังหวัด หรือประเทศ ซึ่งค าตอบจะมีปริมาณจ านวนมากท าให้ขนาดของช่องค าถามยืดยาว ซึ่ง
ค าถามรูปแบบนี้จะช่วยรักษาพื้นท่ีได้อย่างมาก
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6. การอัพโหลดไฟล์ 

 

  

7. สเกลเชิงเส้น [LINEAR SCALE] 
ค าถามในรูปแบบเชิงปริมาณ ใช้เก็บข้อมูลเป็นจ านวนตัวเลข ได้สูงสุดต้ังแต่ 0-10 โดยจะเน้นการน า

ข้อมูลเหล่านี้ไปท าสถิติซะส่วนใหญ่ 
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8. ตารางตัวเลือกหลายข้อ 

 
 

9. ตารางกริดช่องท าเคร่ืองหมาย 

 
 
10. วันที่ [DATE] 

ค าถามท่ีต้องการค าตอบเป็นวันท่ี 
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11. เวลา [TIME] 
ค าถามที่ต้องการค าตอบเป็นเวลา หรือช่วงเวลา 

 

 
 

การตกแต่งหรือการใช้เปลี่ยนเทมเลต 

เปล่ียนธีม รูปแบบ Google Form ได้ตามใจต้องการ 

 
 

เราสามารถเปล่ียนธีมของ Google Form ได้ตามต้องการ ท้ังภาพส่วนหัว ภาพหน้า page ภาพพื้นหลัง ของ 
Form ท้ัง Font และสี ของช่ือ ค าถาม ข้อความช่วยเหลือ หรือแม้แต่ตัวเลือก 
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การใช้ส่วนเสริมมาช่วยในการท างาน (Add ons) 
     
การใช้ส่วนเสริม Form publisher 

Publisher Form Publisher เป็น Add-ons (ส่วนเสริม) ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ 
Google Forms ประโยชน์หลักของ Form Publisher คือสร้างไฟล์ส าหรับน าเสนอผลการตอบกลับท่ีเป็น
ข้อมูลดิบแบบแยกรายการเป็น Google Docs หรือ Google Spreadsheets โดยอัตโนมัติ ท าให้ผู้ใช้ไม่
เสียเวลาในการพิมพ์ และสะดวกในการใช้งาน เพียงแค่สร้าง Template หรือต้นแบบส าหรับการรายงานผล 
ซึ่ง Add-ons นี้เหมาะส าหรับผู้ท่ีต้องการน าผลการตอบกลับไปท ารวบรวมเป็นเอกสารเพื่อน าไปประยุกต์ใช้
งาน ข้อดีของ Form Publisher สร้างไฟล์ส าหรับน าเสนอผลการตอบกลับ ได้ตามรูปแบบท่ีต้องการ สามารถ 
export เป็นไฟล์ PDF 
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เลือกส่วนเสริม เพ่ือแก้ไข เปลี่ยนแปลง Add-ons ท่ีเรามีอยู่ได้  โดยในท่ีนี้ จะเป็นการเพิ่ม Publisher Form 

Publisher เข้ามาในส่วนเสริมของเรา โดยจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาก  

 

 

 

 

 

 

เมื่อข้ึนหน้าต่างน้ี เราสามารถค้นหาชื่อ Add-ons ที่ต้องการใช้งานได้เลย หรือเลือกจากรายการที่ปรากฏได้เช่นกัน 
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หน้า Add-ons “Form Publisher” จากนั้นให้กดติดต้ัง จะมีหน้าต่างการติดต้ังแสดงขึ้น

 

กด “ต่อไป” เพ่ือขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลดังหน้าจอที่ปรากฏ 
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เมื่อด าเนินการเสร็จ สามารถใช้ส่วนเสริมได้โดยการกดท่ีปุ่มเครื่องหมาย         จากนั้น จะมีหน้าต่างแสดง
รายการส่วนเสริมท่ีเราได้ติดต้ังไว้ทั้งหมด ดังภาพ 

 
 
เลือกท่ี Form Publisher จะปรากฏหน้าจอ 

 
 
เลือก Get Started แล้วก าหนดค่าต่างๆ ดังนี้ 

1. ก าหนดรูปแบบเอกสาร Template ต้นแบบ 
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โดยในที่นีจ้ะเลือก Template จาก Google Docs (เพื่อสร้างเป็น PDF File) แล้วเลือกไฟล์ท่ีเราเตรียมไว้    

ดังภาพ 

 
 

เมื่อเลือกไฟลท์ี่ต้องการน ามาใช้เป็น Template โปรแกรม จะตรวจสอบชุดเช่ือมโยงระหว่างไฟล์กับ Form     
ท่ีเราสร้างขึ้น ดังตัวอย่างด้านล่าง 
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หลังจากนัน้ กด “Next”  แล้ว แก้ไขชื่อไฟล์ทีใ่ช้ในการส่ง E-mail ในช่อง Generated files title 

 
 
หลังจากนัน้ กด “Next” แล้วระบุ Email ผู้รับไฟลเ์อกสาร  โดยหากอ้างองิ Email จาก Form จะต้องสร้างช่อง
ให้ผู้ตอบกรอก Email ตนเอง จากนัน้ให้เปลี่ยนชื่อ Email เป็นหัวข้อค าถาม ในทีน่ี้ใช้ค าว่า “ที่อยู่อเีมล” 
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เมื่อก าหนดค่าต่างๆ แล้ว Form Publisher จะเริ่มท างาน โดยเมื่อมีผู้ตอบ Form ท่ีเราสร้างขึ้น ระบบจะมีการส่ง 

Email ไปยัง Email ผู้ตอบ Form โดยจะมีการแนบไฟล์เอกสาร ในรูปแบบท่ีก าหนด (ในท่ีนี้ PDF File) ซึ่งช่ือ

ไฟล์เป็นไปตามท่ีเราต้ังค่าไว้ก่อนหน้า ดังตัวอย่าง 

 
 

     4. การน า Google Form ที่สร้างส าเร็จแล้วไปใช้งาน 
การน า Google Form ท่ีสร้างส าเร็จแล้วไปใช้งานหลังจากท่ีสร้างแบบสอบถามหรือข้อสอบเสร็จแล้ว 

ก็ถึงเวลาน ามันไปใช้งานต่อโดยเราสามารถจัดการได้ด้วยการกดท่ี ปุ่ม ส่ง [Send] ซึ่งเราสามารถส่งไปใช้งานได้ 
3 รูปแบบดังนี้ 
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การสง่ฟอร์มต่อผ่านอีเมล [SEND VIA EMAIL]  

 

การส่งฟอร์มต่อเป็นลิงค์ [SEND VIA LINK] 

เป็นการส่งแบบฟอร์มอย่างง่าย โดยคัดลอกลิงค์ไปให้ผู้ตอบผ่านทางไหนก็ได้ เช่น ส่งผ่านโปรแกรมพูดคุยต่างๆ 
ท่ีสามารถส่งข้อความหากันได้พอผู้ตอบได้รับลิงค์ก็สามารถเข้าผ่านลิงค์มาท าฟอร์มได้ทันที
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การฝังฟอร์มลงเว็บเพจ [SEND VIA EMBED HTML] 
ส าหรับผู้ท่ีต้องการสร้างแบบฟอร์มท่ีไม่เป็นความลับอะไรมาก และมีเว็บเพจเป็นของตนเอง การน าฟอร์มฝังลง
ไปบนเว็บเพจก็เป็นช่องทางท่ีดีในการเพิ่มผู้ร่วมท าแบบทดสอบได้อย่างดี 
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หวัขอ้ ที ่2 

“ขยบัร่างกายซกันดิ บอกลาออฟฟศิซนิโดรม”   
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หวัขอ้  ที ่3 

“เครยีดได ้คลายเปน็”   
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ภาคผนวก 

 

 





 

 

 

เอกสารแสดงการขออนุมตัโิครงการและงบประมาณ   
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แบบเสนอโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
1.  ช่ือโครงการ : โครงการ “การจัดการความรู ้กองกิจการนกัศึกษา ปีการศึกษา 2563” 

2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ: 
     คณะ/ส านัก/วิทยาลัย : ส านักงานอธิการบดี 
     ภาควิชา/ศูนย์/ฝ่าย/กอง : กองกิจการนักศึกษา 
     ผู้รับผิดชอบ   : คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา 

3.  ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
      ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่  1.2   บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และท างานอย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการ

ด าเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

4.  ลักษณะโครงการ/กิจกรรม 
   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง        งานประจ า   งานพัฒนา 

5.  การบูรณาการโครงการ 
       บูรณาการกับการเรียนการสอน วิชา .................................................  คณะ ...................................... . 
       บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง ...............................................................  คณะ/ส่วนงาน ........................  
       บูรณาการกับงานบริการวิชาการ เรื่อง ..............................................  คณะ/ส่วนงาน ........................  
       บูรณาการกับงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ..............................  คณะ/ส่วนงาน ......................... 
       อ่ืน ๆ (บูรณาการโครงการระหว่างหน่วยงาน/โครงการ : ระบุชื่อหน่วยงาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ) 
           คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

6.  หลักการและเหตุผลของโครงการ  
      พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2526 มาตรา 11 ก าหนดให้
ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ของส่วนราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการนั้นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้น ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน ท าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
องค์กรและประเทศชาติ กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาเสริมสร้างบุคลิกภาพ 
สมรรถภาพในด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งให้บริการนักศึกษาและประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  
 1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์  สังคม คุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้องตาม
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม  เป็นคนดี ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดย
การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ  
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 3. เพ่ือพัฒนาการบริหารด้านกิจการนักศึกษาและบุคลากรให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และพัฒนาอย่างยั่งยืน 
      4. เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านกิจการนักศึกษาในการวางแผน และประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร
ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนผู้สนใจทั่วไป  
      ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจของกองกิจการนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงมีความจ าเป็นใน
การพัฒนาความรู้ของบุคลากร โดยอาศัยการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ซึ่งกองกิจการ
นักศึกษา ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรวบรวมความรู้ที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทั้งความรู้
ที่อยู่ในรูปของเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน และความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล มาประมวลกลั่นกรองจัดเป็นระเบียบให้
บุคลากรได้เห็นโดยสะดวก รวดเร็วผ่านทางช่องทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ของกองกิจการนักศึกษา 
เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning  Organization : LO)   
 
7.  วัตถุประสงค์ 
     7.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ ของกองกิจการนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 
     7.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ และ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 
     7.3 เพ่ือรวบรวมความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่กับบุคลากรของหน่วยงานภายใน 
น ามารวบรวมเพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่จัดเก็บ 
 
8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับโครงการ (Output/Outcome) และ ค่าเป้าหมาย (ระบุหน่วยนับ) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนองค์ความรู้ เรื่อง 1 

 
9.  กลุ่มเป้าหมาย  
     บุคลากรกองกิจการนักศึกษา จ านวน 30 คน 

10.  ขั้นตอนการด าเนินการ : 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ/รายการ
กิจกรรม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ด าเนินการโครงการ             
4. สรุปผลการด าเนินการ

โครงการ 
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11.  ระยะเวลาด าเนินงาน :  วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
12.  ประมาณการงบประมาณที่ใช้ : 6,000.00 บาท (หกพันบาทถ้วน) 
      12.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการ   เป็นเงิน 2,000.00 บาท 
   (40 คน X 50.00 บาท X 1 มื้อ) 
      12.2 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมโครงการ    เป็นเงิน 4,000.00 บาท 
            (40 คน X 100.00 บาท X 1 มื้อ) 
      หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
13.  แหล่งเงิน/ประเภทงบประมาณที่ใช้/แผนงาน 
       งบประมาณแผ่นดิน 
       งบประมาณเงินรายได้ กองกิจการนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
        งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  ............................................. 
      แผนงาน : 
       แผนงานบริหารการศึกษา 
       แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
       แผนงานวิจัย 
       แผนงานบริการวิชาการ 
       แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
14.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      14.1 บุคลากรกองกิจการนักศึกษามีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามภารกิจขององค์กร 
      14.2 บุคลากรกองกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
ทางช่องทางระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกองกิจการนักศึกษา มากยิ่งขึ้น 
      14.3 บุคลากรกองกิจการนักศึกษา สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ    
มากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ………………………………....………… 
              (นางปนัดดา แส้ทอง)        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       วันที่      /กุมภาพันธ์ /2564 
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ก ำหนดกำร 
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. - ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 
 08.45 – 09.00 น. - พิธีเปิดโครงการ โดยนายพงษ์ศักดิ์ อยู่ผ่อง (ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา) 
 09.00 – 10.30 น.  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

  หัวข้อ “กำรใช้ Google Form ในกำรสร้ำง Data Base ส ำหรับงำนบริกำร”  
  โดย นำยธวัชชัย ชัยภูมิ 

 10.30 – 10.45 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.45 – 12.00 น. - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

  หัวข้อ “ขยับร่ำงกำยวันละนิด บอกลำออฟฟิศซนิโดรม”  
  โดย นำงสำวบังอร รัตนศรี 

 12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.00 น.  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

  หัวข้อ “เครียดได้ คลำยเป็น” 
  โดย นำงสำวณัฏฐำ ทับทอง 

 14.00 – 14.30 น.  - พิธีปิดโครงการ 
 
หมำยเหตุ  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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เอกสารแสดงการรายงานผลโครงการ   



 
 

 

บันทึกข้อความ          
 

ส่วนราชการ  คณะกรรมการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา โทร. 1130                                       .              
ที ่ พิเศษ/2564                                            วันที่   2   เมษายน  2564                                    . 

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการจัดโครงการ “การจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563”           
.  
เรียน ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 
 
  ตามที่คณะกรรมการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ 0001/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจัดท า
โครงการ “การจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563” โดยใช้เงินรายได้กองกิจการนักศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6,000.00 บาท เพ่ือพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร นั้น ในการนี้ได้ด าเนินการจัดท า
โครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการด าเนินการโครงการ ดังนี้  

1. ด าเนินการจัดโครงการ “การจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563”         
ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีหัวข้อการจัดการความรู้ จ านวน 3 หัวข้อ ประกอบด้วย 

   1.1 หัวข้อ “การใช้ Google Form ในการสร้าง Data Base ส าหรับงานบริการ” 
   1.2 หัวข้อ “ขยับร่างกายวันละนิด บอกลาออฟฟิศซินโดรม” 
   1.3 หัวข้อ “เครียดได้ คลายเป็น” 
2. งบประมาณในการด าเนินการจัดโครงการ รวมทั้งสิ้น 5,500.00 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
3. การประเมินความคิดเห็นการจัดโครงการ ใช้วิธีการให้บุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการประเมินโดยใช้ QR-Code แบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 43 คน และมีผู้ตอบกลับคืนมา จ านวน 43 คน   
คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การจัดโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52  

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรด 

1. ทราบ 
2. พิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลการจัดการความรู้ ของกองกิจการนักศึกษา

ให้กับบุคลากรภายในกองกิจการนักศึกษารับทราบโดยทั่วกัน  ผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ         
กองกิจการนักศึกษาอย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 
 
                                                                       (นางปนัดดา แส้ทอง) 
             ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา 
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แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ประจ าปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
1.  ช่ือโครงการ : โครงการ “การจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563” 
 
2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ: 
     คณะ/ส านัก/วิทยาลัย : ส านักงานอธิการบดี 
     ภาควิชา/ศูนย์/ฝ่าย/กอง : กองกิจการนักศึกษา 
     ผู้รับผิดชอบ   : คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา 
 
3.  ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
      ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่  1.2   บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และท างานอย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการ

ด าเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 

4.  ลักษณะโครงการ/กิจกรรม 
   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง        งานประจ า   งานพัฒนา 
 
5.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ บุคลากรกองกิจการนักศึกษา จ านวน 43 คน 
 
6.  สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. และผ่านทางการประชุมทางไกลออนไลน์ 
Video Conference ระบบ Cisco Webex Meeting  

 
7.  ระยะเวลาด าเนินงาน : วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  
 
8.  งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ จ านวนเงินทั้งสิ้น 5,500.00 บาท  

จาก   เงินรายได้กองกิจการนักศึกษา  จ านวนเงิน 5,500.00   บาท 
 ประกอบด้วยรายจ่ายดังรายการต่อไปนี้ 
 ค่าตอบแทน  จ านวนเงิน      ................. บาท 
 ค่าใช้สอย  จ านวนเงิน       5,500.00 บาท 

ค่าวัสดุ   จ านวนเงิน      ................. บาท 
มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน จ านวนเงิน        500.00 บาท 
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9.  เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
     ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

- การถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน 3 องค์ความรู้ 
     ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  

- บุคลากรกองกิจการนักศึกษา มีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามภารกิจขององค์กร 
     - บุคลากรกองกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านทาง
ช่องทางระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกองกิจการนักศึกษามากยิ่งข้ึน 
     - บุคลากรกองกิจการนักศึกษา สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดป ระสิทธิภาพ    
มากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 
10. การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
   รายงานผลด าเนินโครงการ (Report) 

  แบบสังเกตการณ์ (ObservationX 
  แบบสัมภาษณ์ (Interview) 
  แบบสอบถามประเมินผล (Questionnaires) 
  อ่ืน ๆ ......................................................... 
พอสรุปผลได้ดังนี้  
1. ด าเนินการจัดโครงการ “การจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563” เมื่อวันศุกร์ที่ 12 

มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีหัวข้อการจัดการความรู้ จ านวน 3 หัวข้อ ประกอบด้วย 
   1.1 หัวข้อ “การใช้ Google Form ในการสร้าง Data Base ส าหรับงานบริการ” 
   1.2 หัวข้อ “ขยับร่างกายวันละนิด บอกลาออฟฟิศซินโดรม” 
   1.3 หัวข้อ “เครียดได้ คลายเป็น” 
2. จ านวนกลุ่มงานที่เข้าร่วมโครงการ มีจ านวน 8 กลุ่มงาน และมีบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น       

43 คน ประกอบด้วย 
   2.1 ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 
   2.2 กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ จ านวน 7 คน 
   2.3 กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 9 คน 
   2.4 กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา จ านวน 6 คน 
   2.5 กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จ านวน 5 คน 
   2.6 กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา จ านวน 3 คน 
   2.7 กลุ่มงานบริการสุขภาพ จ านวน 6 คน 
   2.8 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี จ านวน 3 คน 
   2.9 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ระยอง จ านวน 3 คน  

 3. บุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่วนมากมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวม
อยู่ในระดับมากทีสุ่ด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 

4. บุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคน สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการด าเนินการ
จัดการความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100.00  
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11.  ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 1. บุคลากรกองกิจการนักศึกษา มีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ และร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามภารกิจขององค์กร 
      2. บุคลากรกองกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านทาง
ช่องทางระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกองกิจการนักศึกษามากยิ่งข้ึน 
      3. บุคลากรกองกิจการนักศึกษา สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ    
มากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

  บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย  
 

12.  ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข เพื่อน าไปใช้ในการ 
      ปรับปรุงครั้งต่อไป 

ปัญหา และอุปสรรคในครั้งนี้ 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและ 

อุปสรรคในครั้งต่อไป 
ไม่มี ไม่มี 

 
 
   

 
ประมวลภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ………………………………....………… 
             (นางปนัดดา แส้ทอง)     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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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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สรุปผลการประเมินการน าความรู้จากการด าเนินการจัดการความรู้ (KM) กองกิจการนักศึกษา 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  

(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
ของบุคลากรภายในกองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

***************************** 
 

การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าความรู้จากการด าเนินการจัดการความรู้ (KM) กองกิจการ
นักศึกษาในครั้งนี้ ใช้วิธีการประเมินด้วยแบบสอบถามในลักษณะการประเมินค่าความคิดเห็นเป็นแบบเลือกตอบ 
และแบบปลายเปิด โดยแบ่งลักษณะค าถามเป็น 4 ตอน คือ ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ประสิทธิภาพของการน าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และ
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

การประเมินความคิดเห็นต่อการน าความรู้จากการด าเนินการจัดการความรู้ (KM) กองกิจการนักศึกษา  
ในครั้งนี้ ใช้วิธีการให้บุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประเมินโดยใช้ QR-Code แบบเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 43 คน และมีผู้ตอบกลับคืนมา จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยสรุปผลการประเมินความคิดเห็น
ต่อการน าความรู้จากการด าเนินการจัดการความรู้ (KM) กองกิจการนักศึกษาในครั้งนี้ ได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 
                ผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.44 มีการศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.79 มีอายุการปฏิบัติราชการมากที่สุดมีจ านวนเท่ากัน คือ 
ระหว่าง 1 – 5 ปี และ 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.23 โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมากที่สุด คือ ร้อยละ 
55.81 และสังกัดกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.93 ตามล าดับ 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ “จัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 
2563”  

    ผลการประเมิน พบว่า บุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ                
ในการจัดโครงการในด้านต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า บุคลากรกองกิจการนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ล าดับ คือ เรื่อง หัวข้อการจัดการ
ความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และเรื่อง ความรู้และการถ่ายทอดความรู้ของผู้มีประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56          
โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3 เรื่อง คือ เรื่อง ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.49 
รองลงมา คือ เรื่อง เนื้อหา/เอกสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และ เรื่อง อาหาร/อาหารว่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 
ตามล าดับ 
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          3. ข้อมูลเกี่ยวกับการน าความรู้จากการด าเนินการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง      
ในแต่ละหัวข้อ 
     ผลการประเมิน พบว่า บุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนมากสามารถน าความรู้
จากการด าเนินการจัดการความรู้ในทุกหัวข้อไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยหัวข้อที่บุคลากรกองกิจการ
นักศึกษา สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงมากที่สุด คือ หัวข้อ  “ขยับร่างกายวันละนิด บอกลา
ออฟฟิศซินโดรม” คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมา คือ หัวข้อ “เครียดได้ คลายเป็น” คิดเป็นร้อยละ 97.67 และ
หัวข้อ “การใช้ Google Form ในการสร้าง Data Base” คิดเป็นร้อยละ 95.35 ตามล าดับ ซึ่งสามารถน าผลที่ได้
จากการน าไปปฏิบัติ อธิบายได้ดังนี้ 
 หัวข้อ “การใช้ Google Form ในการสร้าง Data Base” ผลที่ได้จากการน าไปปฏิบัติที่มากที่สุด คือ 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานท่ีปฏิบัติเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้เพ่ิมขึ้น (25)  
 หัวข้อ “ขยับร่างกายวันละนิด บอกลาออฟฟิศซินโดรม” ผลที่ได้จากการน าไปปฏิบัติที่มากท่ีสุด คือ ได้รับ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์สามารถช่วยลดการเกิดออฟฟิศ ซินโดรม (18) 
 หัวข้อ “เครียดได้ คลายเป็น” ผลที่ได้จากการน าไปปฏิบัติที่มากที่สุด คือ สามารถน าความรู้มาปรับใช้กับ
ตนเอง หากเกิดกรณีความเครียดได้ (28) 
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการน าความรู้จากการด าเนินการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน          
ในภาพรวม 
     ผลการประเมิน พบว่า บุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคน สามารถน าความรู้       
ที่ได้รับจากการด าเนินการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100.00  
          5. ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการความรู้  
              ผลการประเมิน พบว่า บุคลากรกองกิจการนักศึกษาส่วนมากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ในเรื่องที่มากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดเป็นประจ าทุกปี รองลงมา คือ ท าได้ดีมากขอชื่นชม     
ทั้งทีมงานและผู้ถ่ายทอดความรู้ทุกท่าน และเป็นกิจกรรมที่ดี เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ถ่ายทอดความรู้              
ที่ตัวเองถนัด ได้เห็นความสามารถของบุคลากรเพ่ิมขึ้น มีจ านวนเท่ากันกับ ควรน า Google Form ไปปรับใช้     
ในการท าแบบฟอร์มการให้บริการในภาพรวมของกองกิจการนักศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา และ    
กลุ่มงานในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
          6. ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับหัวข้อการจัดการความรู้ที่ท่านอยากเรียนรู้ในปีถัดไป  
     ผลการประเมิน พบว่า บุคลากรกองกิจการนักศึกษาส่วนมากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อการจัดการ
ความรู้ที่ท่านอยากเรียนรู้ในปีถัดไป มากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ หัวข้อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการการอยู่ร่วมในสังคม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ได้แก่ การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความคิดหลากหลาย ความสามัคคีในการ
ท างานร่วมกับกลุ่มงานต่าง ๆ การจัดการอารมณ์โกรธ เทคนิคการฟังด้วยใจ ทักษะการเสริมก าลังใจ และ         
การจัดการความขัดแย้ง รองลงมา คือ หัวข้อการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานให้มากขึ้น/ออฟฟิศ อัจฉริยะ 
และหัวข้อแนวทางการพัฒนาบุคลากรในเรื่องของการให้บริการนักศึกษายุคใหม่ หัวข้อการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ และหัวข้อท่ีเกี่ยวกับการน ามาปรับใช้ได้ทุกส่วนงานมีจ านวนเท่ากัน 
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สรุปผลการประเมินการน าความรู้จากการด าเนินการจัดการความรู้ (KM) กองกิจการนักศึกษา 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  

(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
ของบุคลากรภายในกองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

***************************** 
 

การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าความรู้จากการด าเนินการจัดการความรู้ (KM) กองกิจการ
นักศึกษาในครั้งนี้ ใช้วิธีการประเมินด้วยแบบสอบถามในลักษณะการประเมินค่าความคิดเห็นเป็นแบบเลือกตอบ 
และแบบปลายเปิด โดยแบ่งลักษณะค าถามเป็น 4 ตอน คือ ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ประสิทธิภาพของการน าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และ
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ หลังจากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน โดยแจกแจงเป็นความถี่
และค านวณหาค่าร้อยละแล้วน ามาเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการด าเนินการจัดการความรู้ในภาพรวม และ  
ในเรื่องต่าง ๆ โดยการแจกแจงเป็นความถี่และค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการน าความรู้จากการด าเนินการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงในแต่ละประเด็นของการจัดการความรู้ในแต่ละเรื่อง และในภาพรวม 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปลายเปิด ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการด าเนินการจัดการความรู้    
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา โดยข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลเชิงพรรณา  
 การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านความพึงพอใจต่อการการจัดโครงการ “การจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2563” จะวิเคราะห์ในภาพรวมและวิเคราะห์เป็นรายข้อ โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปรผล
ข้อมูล ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ พึงพอใจมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ พึงพอใจมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ พึงพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ พึงพอใจน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ พึงพอใจน้อยที่สุด 

การประเมินผลความความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ “การจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา            
ปีการศึกษา 2563” ใช้วิธีการให้บุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ประเมินโดยใช้ QR-Code     
แบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 43 คน และมีผู้ตอบกลับคืนมา จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ “การจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563”       
ได้ดังนี ้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย 14 32.56 
 หญิง 29 67.44 

รวม 43 100.00 
ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา 0 0.00 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 1 2.33 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0.00 
 ปวช. 1 2.33 
 ปวส. 3 6.97 
 ปริญญาตรี 27 62.79 
 ปริญญาโท 11 25.58 
 ปริญญาเอก 0 0.00 

รวม 43 100.00 
อายุการปฏิบัติราชการ 
 น้อยกว่า 1 ปี 2 4.65 
 1 – 5 ปี 13 30.23 
 6 – 10 ปี 13 30.23 
 11 – 15 ปี 4 9.30 
 มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 11 25.59 

รวม 43 100.00 
ประเภทบุคลากร 
 ข้าราชการ 0 0.00 
 พนักงานมหาวิทยาลัย 24 55.81 
 พนักงานพิเศษ 19 44.19 

รวม 43 100.00 
หน่วยงานที่ท่านสังกัด 
 กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา 9 20.93 
 กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ 7 16.28 
 กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 6 13.95 
 กลุ่มงานบริการสุขภาพ 6 13.95 
 กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา 3 6.98 
 กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5 11.63 
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี 3 6.98 

78 



ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

หน่วยงานที่ท่านสังกัด 
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ระยอง 3 6.98 
อ่ืน ๆ (ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา) 1 2.32 

รวม 43 100.00 
 
 จากตารางที่  1 แสดงให้ เห็นว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.44            
มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.79 มีอายุการปฏิบัติราชการมากที่สุดมีจ านวน
เท่ากัน คือ ระหว่าง 1 – 5 ปี และ 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.23 โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมากที่สุด คือ 
ร้อยละ 55.81 และสังกัดกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.93 ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการจัดโครงการด้านต่าง ๆ   
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการจัดโครงการ 
           ในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรกองกิจการนักศึกษา 

รายการ 
จ านวนและร้อยละของความพึงพอใจ 

x
−  SD 

ล าดับ
ที ่

ระดับ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. หัวข้อการจัดการ
ความรู้ 

29 
(67.44) 

14 
(32.56) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.67 0.47 1 มากที่สุด 

2. เนื้อหา/เอกสาร 20 
(46.51) 

23 
(53.49) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.47 0.50 4 มาก 

3. ความรู้และการ
ถ่ายทอดความรู้ของผู้มี
ประสบการณ์ 

25 
(58.14) 

17 
(39.53) 

1 
(2.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.56 0.55 2 มากที่สุด 

4. ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม 

23 
(53.49) 

18 
(41.86) 

2 
(4.65) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.49 0.59 3 มาก 

5. อาหาร/อาหารว่าง 23 
(53.49) 

15 
(34.88) 

4 
(9.30) 

1 
(2.33) 

0 
(0.00) 

4.40 0.76 5 มาก 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.52 0.44 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการจัดโครงการ
ในด้านต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากร     
กองกิจการนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ล าดับ คือ เรื่อง หัวข้อการจัดการความรู้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.67 และเรื่อง ความรู้และการถ่ายทอดความรู้ของผู้มีประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 โดยมคีวามพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก 3 เรื่อง คือ เรื่อง ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 รองลงมา คือ เรื่อง เนื้อหา/
เอกสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และ เรื่อง อาหาร/อาหารว่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 การประเมนิการน าความรู้จากการด าเนินการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับการน าความรู้จากการด าเนินการจัดการความรู้ไปปรับใช้ 
               ในการปฏิบัติงานจริงในแต่ละประเด็นของการจัดการความรู้ในแต่ละหัวข้อ 

การจัดการความรู้เรื่อง 

จ านวนและร้อยละของการน าความรู้ 
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ผลที่ได้จากการ 

น าไปปฏิบัติ ไม่น าไปปรับใช ้
ในการปฏิบัติงานได้จริง 

สามารถน าไปปรับใช้ 
ในการปฏิบัติงานได้จริง 

1. หัวข้อ “การใช้ 
Google Form ในการ
สร้าง Data Base” 

2 
(4.65) 

41 
(95.35) 

- สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
กับงานท่ีปฏิบัติเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานได้
เพ่ิมข้ึน (25) 
- สามารถน าไปปรับใช้ในการสร้าง
แบบฟอร์มเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มงานได้ (9) 
- สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท าแบบสอบถาม เพ่ือลดระยะเวลา
ในการเก็บข้อมูล และความแม่นย า
ของข้อมูล (7) 

2. หัวข้อ “ขยับร่างกาย
วันละนิด บอกลา
ออฟฟิศซินโดรม” 

0 
(0.00) 

43 
(100.00) 

- ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์
สามารถช่วยลดการเกิดออฟฟิศ 
ซินโดรม (18) 
- สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ใน
การบริหารร่างกายใน
ชีวิตประจ าวันได้ (13) 
- ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย (11) 
- สามารถน าความรู้มาปรับใช้กับ
ตนเองและสามารถแนะน า 
คนอ่ืนได้ (1) 

3. หัวข้อ “เครียดได้ 
คลายเป็น” 

1 
(2.33) 

42 
(97.67) 

- สามารถน าความรู้มาปรับใช้กับ
ตนเอง หากเกิดกรณีความเครียด
ได้ (28) 
- สามารถจัดการกับความเครียดได้ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ท างานได้(12) 
- สามารถน าเอาแบบประเมินต่างๆ 
มาประเมินตนเอง และสามารถ
น าไปใช้กับบุคคลอ่ืนได้ (2) 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า บุคลากรกองกิจการนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ส่วนมากสามารถน าความรู้จากการ
ด าเนินการจัดการความรู้ในทุกหัวข้อไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยหัวข้อที่บุคลากรกองกิจการนักศึกษา 
สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงมากท่ีสุด 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 ตามล าดับ ซึ่งสามารถน าผลที่ได้จากการน าไป
ปฏิบัติ อธิบายได้ดังนี้ 
 หัวข้อ “การใช้ Google Form ในการสร้าง Data Base” ผลที่ได้จากการน าไปปฏิบัติที่มากที่สุด คือ 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานท่ีปฏิบัติเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้เพ่ิมขึ้น (25)  
 หัวขอ้ “ขยับร่างกายวันละนิด บอกลาออฟฟิศซินโดรม” ผลที่ได้จากการน าไปปฏิบัติที่มากท่ีสุด คือ ได้รับ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์สามารถช่วยลดการเกิดออฟฟิศ ซินโดรม (18) 
 หัวข้อ “เครียดได้ คลายเป็น” ผลที่ได้จากการน าไปปฏิบัติที่มากที่สุด คือ สามารถน าความรู้มาปรับใช้กับ
ตนเอง หากเกิดกรณีความเครียดได้ (28) 

 
ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับการน าความรู้จากการด าเนินการจัดการความรู้ไปปรับใช้ 
               ในการปฏิบัติงานในภาพรวม 

 การน าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวม จ านวน (คน) ร้อยละ 
น าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ 43 100.00 
ไม่สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ 0 0.00 

รวม 43 100.00 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า บุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคน สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
จากการด าเนินการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 
ตอนที ่4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการจัดโครงการ  
ตารางท่ี 5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ความถี่ 
1. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดเป็นประจ าทุกปี 9 
2. ท าได้ดีมากขอชื่นชมทั้งทีมงานและผู้ถ่ายทอดความรู้ทุกท่าน 2 
3. เป็นกิจกรรมที่ดี เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ถ่ายทอดความรู้ที่ตัวเองถนัด ได้เห็นความสามารถของ
บุคลากรเพ่ิมข้ึน 

1 

4. ควรน า Google Form ไปปรับใช้ในการท าแบบฟอร์มการให้บริการในภาพรวมของกองกิจการ
นักศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา และกลุ่มงานในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

1 

รวม 13 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า บุคลากรกองกิจการนักศึกษาส่วนมากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความรู้ใน
เรื่องที่มากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดเป็นประจ าทุกปี รองลงมา คือ ท าได้ดีมากขอชื่นชม     
ทั้งทีมงานและผู้ถ่ายทอดความรู้ทุกท่าน และเป็นกิจกรรมที่ดี เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ถ่ายทอดความรู้              
ที่ตัวเองถนัด ได้เห็นความสามารถของบุคลากรเพ่ิมขึ้น มีจ านวนเท่ากันกับ ควรน า Google Form ไปปรับใช้     
ในการท าแบบฟอร์มการให้บริการในภาพรวมของกองกิจการนักศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา และ    
กลุม่งานในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 
ตารางท่ี 6 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อการจัดการความรู้ที่ท่านอยากเรียนรู้ในปีถัดไป 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อการจัดการความรู้ที่ท่านอยากเรียนรู้ในปีถัดไป ความถี่ 
1. หัวข้อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการการอยู่ร่วมในสังคม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  
    - การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความคิดหลากหลาย 
    - ความสามัคคีในการท างานร่วมกับกลุ่มงานต่าง ๆ 
    - การจัดการอารมณ์โกรธ 
    - เทคนิคการฟังด้วยใจ 
    - ทักษะการเสริมก าลังใจ 
    - การจัดการความขัดแย้ง 

6 

2. หัวข้อการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานให้มากขึ้น/ออฟฟิศ อัจฉริยะ 2 
3. หัวข้อแนวทางการพัฒนาบุคลากรในเรื่องของการให้บริการนักศึกษายุคใหม่ 1 
4. หัวข้อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 1 
5. หัวข้อที่เก่ียวกับการน ามาปรับใช้ได้ทุกส่วนงาน 1 

รวม 11 
 

 จากตารางที่ 6 พบว่า บุคลากรกองกิจการนักศึกษาส่วนมากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อการจัดการ
ความรู้ที่ท่านอยากเรียนรู้ในปีถัดไป มากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ หัวข้อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการการอยู่ร่วมในสังคม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ได้แก่ การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความคิดหลากหลาย ความสามัคคีในการ
ท างานร่วมกับกลุ่มงานต่าง ๆ การจัดการอารมณ์โกรธ เทคนิคการฟังด้วยใจ ทักษะการเสริมก าลังใจ และ         
การจัดการความขัดแย้ง รองลงมา คือ หัวข้อการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานให้มากขึ้น/ออฟฟิศ อัจฉริยะ 
และหัวข้อแนวทางการพัฒนาบุคลากรในเรื่องของการให้บริการนักศึกษายุคใหม่ หั วข้อการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ และหัวข้อท่ีเกี่ยวกับการน ามาปรับใช้ได้ทุกส่วนงานมีจ านวนเท่ากัน 
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