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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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