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กองพฒันานกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

การจัดการความรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

คำนำ 
 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ประกอบกับมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและจังหวัดลำปาง อีกทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางยังมี
ประกาศให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ดังนั้น การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักศึกษา และ
บุคลากรจึงได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ แต่ยังสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ โดยเป็นการ
จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักศึกษาและบุคลากรเป็นสำคัญ 
การจัดการความรู้ในองค์กร เป็นสิ่งสำคัญจึงต้องทำทุกวิถีทาง เพื่อให้การจัดกิจกรรมเข้าถึงนักศึกษา
ให้มากที่สุด การจัดการความรู้ในองค์กรเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ที่กระจัดกระจาย
อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และ
พัฒนาตนเองให้ เป็นผู้ รู้  รวมทั้งปฏิบัติ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  
 
 
 

        คณะกรรมการการจัดการความรู้ 
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
          สิงหาคม 2564 
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บทนำ 

   

   กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาบัณฑิตให้
มีความรู ้ ม ีค ุณลักษณะเป็นผู ้นำในการพัฒนาท้องถิ ่น เพื ่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย และตามคาดหวังของ
สังคม คือเป็นผู้มีความรักและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ในทางที่ถูกต้อง มีจิตสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องร่วมรับผิดชอบและรับใช้สังคม การจัด
กิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักศึกษาจึงมีความจำเป็น แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงต้องปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและจังหวัดลำปาง 
การจัดกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมจึงปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ องค์ความรู้ของบุคคลจึงถูก
นำมาใช้ทั้งความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญต่างๆ ออกมาเพื่อปฏิบัติงาน 
แต่องค์ความรู้จะก่อให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้องมีการจัดนำเอาความรู้มาพัฒนาให้
เป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  

   ดังนั้น กระบวนการถ่ายทอดและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรได้เข้าใจและเรียนรู้
จากกันและกันผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอภิปราย ประมวลผล เพ่ือนำไปสร้างเครื่องมือ
ที่จะทำให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ ต่อยอด และนำไปพัฒนาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
โดยมีคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) กองพัฒนานักศึกษา ในการกำกับติดตามวางระบบการ
จัดการความรู้และแผนการดำเนินงานไว้ ดังนี้  

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี ประธานกรรมการ 
๒ นางกันทิมา จันทร์แสง กรรมการ 
๓ นางสาวเปรมกมล สานำ กรรมการ 
๔ นางสาวโชติมนต์ สีตาบุตร กรรมการ 
๕ นางสาวอลิศรา ศรีกระจ่าง กรรมการ 
๖ นางสาวชุติมา ฤาชัย กรรมการ 
๗ นางสาวสุพัทธ์ ขัดผาบ กรรมการ 
๘ นางอิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์ กรรมการ 
๙ นางสาวศิริลักษณ์ พิลัยหล้า กรรมการ 

๑๐ นางสาวกาญจนา ไชยโย กรรมการ 
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๑๑ นายบัณฑิต โบสถ์ทอง กรรมการ 
๑๒ นายชัชวาลย์ วิชัยสุชาติ กรรมการ 
๑๓ นายสุรศักดิ์ ประกัน กรรมการ 
๑๔ ว่าที่ ร.ท.เอกนรินทร์ เสาสีนาด กรรมการ 
๑๕ นางสาวศิริขวัญ  วาวแวว กรรมการและเลขานุการ 
๑๖ นางสาวธิดารัตน์ ไชยาสืบ กรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗ นางบุญรักษา ปัญญายืน กรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘ นายณัฐวุฒิ   นันต๊ะแขม กรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
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องค์ความรู้ที่ได้จากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ 
เร่ือง เทคนิคการจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ 

 
   การจัดกิจกรรมหรือโครงการในรูปแบบออนไลน์ เป็นการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่
เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยฯ จัดให้แก่นักศึกษา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นไปตามแผนพัฒนานักศึกษา ซึ่งนักศึกษา
สามารถที่จะเข้าร่วมจากสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ ที่มีความพร้อมด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ต การจัด
กิจกรรมหรือโครงการจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ และ
เครื่องมือ ประกอบการสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพียงพอที่จะก่อให้เกิดการรับรู้ จำเป็นต้อง
มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ได้แก่ เครื่องมือ ระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต โปรแกรมหรือ
แพลตฟอร์ม เนื้อหา ความพร้อมของนักศึกษา รวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ในกิจกรรมหรือโครงการที่เข้าร่วมให้ได้มากที่สุด  
  
รูปแบบการทำกิจกรรมหรือโครงการออนไลน์ที่เลือกใช้และเทคนิคการจัดกิจกรรม 
 

 
รูปแบบออนไลน์สำหรับการทำกิจกรรมหรือโครงการ 
  1. โปรแกรม Microsoft Teams เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นในเรื่องการทำงานร่วมกับ 
Microsoft Office 365 การแซทแบบกลุ่ม แชร์หน้าจอได้ สามารถจัดการเรียนการสอนโดยการ
ประชุม ร่วมกันได้ถึง 250 คน และสามารถบันทึกการประชุมได้ รองรับการเข้าชมด้วยเสียง และใน
รูปแบบ Video Conference สามารถไลฟ์สดได้เสมือนจริง รวมทั้งสามารถส่งไฟล์งานได้ จากการใช้  
โปรแกรม Microsoft Teams ของคณะทำงานพบว่าเป็นโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับการใช้ในการจัด
กิจกรรมหรือโครงการที่มีจำนวนนักศึกษามาก ๆ และสามารถใช้สำหรับจัดการสื่อการเรียนรู้ด้วยมี
ลักษณะการใช้ งานระบบแบบ LMS ได้ซึ่งทำให้สะดวกในการ Upload สื่อการความรู้ เอกสารต่าง ๆ  
  2. โปรแกรม Zoom Clound Meeting สามารถประชุมพร้อมกันได้สูงสุด 100 คน แต่
จะมีจำกัดการคุยวิดีโอไว้ ครั ้งละไม่เกิน 40 นาที รองรับการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันจากทุก
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แพลตฟอร์ม ไม่ว ่าผู้ เข้าร่วมจะใช้ PC, Mac, IOS, Android (หรืออุปกรณ์ Zoom Presence) ก็
สามารถเข้าร่วมด้วยกันได้หมด เลือกสถานการณ์ได้ว่า อยากจัดกิจกรรมหรือโครงการแบบโต้ตอบได้
หรือนั ่งฟังเฉยๆ การ Share Screen สามารถแชร์ได้หลายแบบ เช่น แชร์หน้าจอ ทั้งหมด แชร์ 
Whiteboard เหมาะสำหรับการ Brainstorm ให้คนในห้องช่วยกันขีดเขียนได้ หรือจะแชร์หน้าจอ
เฉพาะของหน้าต่างแต่ละแอปฯ ก็ได้สามารถเชิญผู้ร่วมคนอื่นๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมได้อย่าง
ง่ายดาย ผ่านหมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์หรือรายชื่อ สามารถแชร์หน้าจอในกลุ่มผู้ประชุมได้แบบไหลลื่น 
โดย สามารถแชร์โดยตรงจากมือถือ นอกจากนี้ยังแชร์คอนเทนต์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น รูปภาพ 
ไฟล์ใน Drop box, One Drive, Google drive และ box จากการใช้งานของคณะทำงาน พบว่า
โปรแกรม Zoom จะเป็นโปรแกรมท่ีใช้ง่าย อัดบันทึกวีดีโอได้สะดวก แต่หากเป็นการใช้โปรแกรมโดย
ไม่ได้เช่าซื้อลิทธิ์การใช้งาน จะมีข้อจำกัดด้านระยะเวลา ในการใช้โปรแกรม Zoom จะต้องใช้คู่กับ
โปรแกรมอ่ืน ๆ เพื่อช่วยในการ Upload 
    3. Facebook Live เฟซบุ๊กไลฟ์เป็นโปรแกรมที่เข้าถึงง่าย เนื่องจากเป็นสื่อโซเชียลมีเดียที่
หลายคนสมัครไว้เป็นส่วนตัวอยู่แล้ว บางคนอาจจะเปิดเป็นเพจ แล้วเปิดให้มีผู้ติดตาม การสอนผ่าน
เฟซบุ๊กไลฟ์จะต้องเตรียมอุปกรณ์การสอนเอง และจะต้องสื่อสารกับนักศึกษาผู้ร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการเอง โดยนักศึกษาจะดูผู้จัดกิจกรรมหรือโครงการผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กของตนเอง ข้อดี คือ ไม่
จำกัดผู้เข้าชม แต่ข้อเสีย คือ จำกัดจำนวนผู้ชมได้ยาก 
  4. โปรแกรม OBS สำหรับโปรแกรม OBS ถือเป็นโปรแกรมยอดนิยมของการออนไลน์ 
เพราะสามารถใส่หน้าจอได้มากกว่า 1 จอ คณะทำงานสามารถย่อส่วนหน้าตนเอง แล้วขยายเนื้อหาที่
ต้องการแสดงตัวอย่างและวิธีทำให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน 
เป็นโปรแกรมท่ีใช้ง่าย  
  5. Line ไลน์เป็นโปรแกรมแชตที่สามารถแบ่งปันเรื ่องราวต่าง ๆ ได้ แต่ขณะเดียวกันก็
สามารถถ่ายทอดวิดีโอร่วมกันได้ โดยโปรแกรมไลน์สามารถแชร์วิดีโอร่วมกันได้ถึง 200 คน ข้อดี คือ 
เป็นโปรแกรมที่เข้าถึงง่าย มีผู้ใช้งานจำนวนมากในประเทศไทย จึงสะดวกในการใช้งาน เพราะหลาย
คนเข้าใจวิธีการใช้อยู่แล้ว นอกจากนั้นยังสามารถส่งเอกสารประกอบต่าง ๆ ได้ รวมถึงสามารถเก็บไว้
ใน Keep ได้ เพ่ือป้องกันการหล่นหายของเอกสาร 
   
เทคนิคการจัดกิจกรรมหรือโครงการให้มีประสิทธิภาพ 
  1. กำหนดแนวทางที่ชัดเจน สำหรับนักศึกษาในการเข้าถึงการจัดกิจกรรมออนไลน์ของคุณ 
เช่น เครื่องมือที่ รวมไปถึงกำหนดการให้มีความเหมาะสม การให้มีส่วนร่วมของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการในขณะออนไลน์ เป็นต้น 
  2. หัวข้อ หรือเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ แรงจูงใจในการเรียนและการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญ
ทั้งในรูปแบบการสอนแบบตัวต่อตัว หรือการสอนออนไลน์ ดังนั้นการทำให้นักเรียนตั้งใจขณะเรียน
ออนไลน์มากขึ้นนั้น ผู้สอนจำเป็นต้องวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน เพื่อออกแบบเนื้อหาการ
เรียนรู้ ตลอดจนการหากิจกรรมการเรียนรู้และการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่เหมาะสม ใช้เทคนิคการ
สอนอย่างสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีของนักเรียน 
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  3. เครื่องมือการสื่อสารออนไลน์ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ มีซอฟแวร์
มากมายในปัจจุบัน เครื่องมือการสอนที่ดีจะช่วยให้การสอนออนไลน์ของผู้สอนเป็นไปได้อย่างราบรื่น 
เช่น บางซอฟแวร์จะมีกระดานสนทนา จอแสดงเอกสารการสอน รวมไปถึงการบันทึกการสอนทั้งหมด
ไว้ได้อีกด้วย 
  4. เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รูปแบบออนไลน์ให้มีความเหมาะสม เข้าถึงการใช้งานที่ง่าย 
รองรับจำนวนของการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาให้ได้มาก 
  5. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เนื่องจากนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าสู่ห้องเรยีน
ออนไลน์อยู่แล้ว ทรัพยากรที่ดีและง่ายที่สุดสำหรับพวกเขาก็คือ สิ่งที่อยู่บนโลกออนไลน์ ผู้สอนอาจจะ
ให้พวกเขาค้นหาขอ้มูลที่เก่ียวข้องบนเว็บไซต์ต่างๆ แทนการอ้างอิงจากหนังสือตำรา 
  6. อำนวยความสะดวกในการติดต่อ การให้ความช่วยเหลือ ควรมีข้อมูลติดต่อสำหรับ
คณะทำงานที่ดูแลระบบ สามารถมีการสอบถาม-ตอบในระหว่างการจัดกิจกรรม  
  7. บอกวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ จะต้องชี้แจงให้นักศึกษาทราบว่า
การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการในแต่ละครั้งเนื่องจากอะไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และ
เพื่อให้การจัดกิจกรรมหรือโครงการในแต่ละครั้งบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นไปตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นไปตามแผนพัฒนานักศึกษา 
  8. การวัดประเมินผล เป็นกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาได้รับจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ ให้ตอบคำถามท้ายชั่วโมงการทำกิจกรรม เพื่อวัดประเมินผลหลัง
เสร็จสิ้นกิจกรรมหรือโครงการ รวมทั้งการประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม  
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แรงบันดาลใจ / สถานการณ์ของปัญหา 

 

   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่
ไม่มีทีท่าที่จะยุติการแพร่ระบาด และยังมีการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้าง กระจายไปหลายพื้นที่  
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา คือ ไม่สามารถจัดกิจกรรมหรือโครงการที่มีการรวมคนมีจำนวนมากได้ 
การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรจึงได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ แต่ยัง
สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ เพ่ือเป็นการลดการรวมกลุ่ม ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปางและจังหวัดลำปาง การจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
ของนักศึกษาและบุคลากรเป็นสำคัญ การจัดการความรู้ในองค์กร เป็นสิ่งสำคัญจึงต้องทำทุกวิถีทาง 
เพื่อให้การจัดกิจกรรมเข้าถึงนักศึกษาให้มากที่สุด และเพื่อให้บุคลากร ได้ทราบถึงวิธีและเทคนิคการ
จัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ ที่จะทำให้สามารถจัดกิจกรรมหรือโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจัดการความรู้จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรในกองพัฒนานักศึกษา เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้และหาแนวทางการจัด
กิจกรรมหรือโครงการในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งจะได้มาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2564 

  

แผนการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan)  แผนที่   1 

ชื่อส่วนราชการ : กองพัฒนานักศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
องค์ความรู้ที่จำเป็น  :  เทคนิคการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์  
ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  : ร้อยละความสำเร็จตามค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา ร้อยละ 80 
เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์  :     

 
ลำดับ กิจกรรม 

การจัดการความรู้ 
ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู้         
 กิจกรรมที่ 1  

ประช ุ มคณะกรรมการ การ
จัดการความรู ้ KM เพื ่อระดม
ความคิดเห็น กำหนดประเด็น
การจ ั ดการคว ามร ู ้ แ ละค่ า
เป้าหมาย 
 
 

มี.ค 64 ประเด็นการจัดการความรู้ 1 ประเด็น บุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา  
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ลำดับ กิจกรรม 
การจัดการความรู้ 

ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้       

 

2.1 กิจกรรมที่ 1 
     ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 1 (หาองค์ความรู้) 

เม.ย 64 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

บุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา  

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ       

 

3.1 กิจกรรมที่ 1 
     ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผู้มีความรู้
และประสบการณ์ในองค์ความรู้ 

พ.ค. 64 จำนวนผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในองค์ความรู้ 

ไม่น้อยกว่า 15 คน บุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา  

4 การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้           

 

4.1 กิจกรรมที่ 1 
     การประมวลและกลั่นกรอง
องค์ความรู้มาจัดทำแนวปฏิบัติ 
ที่ดีโดยผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในองค์ความรู้  
 
 
 

พ.ค. 64 เทคนิคการจัดกิจกรรม 
ในรูปแบบออนไลน์ 

1 หัวข้อ บุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา  
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ลำดับ กิจกรรม 
การจัดการความรู้ 

ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

5 การเข้าถึงความรู้       

 

5.1 กิจกรรมที่ 1 
     เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีให้แก่
บุคลากรภายในและภายนอก 

มิ.ย. 64 จำนวนช่องทางการเผยแพร่
ข่าวสารให้บุคลากรภายในและ
ภายนอก  

2 ช่องทาง บุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา  

กองพัฒนานักศึกษา  

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้       

 

6.1 กิจกรรมที่ 1 
     แสดงความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา 
และแบบสำรวจความคิดเห็น 

มิ.ย. 64 1. ร้อยละของบุคลากรของกอง
พัฒนานักศึกษาที่นำแนวปฏิบัติ
ที่ดไีปใช้ 
2. จำนวนแสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 20 
 
 
ไม่น้อยกว่า 10 คน 

บุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา  

 

6.2 กิจกรรมที่ 2  
     การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ 
ครั้งที ่2 (ปัญหาอุปสรรค) 

ก.ค. 64 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ 
ครั้งที่ 2  

ร้อยละ 80 บุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา  

 

6.3 กิจกรรมที่ 3  
     การประชุมคณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ (สรุป
ความสำเร็จขององค์ความรู้/
ประเด็นปัญหา/อุปสรรค) 
 
 

ส.ค. 64 ร้อยละของคณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ที่เข้าร่วม
ประชุม 

ร้อยละ 100 บุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา  
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ลำดับ กิจกรรม 
การจัดการความรู้ 

ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

7 การเรียนรู ้       

 

7.1 กิจกรรมที่ 1 
     จัดทำหนังสือเล่มเล็ก การ
จัดการความรู้ เพ่ือเผยแพร่ให้แก่
หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ 

ส.ค. 64 1. จำนวนหนังสือเล่มเล็กการ
จ ัดการความร ู ้  กองพ ัฒนา
นักศึกษา 
2. ร้อยละความสำเร็จขององค์
ความรู้ 

1 เล่ม 
 
 
ร้อยละ 100 
 

บุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา  

 
 
 

 

 

 

 

 

 



การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 
 
   การจัดกิจกรรมหรือโครงการ ให้แก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นไปตามแผนพัฒนานักศึกษา 
แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไม่มีทีท่าที่จะยุติ
การแพร่ระบาด และยังมีการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้าง กระจายไปหลายพื้นที่  ผลกระทบที่
เกิดข้ึนตามมา คือ ไม่สามารถจัดกิจกรรมหรือโครงการที่มีการรวมคนมีจำนวนมากได้ การจัดกิจกรรม
ในรูปแบบหรือโครงการในลักษณะรูปแบบออนไลน์ จึงเข้ามามีบทบาท สามารถเปลี ่ยนแปลง
วิธีดำเนินการในรูปแบบเดิม ๆ ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ใหม่ โดยที่ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย 
เพื่อเป็นการลดการรวมกลุ่ม ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและจังหวัด
ลำปาง การจัดกิจกรรมหรือโครงการ จึงปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์  ให้มีความเหมาะสม 
ปลอดภัย และยังคงไว้ซึ ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือโครงการ การจัดกิจกรรมหรือโครงการ
จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ และเครื่องมือ ประกอบการสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพียงพอที่จะ
ก่อให้เกิดการรับรู้ จำเป็นต้องมีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ได้แก่ เครื่องมือ ระบบเครือข่ายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต โปรแกรมหรือแพลตฟอร์ม เนื้อหา ความพร้อมของนักศึกษา รวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆ ที่
จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ในกิจกรรมหรือโครงการที่เข้าร่วมให้ได้มากท่ีสุด  
 
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา  
  กิจกรรมนักศึกษา มี 2 ประเภท ได้แก่ 
  1. กิจกรรมที่นักศึกษาจัดโดยนักศึกษาเพ่ือนักศึกษา 
  2. กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ จัดเพื ่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึ ง
ประสงค์ เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นไปตามแผนพัฒนานักศึกษา  
 
องค์ประกอบการจัดกิจกรรมหรือโครงการ แบบออนไลน์ 
  1. คณะทำงาน หมายถึง บุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษาที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรม/
โครงการ มีหน้าที่อำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงาน ช่วยให้มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าขณะปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินการทั้งหมด 
  2. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปางทุกชั้นปี  
  3. โครงการหรือกิจกรรม หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการ
สอน ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นไป
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นไปตามแผนพัฒนานักศึกษา 
  4. ชั่วโมงกิจกรรม หมายถึง จำนวนหน่วยนับโดยเทียบจากระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการตามที่คณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษากำหนด 
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  5. หัวข้อ เนื้อหา เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาให้ความสนใจ ควรมีการกำหนดเนื้อหา 
ให้มีความชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย  
  6. ระบบการติดต่อสื ่อสาร เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การจัดกิจกรรมหรือโครงการแบบ
ออนไลน์ ประสบความสำเร็จได้ บางกิจกรรมหรือโครงการ นักศึกษามีส่วนร่วมในการรับฟังเพียงอย่าง
เดียว ไม่สามารถซักถามได้ ก็อาจจะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายได้ หากไม่เข้าใจก็จะมีการมาสอบถามใน
ภายหลัง แต่ในบางกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษา ซักถามระหว่างการจัดกิจกรรม สอบถามวิทยากร 
ผู้ดำเนินรายการ หรือเจ้าหน้าที่ได้ทันท ีทำให้ตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษาได้   
  7. ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้ การทำ
กิจกรรมหรือโครงการมีความราบรื่น ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ประกอบด้วย  
   1) ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน ( Intranet) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในสถานศึกษา ซึ่งให้นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้เครือข่ายภายในสถานศึกษาสำหรับการเรียน หรือ
ทำกิจกรรมออนไลน์ได้  
   2) ระบบเคร ือข ่ายภายนอกสถาบ ัน ( Internet) ที ่ เช ื ่อมต่อระบบเคร ือข ่าย
คอมพิวเตอร์ทั ่วโลกเพื ่อให้สามารถติดต่อสื ่อสารได้รวดเร็ว ซึ ่ง นักศึกษาสามารถใช้เครือข่าย
อินเตอร์เน็ตสำหรับการเข้าเรียนหรือทำกิจกรรมออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งสืบค้นข้อมูล
ประกอบการเรียนรู้ได้  
   8. ระบบสำหรับใช้ในการถ่ายทอดกิจกรรมออนไลน์ เช่น Live Streaming ผ่าน
แพลตฟอร ์มต ่ า งๆ เช ่น Facebook, You tube และ Instagram เป ็นต ้น ,  Zoom Meeting, 
Microsoft Teams  
 
การวางแผน 
  คณะทำงาน 
  1. ปรับเปลี ่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ หากไม่สามารถจัด
กิจกรรมในรูปแบบปกติได้ ให้ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ ในขั้นตอนการขออนุมัติ
โครงการ 
  2. ทบทวนและเลือกวิธีการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม 
  3. เรียงลำดับความสำคัญของหัวข้อและเนื้อหา กิจกรรม การจัดแบ่งเวลา  กำหนดการ 
รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ประกอบในการให้ความรู้ เพ่ือให้สามารถดึงความสนใจของนักศึกษาให้มากท่ีสุด 
  4. เตรียมสื่อให้ความรู้ จัดทำคลิป VDO การแนะนำ/ให้ความรู้ สั้นๆ ไว้สอดแทรกเนื้อหา
ระหว่างการให้ความรู้ เพื่อให้เนื้อการบรรยายของวิทยากร/เจ้าหน้าที่ที่มาให้ความรู้มีความน่าสนใจ
มากขึ้น  
  5. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมหรือโครงการ รายละเอียด กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจรับทราบทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น หน้าเพจ Facebook ของ
กองพัฒนานักศึกษา, เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ, Line Group 
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  6. ศึกษาระบบหรือรูปแบบที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรม เพ่ือให้สามารถรองรับกับการใช้งาน
ในมือถือได้ รวมทั้งให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้ความสนใจในการรับชมและรับฟังการจัดกิจกรรม
ตลอดจนเสร็จสิ้นกิจกรรมโครงการให้มากที่สุด 
  7. ศึกษาเลือกรูปแบบ หรือ Application การประเมินและสรุปผลการเข้ากิจกรรมให้
เหมาะสม  
  8. เตรียมสถานที่ให้มีความเหมาะสม รวมทั้งวัสดุ อุปกรณท์ีใ่ช้กับระบบสารสนเทศในการจัด
กิจกรรมออนไลน์  
  9. ประชุมเตรียมงาน และแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงาน  
 

นักศึกษา 
  1. ให้ข้อตกลงแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม การให้จำนวนชั่วโมงกิจกรรม  ซึ่ง
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
  2. ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงระบบที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม  
   3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้มีการถาม-ตอบ ระหว่างการบรรยาย หรือ ฝากข้อคำถามไว้ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่/วิทยากร ตอบคำถามช่วงท้ายของการจัดกิจกรรม  
   4. ในระหว่างการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาแสดงตัวตนการเข้าร่วม เปิดกล้องเพ่ือให้มีส่วนร่วม 
 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมออนไลน์ 
 
   1. โน้ตบุ๊ก หรือคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป 

 - โน้ตบุ๊ก เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับใช้สอนออนไลน์มากท่ีสุด เพราะยังสามารถ
เอาไว้ใช้ทำสไลด์ไว้เปิดตอนสอนหรือใช้โปรแกรมอื่น ๆ ได้สะดวก มีแป้นคีย์บอร์ดให้ในตัว พิมพ์ได้
ถนัด หน้าจอใหญ่ ข้อเสีย ราคาสูงกว่าอุปกรณ์ประเภทอื่น เช่น แท็บเล็ต มือถือ และขนาดตัวเครื่อง
ใหญพ่กพายาก  

- คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือเดสก์ท็อป: สะดวกต่อการใช้งาน มีหน้าจอขนาดใหญ่  
  2. มือถือ หรือแท็บเล็ต 

- มือถือ หรือแท็บเล็ต: สามารถใช้งานแอปฯ ที่ใช้ในการสอนออนไลน์ เช่น Zoom หรือ 
Google Classroom ได้แต่เนื่องจากหน้าจอท่ีมีขนาดค่อนข้างเล็กและไม่มีเมาส์คีย์บอร์ด จึงอาจทำให้
การใช้งานหรือเปิดสไลด์ขณะถ่ายทอดให้นักศึกษาทำได้ลำบากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์  
  3. กล้องและไมโครโฟน ควรใช้ให้เหมาะสำหรับการใช้งาน มีความชัดเจน ทั้งภาพและเสียง  
  4. สัญญาณอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเร็ว ความแรง
ของสัญญาณอินเตอร์เน็ตต้องมีความเร็ว แรง และทั่วถึง เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความชัดเจนทั้งภาพ
และเสียง ไม่มีสะดุด  
 
 

https://men.kapook.com/view236298.html
https://mobile.kapook.com/view6736.html
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 5. โปรแกรมออนไลน์ สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยสำหรับการทำกิจกรรมหรือโครงการในรูปแบบ
ออนไลน์ ก็คือ โปรแกรมที่ใช้ออนไลน์นั่นเอง ซึ่งก็มีให้เลือกใช้ได้หลากหลายโปรแกรม ไม่ว่าจะ
เป็น Microsoft Teams, Zoom Meeting, Google Meet และอื่น ๆ เพื่อสร้างห้องแบบออนไลน์
ขึ้นมา แล้วถ่ายทอดสดกิจกรรมหรือโครงการให้นักศึกษาได้ฟังและดู โดยห้องหนึ่งจะต้องสามารถ
รองรับจำนวนนักศึกษาเป็นจำนวนมากได้ 
  6. รูปแบบ หรือ Application สำหรับการประเมินและสรุปผลการเข้ากิจกรรมให้เหมาะสม 
การวัดประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยสร้างแบบสอบถาม Google Form เพื่อใช้สำรวจความพึง
พอใจหรือแสดงความเห็น ใช ้เก็บข้อมูลแทนการกรอกแบบฟอร์มกระดาษ ซึ ่งใช ้ก ับการทำ
แบบสอบถามออนไลน์ สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพราะสามารถ Export 
ข้อมูลผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นไฟล์เพื่อนำไปใช้งานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อได้เลย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://men.kapook.com/view244653.html
https://men.kapook.com/view244363.html
https://men.kapook.com/view237752.html
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กองพฒันานกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 

การจัดการความรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ปัญหาและอุปสรรค จากการจัดกิจกรรมหรือโครงการในรูปแบบออนไลน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ แนวทางแก้ไขท่ีประสบความสำเร็จ 
- ระบบ Internet ของนักศึกษา  - จัดหาสถานที่ที ่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่แรง 

และชัดเจนให้แก่นักศึกษาเข้ารับฟังและดู โดย
เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโควิด-19 
เช่น หอประชุมจันทน์ผา  

- จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ปรากฎยอด
นักศึกษาผู้เข้าชมมีจำนวนน้อย แต่พอถึงข้ันตอน
การตอบคำถามและมีการแจกรหัสกิจกรรม 
กลับมีนักศึกษา เพ่ิมเป็นจำนวนมาก 
- นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นและการหาย
ตัวระหว่างการจัดกิจกรรม เข้าแสดงตัวอีกครั้ง
ในการเข้าตอบแบบสอบถาม เพื่อขอรับชั่วโมง
กิจกรรม 

- ใช้โปรแกรมออนไลน์ Microsoft Teams โดย
กำหนด Time Line การเข้ารับฟังของนักศึกษา  
- ให้นักศึกษาลงทะเบียน รายงานตัว แสดงตัว
เปิดกล้องของตนเองขณะรับฟัง  
- ให้ตอบคำถามท้ายชั่วโมงการทำกิจกรรม เพ่ือ
วัดประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมหรือ
โครงการ 

- นักศึกษาไม่ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมและรับ
ฟัง 

- ให้ข้อตกลงแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วม
กิจกรรม การให้จำนวนชั่วโมงกิจกรรม ซ่ึง
เป็นไปประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2561 
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามีส่วนร่วม  
ถาม-ตอบ  

- กลุ่มเป้าหมาย (จำนวนนักศึกษา) ที่เข้าร่วมรับ
ฟังกิจกรรมหรือโครงการมีจำนวนมากเกินที่
รองรับการเข้าใช้งานได้ กรณีตัวอย่าง การจัด 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี
การศึกษา 2564 มีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 
1,100 คน ซึ ่งเกินกว่าที ่ระบบโปรแกรมที่
นำมาใช้ในการถ่ายทอดจะรองรับได ้ 

- เพ่ิมห้องประชุมออนไลน์ เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถเข้ารับฟังกิจกรรมหรือโครงการได้
พร้อมกัน 

 
 

 

 

https://men.kapook.com/view244653.html
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ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้  
หัวข้อเรื่อง เทคนิคการจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์  
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(การจัดเตรียมอุปกรณ์และทดสอบระบบการทำงาน) 
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23 
 

กองพฒันานกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 

การจัดการความรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้  
หัวข้อเรื่อง เทคนิคการจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์  
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(ตัวอย่างการรายงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 
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