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ค ำน ำ 

 แผนการจัดการความรู้ (KM) ประจําปีการศึกษา 2564 เป็นการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานโดยครอบคลุมแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
นักศึกษาแต่ละด้าน มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง                
(Tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดไว้พร้อมเผยแพร่ไปสู่นักศึกษา 
 
 สํานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทําโครงการส่งมอบงานและ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา  และการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ผู้นํานักศึกษาประจําปีการศึกษา 2564 - 2565 สําหรับกลุ่ม
ผู้นํานักศึกษาซึ่งการจัดการความรู้ (KM) ประจําปีการศึกษา 2564 เพื่อให้กระบวนการจัดการความรู้ (KM)            
เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit knowledge) จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง 
 
 
 

สํานักกิจการนักศึกษา 
2565 
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สำรบัญ 

หน้ำ 

คํานํา  ก 
สารบัญ  ข 
รายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจําปีการศึกษา 2564 1-6 
รายงานแนวทางการพัฒนาโครงการ /กิจกรรม  
 - ปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินงาน 7 
 - แนวทางการพัฒนา 7 
ภาคผนวก   

- บันทึกข้อความอนุมัติจัดกิจกรรม/ดําเนินงานตามโครงการ  
- โครงการที่ขออนุมัติ (โครงการมีการลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว)  
- คําสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ /คําสั่งที่เกี่ยวข้อง  
- แบบรายงาน KM1 /KM2 /KM3  
- FLOW CHART (ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน)   
- แบบประเมินผลกิจกรรม/ แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง   
- ภาพกิจกรรมประกอบการดําเนินการ  
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
-------------------------------------- 

1. ชื่อหน่วยงำน  สํานักกิจการนักศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2. หน่วยงำนภำยใน องค์การนักศึกษา หน่วยงาน สํานักกิจการนักศึกษา  
3. ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 3  : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตทีม่ีอัตลักษณ์      
                                    โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 
  ควำมสอดคลอ้งกับเป้ำหมำย กลยุทธ์ แนวทำง และตัวชี้วัด   

 
 
 

เป้ำหมำย 

มหำวิทยำลัย หน่วยงำน 
1.บัณฑิตมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ 
พร้อมรองรับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
2.มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน           
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
3.เครือข่ายความร่วมมือจากศิษย์เก่าสัมพันธ์มีความเข้มแข็ง
ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.บัณฑิตมีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต มีอัตลั กษณ์ 
สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ 
พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 

กลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มี อัตลักษณ์ 
สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ มีทักษะและมีความ
เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมในศตวรรษที่ 21 สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 
ประการ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญใน
การประกอบอาชีพสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมในศตวรรษที่ 21 สู่การ
เปลี่ ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่  (New 
Normal) 

แนวทำง 

1.สร้ างกระบวนการบ่ม เพาะนักศึกษาให้มีคุณภาพ               
มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ มีทักษะ
และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ 21 
2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่าสัมพันธ์ เครือข่าย
องค์กรวิชาชีพ และเครือข่ายต่าง ๆ   
ในการร่วมมือยกระดับคุณภาพบัณฑิต กับทุกภาคส่วนทั้ง
ภายในและภายนอก ทั้งในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
 

1.สร้างกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษา
ให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะ
และคุณลักษณะ 4 ประการ มีทักษะ
และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบ
อาชีพสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมในศตวรรษที่ 21 
2.สร้างกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษา
ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับนักศึกษาและการจัดทํา
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
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 มหำวิทยำลัย หน่วยงำน 
 
 

ตัวชี้วัด 

1.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกระบวนการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างอัตลักษณ์ในแต่ละชั้นปี 
2.ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา 

1. ร้ อยละของนักศึ กษาที่ เข้ า ร่ วม
กระบวนการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างอัตลักษณ์ในแต่ละชั้นปี 
2. ร้ อยละของนักศึ กษาที่ เข้ า ร่ วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การประกัน
คุณภาพการศึกษากับนักศึกษาและ
ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า กิ จ ก ร ร ม
นักศึกษา 

 

4. หัวข้อองค์ควำมรู้ที่ต้องกำร  :   การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษา และคู่มือกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาอักลักษณ์นักศึกษา 
5. ผู้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  :   (ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ) 

วัน/เดือน/ปี ทีด่ําเนินการ  :  ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565  (KM ครั้งที่ 1) 

6. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : องค์การนักศึกษา ภายใต้การดูแลของสํานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอันได้แก่ องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะ ได้แก่             
คณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิทยาการจัดการ, 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยการดนตรี ซึ่งถือเป็นองค์กรที่มีความสําคัญใน
การขับเคลื่อนในการดําเนินกิจกรรมภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านการสร้างจิตสาธารณะ โดยในปี
การศึกษา 2564 นั้น ทุกหน่วยงานได้มีการดําเนินกิจกรรมจนมาครบรอบปีแล้ว และสํานักกิจการนักศึกษาได้
ดําเนินการคัดเลือกกลุ่มผู้นําในปีการศึกษาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาการทางด้านกิจกรรม  
สํานักกิจการนักศึกษา จึงได้สนับสนุนให้องค์การนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
กิจกรรมและส่งมอบงานให้กับทีมงานรุ่นเก่าและรุ่นใหม่  โดยครั้งนี้ ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ผู้นํานักศึกษา รวมถึงได้มีการจัดอบรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทําร่างแผนพัฒนากิจกรรมประจําปี เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
กิจกรรมในปีถัดไป อีกทั้งเป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ผู้นํานักศึกษา บัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง  
5 ด้าน ได้แก่อันได้แก่ มีจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี  มีความเป็นไทย เข้าใจหลักสากล 

 ดังนั้น สํานักกิจการนักศึกษา จึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์           
ทั้ง 5 ด้าน โดยกําหนดประเภทกิจกรรมไว้ 5 ด้าน ได้แก ่
 1. วิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (AD) 
 2. สุขภาพกายและสุขภาพจิต (HD) 
 3. การบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม (PD) 
 4. คุณธรรม และจริยธรรม (MD) 
 5. การอนุรักษศ์ิลปะและวัฒนธรรม (CD)  
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ซึ่งการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จึงมีความสําคัญเพื่อตรงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย    
จึงได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานภายในกองพัฒนานักศึกษาเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้บุคลากรมีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษาลงสู่กลุ่มผู้นํา
นักศึกษาเขา้ที่ร่วมโครงการ/กิจกรรม 
  2. เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานกิจกรรม
นักศึกษา 
  3. เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษา และการลดความเสี่ยงต่อการจัดกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมสําหรับนักศึกษา 
8. กระบวนกำรจัดกำรควำมรู ้
 ได้ดําเนินการจัดการความรู้ ดังนี ้
 8.1 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  
  - วิเคราะห์ สังเคราะห ์
  - กําหนดบทบาทและหน้าที่ในการดําเนินการจัดการความรู้ให้แก่นักศึกษา 
  8.2 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การสกัดแก่นความรู้ 
   - สมาชิกในกลุ่มสรุปแนวปฏิบัติในการจัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ของแต่ละคน 
โดยระบ ุวิธีการ ผลลัพธ์ และปัญหา อุปสรรค ในการจัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่ผ่านมา 
 8.3 การเข้าถึงความรู้ โดยการ 
   - จัดทําเอกสารเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม และแจ้ง
ให้นักศึกษารับทราบ 
 8.4 การแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรียนรู้โดยการ 
   - พูดคุย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงานระหว่างองค์การนักศึกษา 
 8.5 การเรียนรู ้ 
  - การนําความรู้ไปสู่การปฏิบัต ิ
   - ให้หน่วยงานนําแนวปฏิบัติในการจัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใช ้
9.วิธีด ำเนินกำร (ระบุกระบวนการจัดทําโครงการตั้งแต่การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผล และนํา
ผลมาปรับปรุงการทํางาน (PDCA)) 
 9.1  สถานที่ดําเนินโครงการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 9.2  วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ 
  ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565   
 9.3  แผนการดําเนินการ 
   ขั้นตอนการดําเนินงาน  และแผนการดําเนินงานโครงการ (PDCA) 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน  และแผนการดําเนินงานโครงการ (PDCA)  
 

วันที ่ งานทีต่้องท า ผู้รับผิดชอบ 
1-15 พฤษภาคม 2565 ประชุมวางแผน  (P) สํานักกิจการนักศึกษา 
16-26 พฤษภาคม 2565 จัดทําโครงการ (D) สํานักกิจการนักศึกษา 

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -  
2 มิถุนายน 2565   

ดําเนินงาน (C) สํานักกิจการนักศึกษา 

20-25 กรกฎาคม 2565   ประชุมสรุปการดําเนินงาน (A) สํานักกิจการนักศึกษา 

 
9.4  ปฎิทินปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน 
 

รำยละเอยีดกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ. 2564 

 เดือนพฤษภาคม     
         2565 

เดือนมิถุนายน 
2565 

เดือนกรกฎาคม 
2565 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P 

1. วางแผน             
1.1 ประชุมวางแผนงาน มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  

            

1.2 เขยีนโครงการ  เพื่อขออนมุัติ             
1.3 ประชุมวางแผน              

D 2. จดัทําโครงการและขออนุมัติ             

C 3. ติดตามผลการดําเนินงาน             

A 

4. สรุปผล และกําหนดการปรับปรุง             
4.1  สรุปผล             
4.2 กําหนดแนวทางการปรับปรุงโครงการ             

  8.5 การติดตามและประเมินผลโครงการ  
การติดตามและการประเมินผลโครงการ มีการใช้แบบสอบถามโครงการและการสรุปภาพในการดําเนิน
โครงการ 
10. ผลกำรด ำเนนิงำน 
 10.1 เพื่อให้บุคลากรมีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษา ลงสู่กลุ่ม
ผู้นํานักศึกษาเข้าที่ร่วมโครงการ/กิจกรรม 
  10.2 เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
  10.3 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการจัดกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมสําหรับนักศึกษา โดยสามารถเขียนเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรภายใน/ภายนอกองค์กรได้นํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้เป็นอย่างดี  
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11. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัด

โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้           
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา - สามารถจัดกิจกรรมตามที่กําหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
กําหนดไม่ร้อยกว่าร้อยละ 80 

 11.1 นโยบายมหาวิทยาลัยในการพัฒนานักศึกษา 
 11.2 ผู้บริหารให้ความสําคญั สนับสนุน กิจกรรม 
 11.3 แรงจูงใจที่นักศึกษาจะได้รับจากกิจกรรม เช่น ความรู้ สิทธิที่นักศึกษาจะได้รับ สวัสดิการการ
เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ประกาศนียบัตร เกียรติคุณบัตร) 
 11.4 นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมตรงตามความต้องการ 
 11.5 ผู้รับผิดชอบโครงการดําเนินการตามแผนบรรลุตามเป้าหมาย 
 11.6 ปัจจัยภายนอกที่ ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลในการตัดสินใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม                 
(สถานที่ สภาพอากาศ) 
12. ประโยชนท์ี่คำดว่ำจะไดร้ับจำกกำรจัดกำรควำมรู ้
 12.1 สํานักกิจการนักศึกษาได้ดําเนินการจัดการความรู้ที่ดําเนินต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร         
ด้านกิจการนักศึกษาได้สําเร็จ 
 12.2 บุคลากร สํานักกิจการนักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเป็นองค์ความรู้ 
และร่วมมือระหว่างนักศึกษากันปฏิบัติงานให้สําเร็จตามภารกิจขององค์กร 
 12.3 บุคลากรสํานักกิจการนักศึกษา ได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มผู้นํา
นักศึกษา อันจะเกิดการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และนําไปใช้ได้ประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 
13.ปัจจัยน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ (Key Success Factor)  
 13.1 ผู้บริหารทุกระดับทางด้านกิจการนักศึกษา เห็นความสําคัญของการจัดการความรู้ ให้การ
สนับสนุนอย่างจริงจังต่อเนื่อง และเป็นแบบแห่งการแบ่งปันเรียนรู้ 
 13.2 บุคลากรของสํานักกิจการนักศึกษาเห็นคุณค่าแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะนําไปสู่การ
ปฏิบัติงานได้สําเร็จมากยิ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เกิดการพัฒนาตนเอง และนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่น 
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 13.3 บุคลากรทุกท่านขับเคลื่อนการจัดการความรู้ หรือคณะกรรมการจัดการความรู้หน่วยงานภายใน
ของสํานักกิจการนักศึกษาต้องช่วยกันให้ความสะดวก กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจต่อการจัดการความรู้ และนํา
ความรู้ ประสบการณ์ของแต่ละคนมาแบ่งปันเรียนรู้ร่วมกันกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 13.4 ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถให้บุคลากรขององค์กรได้ให้ถึงความรู้ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว และวิธีการจัดเก็บความรู้เป็นระบบง่ายต่อการค้นหา 
14.ขั้นตอนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักกิจกำรนักศึกษำอง 
 14.1 แต่งต้ังคณะกรรมการจดัการความรู้ (KM Team) ของสํานักกิจการนักศึกษา 
 14.2 ทบทวนความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักกิจการนักศึกษา 
 14.3 คัดเลือกองค์ความรู้ที่ได้มาดําเนินการจัดการความรู้ประจําปีการศึกษา 2565 
 14.4 จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สํานักกจิการนักศึกษา 
 14.5 ดําเนินการจัดการความรู้ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของสํานักกิจการนักศึกษา 
 14.6 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการจดัการความรูข้องสํานักกิจการนักศึกษา 
 14.7 รายงานผลการดําเนินการจัดการความรู ้
15. บทสรุป/ข้อเสนอแนะ 
 การจัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรลุผลเชิงเวลา คุณภาพ ปริมาณ และงบประมาณ 
ที่ได้ตั้งไว้ บุคลากรต้องมีแนวปฏิบัติที่ดี เช่น การประชาสัมพันธ์ในระยะเวลาที่เหมาะสม การจัดระบบการเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม การติดตามผล ซึ่งจะส่งผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและช่วยลดความเสี่ยงต่อ
การบริหารงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม 
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รำยงำนแนวทำงกำรพัฒนำโครงกำร 
 
1.ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
 1.1 ปัจจัยสนับสนุนไม่เพียงพอ แม้การวางแผนล่วงหน้าจะกระทําอย่างดีและรอบคอบแต่เมื่อการ
แก้ปัญหาทุกชนิดต้องใช้เวลา ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเองในตัวปัญหาปัจจัยแวดล้อมและทรัพยากร      
ที่เตรียมไว้อาจไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสมตามที่คาดการณ์หรือวางแผนไว้ทําให้การแก้ปัญหาไม่สําเร็จหรือไม่
เรียบร้อยดังหวัง 

 1.2 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ยังเป็นการฝึกปฏิบัติ ไม่ได้นําสิ่งที่ได้ไปปฏิบัติ             
ทําให้ไม่ได้วิธีปฏิบัติที่ดีที่เห็นเป็นรูปธรรม 

 1.3 การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งทิ้งช่วงเกินไป ทําให้ไม่ต่อเนื่อง 

 1.4 เนื่องสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 การจัดกิจกรรมไม่สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมเต็ม
รูปแบบได้ 

2. แนวทำงกำรพัฒนำโครงกำร 
2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 กลุ่มผู้นํานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบทราบนโยบายทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และนโยบายทางด้านการทํากิจกรรมจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย สามารถจัด         
แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษา และคู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ได้เป็นนอย่างดี 

2.2 หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
 สํานักกิจการนักศึกษา มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษา และคู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาใช้ดําเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายมหาวิทยาลัย 

2.3 ชุมชน/สังคม 
       การจัดกิจกรรมได้เชิญชวนชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วม จึงทําให้กิจกรรมบางอย่างนั้น

ช่วยให้ชุมชนได้รับผลการจัดกิจกรรมที่ด ี
 
3. ผลลัพธ์ ผลผลิต ที่ได้รับจำกโครงกำร 

    1. ผลผลิต (Output) นักศึกษามีแผนเป็นตัวกําหนดให้จัดกิจกรรมเพื่อตอบโจทย์คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 2. ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ (Outcome) นักศึกษาตระหนักถึงแนวทางการทํางานภายใต้
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

 3. ผลกระทบของโครงการ  นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย และการทํางานเป็นทีมงาน
ภายใต้การบริหารและการจัดการของงานกิจกรรมนักศึกษา สํานักกิจการนักศึกษา  
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

บันทึกข้อควำมอนุมัติจัดกิจกรรม/ด ำเนนิงำนตำมโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรที่ขออนุมัต ิ(โครงกำรมีกำรลงนำมอนุมัติเรียบรอ้ยแล้ว)  

  
 



 

 
 
 
 



 

  
 



 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 



 

 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 



 

ค ำสั่งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู ้/ค ำสั่งที่เกี่ยวข้อง  

 



 

 



 

 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 



 

แบบรำยงำน KM1 KM2 KM3 

 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

FLOW CHART กำรด ำเนนิงำนกำรจัดกำรควำมรู้ (ผังขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำน) 
 

 

  

 

คณะกรรมการการจัดการความรู้  

   
 

 

    

 

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

 

คณะกรรมการการจัดการความรู ้

 

กลุ่มเป้าหมาย 

  

คณะกรรมการการจัดการความรู ้

 

                       กรกฎาคม 

คณะกรรมการการบริหาร 

 

 

 

เริ่ม 

แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
 

พฤษภาคม 

 ประชุมเพื่อกําหนดประเด็น/แผน/กลุ่มเป้าหมาย  
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน เสนอคณบดี 

พฤษภาคม 

 

พิจารณาแผนตาม 
KM1 และ KM2 

ไม่อนุมตั ิ

อนุมัต ิ

คณะกรรมการการจัดการความรู้
ด้านการผลิตบัณฑิต  

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามแผน KM2  

คณะกรรมการการจัดการความรู้
ด้านการวิจัย 

 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ตามแผน KM2  

นําไปประยุกต์ใช้ 
ในงานได้อยา่งเหมาะสม 

ไม่เหมำะสม ไม่เหมำะสม 

เหมำะสม 

สกัดองคค์วามรู้เป็นลายลักษณ์อักษร
และเผยแพร่ตามแบบ KM3 

ทบทวนการจัดการองคค์วามรู้ 
ของหน่วยงาน 

ไม่สมบูรณ ์

สมบูรณ ์

พัฒนาองคค์วามรู้จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
เหมาะตอ่การใช้งานมากยิ่งขึ้น 

สมบูรณแ์ละเหมาะสมกับงาน 

พฤษภาคม -มิถุนายน 

 

พฤษภาคม -

มิถุนายน 

 

พฤษภาคม -มิถุนายน 

 

สิ้นสุด 

 

หมายเหตุ ; กรอบระยะเวลาสามารถปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 



 

 แบบประเมนิผลกำรจัดกิจกรรม / แบบประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำง 

 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 

 



สาํนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 , 1301 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1302
เว็บไซต์ : http://dsad.bsru.ac.th 
E-mail : Dsad.bsru.ac.th@gmail.com




