
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   รายงานผลการดําเนินงาน 

การจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2561 
 
 

   การจัดพื้นที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์ 
ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทํางานร่วมกัน 

 
เรื่อง “กระบวนการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

   ที่มีต่อศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง” 
สําน ักว ิทยบริการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ  

  งานการศึกษาด้วยตนเอง 
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บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร 

   งานการศึกษาด้วยตนเอง ได้ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ้ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลย ี
สารสนเทศ ประจําปีการศ ึกษา 2561 เรื่องกระบวนการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรงานการศึกษาด้วยตนเอง สํานักว ิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แลกเปลี่ยนเร ียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์การท ํางานให้ก ับเพ ื่อน ร่วมงานเก ิดเป็นองค์ความร ู้ จากการแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้มาซ ึ่งแนวทางการปฏ ิบ ัติ ท ี่เก ิดการยอมรับ สามารถทํางานร่วมกันได้และสามารถพัฒนางาน 
ดังน้ัน จึงได้จัดกิจกรรมจัดการความรู้จํานวน 1 เรื่อง โดย จ ําแนกออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1. การดําเนินการนํา
แบบออนไลน์ไปใช้ในการสํารวจความพึงพอใจที่มีต่อศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  2.การประเมินกระบวนการและ
ปรับปรุงแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 3. แนวทางการปฏิบัติงานของ    เจ้าหน้าที่ในการ
สํารวจความพึงพอใจที่มีต่อศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง          
กลไกการจัดการจัดความรู้ของงานการศ ึกษาด้วยตนเอง  
          1. การรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ซึ่งมีอยู่อย่างกระจัดกระจายในแต่ละบุคคล ให้สามารถ
กลั่นกรองความรู้ออกมารวมเป็นเรื่องหรือแนวทางเดียวก ัน  
          2. การบูรณาการความรู้ โดยว ิธ ีแบ่งปัน แลกเปลี่ยนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ประช ุมผ่าน ระบบ
เครือข่าย ฯลฯ  
          3. การฝึกปฏ ิบัต ิในสถานการณ์จริง แล้วรวบรวมเป็นองค์ความรู้ท ี่เป็นลายล ักษณ์อ ักษร หร ือจ ัดเก ็บใน 
ระบบออนไลน์ พร้อมท ั้งม ีการเผยแพร่ผ ่านช่องทางต่างๆ ของสํานักว ิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการดําเน ินงานการจัดการความรู้  
  1. ได้แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ และเป็นเคร่ืองมือในการให้บริการห้อง
ของศ ูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองท ี่เป็นไปในแนวทางเดียวก ัน  
   2. ได้้แบบฟอร์ต้นแบบร่างแบบสอบถามประเมินพึงพอใจการให้บริการห้องของศ ูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองท ี่เป็นไปใน
แนวทางเดียวก ัน  
   3. บุคลากรผู้เข้าร่่วมก ิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้้ ได้มีโอกาสทบทวนความรู้ท ี่ม ีอยู่เดิม และสามารถนํามา
แลกเปลี่ยน และได้รับความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้น  
แนวทางการแก้ไข  
  ควรเลือกวิธีหรือช่องทางการแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่บุคคลสามารถใช้ได้เพ่ือลดความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งน้ี 
เพ่ือให้บ ุคคลสามารถเข้าร่วมก ิจกรรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ได้อย่างทั่วถ ึง และควรม ีการเผยแพร่ผ่าน ช่องทางต่างๆ 
เพ ื่อประสบการณ์ในวงกว้างข ึ้นของหน่วยงาน  
ข้อเสนอแนะ  
   หน่วยงานควรจัดให้มีการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะขององค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนา   
อย่างต่อเน่ืองต่อ ๆ ไป เพ่ือให้สามารถเป็นองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่การใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อ 
สาธารณชน จัดให้มีกิจกรรมการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ รวมท้ังเพ่ือต่อยอดเข้าสู ่กระบวนการจัดทําผลงาน 
นวัตกรรม และงานวิจัยสถาบันได้ในที่สุด 
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กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
1. ชื่อกิจกรรม การจัดเตรียมพื้นที/่สถานทีส่ําหรบันักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลีย่น
สนทนาหรือทาํงานร่วมกัน  เรื่อง”กระบวนการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง”      

2. หลักการและเหตุผล 
   สําน ักวิทยบร ิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสายสนับสนุนท ี่ม ีพ ันธก ิจด้านการให้
บร ิการ ว ิชาการแก่สังคม การท ํานุบํารุงศ ิลปว ัฒนธรรม และการบริหารจัดการเช ิงบูรณาการด้วยหลักธรรมา  
ภ ิบาล โดยได้ ม ีการใช้เครื่องม ือทางการบริหารจัดการต่างๆ มาบูรณาการให้การปฏ ิบัติงานเก ิดผลสัมฤทธ ิ์ตาม
เป้าหมาย ควบค ู่ ไปก ับการให้ความส ําค ัญก ับการพ ัฒนาคนและพ ัฒนางานเพ ื่อให้เป็น“องค์กรแห่งการเร ียน
รู้”ซ ึ่งสอดคล้องก ับนโยบายการบร ิหารงานและแนวทางการจ ัดการความรู้ของมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลส ุวรรณภ ูม ิ ม ี บุคลากรท ี่ม ีความรู้ ความสามารถ และม ีองค์ความรู้ท ี่กระจายอยู่ในตัวบุคคลท ี่ยังไม่ม ี
การรวบรวมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้นําเคร่ืองมือการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือดึงองค์ความรู้
ท่ีมีในตัวบุคลากรและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การพัฒนางาน และการสร้างนวัตกรรมใหม่ เข้ามาปรับและประยุกต์ใช้ในการ บริหารจัดการ ดังน้ัน 
จึงได้กําหนดแผนการจัดการความรู้ประจําปีการศึกษา 2561 ขึ้น และการพัฒนาสถาบันสู่ สถาบันการเรียนรู้ (ตัวบ่งช้ี
ที่ 3.2) ที่ผ่านมา พบว่าสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาบุคลากร
และการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง แต่ยังไม่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมในแง่การใช้การจัดการ
ความรู้เพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงานไปสู่ความสําเร็จ แม้ว่ามีการ
จัดการความรู้ที่มีการปฏิบัติในระดับหน่วยงาน รวมถึงการนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในงานประจํา สําน ัก   
ว ิทยบร ิการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ จ ึงก ําหนดกรอบแนวค ิดในการน ําการจ ัดการความรู้มาใช้ เพ ื่อการ
พ ัฒนาในรอบปีการศ ึกษา 2561 ในประเด ็นหลักสําค ัญ ค ือ การจัดการความรู้เพ่ือการบริหารจัดการที่ม ี 
ประส ิทธ ิภาพที่เน้นการแลกเปลี่ยนเร ียนรู้ที่ม ีในต ัวบ ุคลากรผู้ปฏ ิบ ัต ิงาน ศูนย์การศ ึกษาด้วยตนเองจึงได้
จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับบุคลากร มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลของแบบสอบถามของปี
ก่อนหน้า และปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อพัฒนางานการศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยนําแบบสอบถามงาน มา
ปรับปรุงใหม่ เน่ืองจากมีข้อคําถามยังไม่ครอบคลุมและเหมาะสมกับการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง/
สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์ นํามาใช้ในการสํารวจความพึงใจต่อการให้บริการในปีการศึกษา 2562  เพ่ือ
พ ัฒนาบ ุคลากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจหลักและแผนปฏิบัติราชการ และเหมาะสมตามตัว   บ่งช้ีการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้หน่วยงานนําการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาบุคลากร ด ังน้ัน ศูนย์
การศ ึกษาด้วยตนเอง ส ําน ักว ิทยบร ิการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ จึงได้ม ีการน ําการแลกเปล่ียนเร ียนรู้ โดยที่
บ ุคลากรได้ม ีความรู้ในการจัดเตรียมพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยน
สนทนาหรือทํางานร่วม กันมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในงานมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการทํางานมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพ่ือนร่วมงานและแลกเปลี่ยน เร ียนรู้     ระหว่างเพ ื่อน 
ร่วมงาน ม ีการสร ุปความรู้ท ี่ได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้รวบรวมเป็นเอกสาร และเผยแพร่ความรู้ รวมท้ังมี
การจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาบุคลากร พัฒนาฐานความรู้ให้สมาชิกในองค์กรทุกคนกระตือรือร้น พัฒนาตนเองอย่
างต่อเน่ืองตลอดเวลา สามารถน ําความรู้น้ัน ๆ มาใช้ในการปฏ ิบ ัต ิงานร่วมก ันอ ันเป็นการน ําไปสู่ ความสําเร็จ
ขององค์กรต่อไป 
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3.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

   2. เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

  3. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้ ไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4. ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพ 

   4.1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์    
  4.1.1 การพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  
  4.1.2  ส่งเสริมและผลักดันการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ  
  4.1.3 สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล 
  4.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชน สังคมรวมทั้ง
หารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย  
  4.1.5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น   
    4.2 สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

   องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระบบและกลไกการดําเนินงานตามแผนการจัดการ ความ
รู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 

  องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประเด็นที่ 1 การดําเนินการนําแบบออนไลน์ไปใช้ในการสํารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง : กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรศูนย์การศึกษาด้วยตนเอง 
  ประเด็นที่ 2 การประเมินกระบวนการและมีการปรับปรุงแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจในการ
ให้บริการ : กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรงานการศึกษาด้วยตนเอง และผู้ที่สนใจทั่วไป 
  ประเด็นที่ 3 แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการห้องของศูนย์เรียนรู้ ด้วยตนเองให้ 
เป็นในแนวทางเดียวกัน : กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรงานการศึกษาด้วยตนเอง และผู้ที่สนใจทั่วไป  
6. แผนกิจกรรม/ระยะเวลา 

ลําดับ ประเด็น/หัวข้อ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้นําเสวนา 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

กําหนด 
การ 

เชิง 
ปริมาณ 

เชิง 
คุณภาพ 

ประเด ็นท ี่ 1 การดําเนินการนําแบบ
ออนไลน์ไปใช้ในการ
สํารวจความพึงพอใจท่ีมี
ต่อศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

เม.ย.-พ.ค. 
2562 

บ ุคลากรงาน
การศึกษา 
ด้วยตนเอง 
และผ ู้ท ี่ 
สนใจทั่วไป 

 
น.ส.ผกาแก้ว 
บุญวาส     

 

1 เม.ย. 
2562 

 
5 คน 

 

ร้อยละ 
100.00 

ประเด ็นท ี่ 2 การประเมินกระบวนการ
และปรับปรุงแบบสอบถาม
วัดระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

เม.ย.-พ.ค. 
2562 

บ ุคลากรงาน
การศึกษา ด้วย
ตนเอง และผ ู้ท ี่ 
สนใจท่ัวไป 

น.ส.เบ็ญจวรรณ์   
วรรธนะบูรณ์ 

 
1 เม.ย. 
2562 

 
5 คน 

 

ร้อยละ 
100.00 
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ประเด ็นท ี่ 3 แนวทางการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีในการ
สํารวจความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง      

เม.ย.-พ.ค. 
2562 

บ ุคลากรงาน
การศึกษา ด้วย
ตนเอง และผ ู้ท ี่ 
สนใจท่ัวไป 

น.ส.เบ็ญจวรรณ์   
วรรธนะบูรณ์ 

 
6 เม.ย. 
2562 

 
4 คน 

 

ร้อยละ 
80.00 

 

7. รูปแบบการดําเนินการ 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยการประชุมกลุ่ม และประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เร้น 
 
8. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม 
8.1 เชิงปริมาณ 
   จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละประเด็นไม่น้อยกว่า 4 คน 
8.2 เชิงคุณภาพ 
  มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  

9. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
    ศูนย์การศึกษาด้วยตนเอง คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู้ และคณะกรรมการประกัน 
คุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
  2.พบแนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
  3.นําองค์ความรู้ที่ได้ เผยแพร่บนเว็บไชต์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หรือคอบเว็บของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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กลไกการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสกัด 
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวบุคคล 

ประจําปีการศึกษา 2561 
 

โดย 
งานการศึกษาด้วยตนเอง 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

การจัดเตรียมสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สถานที่สําหรับนักศกึษาและอาจารย์ 
ประเด็นที่ 1 “การดําเนินการนําแบบออนไลน์ไปใช้ในการสาํรวจความพึงพอใจ 

ที่มีต่อศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง” 
วันที่ 1 เมษายน 2562 

-------------------------------------------------------------------------------- 
วันดําเนินการ 
   วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.-15.30 น.       
  โดยวิธีประชุมผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) 
กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรงานการศึกษาด้วยตนเอง     
รูปแบบการดําเนินงาน 
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านเทคโนโลยี 
ผู้ร่วมเสวนา    
  1. นางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ นักวิชาการศึกษา  
  2. นางสาวผกาแก้ว   บุญวาส  นักวิชาการศึกษา  
  3. นางบุญชอบ  บัวอุไร  พนักงานพิมพ์ดีด  
  4. นายสิทธิชัย     บุญสนิท  นักวิชาการศึกษา  
    5. นายรัชตะ  จูจอมพล   นักวิชาการศึกษา   
   
ผู้นําเสวนา  
   นางสาวผกาแก้ว   บุญวาส  นักวิชาการศึกษา  
ผู้จดบันทึก 
    นางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
สรุปความรู้ที่ได้จากการ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 ระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้
พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานร่วมกัน       
วัตถุประสงค์ในการพูดคุย 
        1. เพ่ือทราบถึงปัญหาและอุปสรรคการนําแบบสอบถามออนไลน์ใช้ในการสํารวจความพึงพอใจ  
 2. เพ่ือวางแผนและสนับสนุนให้นําแบบสอบถามออนไลน์ใช้ในการสํารวจความพึงพอใจร้อยละ 100   
 3.  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
    
แนวปฏิบัติจากการแลกเปลี่ยนเรียน วิธีปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังนี้  
   ศูนย์การศึกษาด้วยตนเองมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจําทุกปี  โดยกําหนดเป็นปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง  และมีวัตถุประสงค์การประเมินและกลุ่มเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน และนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบงานต่อไป  แบบสอบถามออนไลน์ ทางศูนย์การศึกษาด้วยน
เองจึงได้นําแบบสอบถามออนไลน์มาใช้สํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ ซี่งได้ทําการออกแบบ สร้างลิ้ง 
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URL และ QR CODE เพ่ือให้ผู้ตอบสอบถามมีการสะดวกในการเข้าถึง และได้นําไปใช้ทั้ง 4 ศูนย์พ้ืนที่ ปรากฎ
ว่าประสบปัญหา ได้มีการนําแบบสอบถามออนล์ไปใช้ แต่ไม่ครบ 100 เปอร์เซ็น ยังต้องใช้แบบฟอร์มกระดาษ
สํารวจบางส่วน ผลการดําเนินงานในการนําแบบสอบถามออนไลน์ไปใช้ในการสํารวจความพึงพอใจต่อการให
บริการดังน้ีคือ ศูนย์สุพรรณบุรีร้อยละการนําไปใช้ ร้อยละ 85.16 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ร้อยละ 69  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ร้อยละ 53.27 ศูนย์นนทบุรี ร้อยละ 61.54  จากปัญหาข้างต้นในภาพรวม คือ 
นักศึกษไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามออนไลน์เท่าที่ควร อีกทั้งผู้สํารวจไม่ทราบยอดจํานวน
ผู้กรอกแบบสอบ ละพ้ืนที่มีผลยอดสถิติเท่าไร ด้วยระยะเวลาในการสํารวจเรามีการสํารวจปีละ 1 ครั้งจึงทําให้
ได้ยอดจะนวนผู้กรอกแบบสอบถามไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จําเป็นต้องใช้เอกสารรูปแบบกระดาษใช้ในการ
สํารวจโดยแบ่งครึ่ง 1 หน้ากระดาษใช้เอกสารได้ 2 แผ่นหน้าแบบสอบถาม เพ่ือสํารวจเพ่ิมเติม เก่ียวกับการให้    
1. บริการห้องอีเลินน่ิงเพ่ือการเรียนการสอนและอบรม  2. บริการห้องมินิเธียเตอร์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
และความบันเทิงของผู้ใช้บริการ  3. บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อยเพ่ือการเรียนการสอนและค้นคว้าวิจัย  4. ห้อง 
Self-Access 5. เคาน์เตอร์บริการคอมพิวเตอร์Mac)  
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กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

การจัดเตรียมสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สถานที่สําหรับนักศกึษาและอาจารย์ 
ประเด็นที่ 2 “การประเมินกระบวนการและปรับปรุงแบบสอบถาม 

วัดระดับความพึงพอใจในการให้บริการ” 
วันที่ 1 เมษายน 2562  

------------------------------------------------------------------------------ 
วันดําเนินการ 
   วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น.-16.20 น.       
 โดยวิธีประชุมผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) 
กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรศูนย์การศึกษาด้วยตนเอง     
รูปแบบการดําเนินงาน 
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านเทคโนโลยี 
ผู้ร่วมเสวนา    
  1. นางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ นักวิชาการศึกษา  
  2. นางสาวผกาแก้ว   บุญวาส  นักวิชาการศึกษา  
  3. นางบุญชอบ  บัวอุไร  พนักงานพิมพ์ดีด  
  4. นายสิทธิชัย     บุญสนิท  นักวิชาการศึกษา  
    5. นายรัชตะ  จูจอมพล   นักวิชาการศึกษา   
ผู้นําเสวนา  
    นางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ผู้จดบันทึก 
   นางบุญชอบ  บัวอุไร  พนักงานพิมพ์ดีด  
 
สรุปความรู้ที่ได้จากการ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
วัตถุประสงค์ในการพูดคุย 
     1. เพ่ือปรับปรุงแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ 
            2. เพ่ือให้ได้ผลการสํารวจความพึงพอใจที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ  
     
แบบสอบถามที่ดําเนินการปรับปรุงแล้วประจําปีการศึกษา 2561 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
แบบประเมินความพึงพอใจน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อนําผลการประเมินไป
พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาและอํานวยความสะดวกในการให้บริการย่ิงข้ึน 
ตอนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการ 
1. เพศ       ชาย        หญิง 
2. สถานภาพผู้รับบริการ 
    อาจารย์     เจ้าหน้าท่ี      นักศึกษา     บุคลลภายนอก  
3. หน่วยงานท่ีสงักัด 
    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม     คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
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    คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์    คณะศิลปศาสตร์ 
    สถาบันวิจัยและพัฒนา       สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     สํานักงานอธิการบดี 
    สํานักตรวจสอบภายใน       หน่วยงานภายนอกระบุชื่อองค์กร...................... 
4. ท่านใช้บริการห้อง 
  ห้อง E-Learning                 ห้อง Self-Access    ห้องมีนิเธียเตอร์  
    ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้      เคาน์เตอร์บริการคอมพวิเตอร  ์(Mac) 
ตอนท่ี 2  สอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  คําชี้แจง  โปรดกาเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
       ระดับความพึงพอใจ   5 หมายถึง มากท่ีสุด  4 หมายถึง มาก   3 หมายถึง ปานกลาง   2 หมายถึง น้อย   1 หมายถึง
น้อยท่ีสุด 

ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บรกิาร มากท่ีสุด
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด
(1) 

 1.1 มีการส่ือสาร เผยแพร่ขัน้ตอนการขอรับบริการ      
 1.2 ขัน้ตอนการขอรบับริการมีความเขา้ใจง่าย ไม่ซับซ้อน      
 1.3 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม      
 1.4 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม      
 1.5 กระบวนการในการให้บริการ มีความเที่ยงตรง และโปร่งใส      
2.ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ   
 2.1 ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส แต่งกายสุภาพ เหมาะสม      
 2.2 มีความเอาใจใส่ และกระตือรือรน้ในการให้บริการ      
 2.3 สามารถให้คําแนะนํา ทาํความเข้าใจที่ชัดเจน และเป็นที่ปรึกษาที่ดีของผู้รับบริการ      
 2.2.4 รับฟังปัญหาหรือข้ อซักถาม/ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเต็มใจ      

 2.5 สามารถให้คําแนะนําในประเด็นที่เป็นประโยชน์และไมช่ักจูงผู้รับบริการไปในทางที่
เส่ือม  

     

3.ด้านสถานที่/สิ่งอาํนวยความสะดวก   
 3.1 มีความสะดวกในช่องทาง/จุดบริการต่าง ๆ       
 3.2 คุณภาพและความพร้อมด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์      
 3.3 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสมัพันธ์ มีความชัดเจนและเขา้ใจง่าย      
 3.4 สถานที่ในการให้บริการเอ้ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ      
 3.5 สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง      
   4.ด้านคุณภาพการให้บริการ  
 4.1 ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ      
 4.2 ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ      
 4.3 ผู้รับบริการได้รบัการบริการทีม่ีความคุ้มค่า      

 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ  .......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
 
      ศูนย์การศึกษาด้วยตนเองได้พิจารณาข้อคําถามแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของปี
การศึกษา 2561 ยังคงเดิมไว้ แต่ได้ปรับเปล่ียนเนื้อหา คือ ตอนท่ี 2  สอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ หัวข้อ 
ด้าน 1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ได้ดําเนินการตัดหัวข้อ 1.2 ขั้นตอนการขอรับบริการมีความ
เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน  และ 1.5 กระบวนการในการให้บริการ มีความเที่ยงตรง และโปร่งใส ออก  และในด้าน
ที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ได้ตัดหัวข้อ 2.5 สามารถให้คําแนะนําในประเด็นที่เป็นประโยชน์และไม่ชักจูง
ผู้รับบริการไปในทางที่เสื่อม    ได้แบบสอบถามท่ีดําเนินการปรับปรุงแล้วประจําปีการศึกษา 2562  
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
แบบประเมินความพึงพอใจน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อนําผลการประเมินไป
พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาและอํานวยความสะดวกในการให้บริการย่ิงข้ึน 
ตอนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการ 
1. เพศ       ชาย        หญิง 
2. สถานภาพผู้รับบริการ 
    อาจารย์     เจ้าหน้าท่ี      นักศึกษา     บุคลลภายนอก  
3. หน่วยงานท่ีสังกัด 
    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม     คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
    คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์    คณะศิลปศาสตร์ 
    สถาบันวิจัยและพัฒนา       สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     สํานักงานอธิการบดี 
    สํานักตรวจสอบภายใน       หน่วยงานภายนอกระบุชื่อองค์กร...................... 
4. ท่านใช้บริการห้อง 
  ห้อง E-Learning                 ห้อง Self-Access    ห้องมีนิเธียเตอร์  
    ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้      เคาน์เตอร์บริการคอมพวิเตอร  ์(Mac)ตอนท่ี 2  สอบถามความพึง
พอใจในการให้บริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  คําชี้แจง  
โปรดกาเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
       ระดับความพึงพอใจ   5 หมายถึง มากท่ีสุด  4 หมายถึง มาก   3 หมายถึง ปานกลาง   2 หมายถึง น้อย   1 หมายถึง
น้อยท่ีสุด 

ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บรกิาร มากท่ีสุด
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด
(1) 

 1.1 มีการส่ือสาร เผยแพร่ขัน้ตอนการขอรับบริการ      
 1.2 ขัน้ตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม      
 1.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม      
2.ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ   
 2.1 ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส แต่งกายสุภาพ เหมาะสม      
 2.2 มีความเอาใจใส่ และกระตือรือรน้ในการให้บริการ      
 2.3 สามารถให้คําแนะนํา ทาํความเข้าใจที่ชัดเจน และเป็นที่ปรึกษาที่ดีของผู้รับบริการ      
 2.2.4 รับฟังปัญหาหรือข้ อซักถาม/ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเต็มใจ      
3.ด้านสถานที่/สิ่งอาํนวยความสะดวก   
 3.1 มีความสะดวกในช่องทาง/จุดบริการต่าง ๆ       
 3.2 คุณภาพและความพร้อมด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์      
 3.3 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสมัพันธ์ มีความชัดเจนและเขา้ใจง่าย      
 3.4 สถานที่ในการให้บริการเอ้ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ      
 3.5 สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง      
   4.ด้านคุณภาพการให้บริการ  
 4.1 ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ      
 4.2 ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ      
 4.3 ผู้รับบริการได้รบัการบริการทีม่ีความคุ้มค่า      

 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ  .......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
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กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การจัดเตรียมสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สถานที่สําหรับนักศกึษาและอาจารย์ 
ประเด็นที่ 3 “แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ในการสํารวจความพึงพอใจที่มีต่อ 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง” 
วันที่ 6 เมษายน 2561 

------------------------------------------------------------------------------ 
วันดําเนินการ 
    วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.-15.00 น.   
       โดยวิธีประชุมกลุ่มย่อย 
กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรงานการศึกษาด้วยตนเอง     
รูปแบบการดําเนนิงาน 
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านประชุมกลุ่มย่อย 
ผู้ร่วมเสวนา    
  1. นางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ นักวิชาการศึกษา  
  2. นางสาวผกาแก้ว   บุญวาส  นักวิชาการศึกษา  
  3. นางบุญชอบ  บัวอุไร  พนักงานพิมพ์ดีด  
  4. นายสิทธิชัย     บุญสนิท  นักวิชาการศึกษา  
ผู้นําเสวนา  
    นางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ผู้จดบันทึก 
   นางสาวผกาแก้ว   บุญวาส  นักวิชาการศึกษา 
 
ว ัตถุประสงค์ในการพ ูดคุย 
    เพ ื่อนําระบบกลไกไปสู่การปฏ ิบ ัติ/ดําเนินงานด้านการจ ัดพ ื้นท ี่/สถานท ี่สําหรับนักศ ึกษาและอาจารย์
ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทางานร่วมก ัน และพ ัฒนาเจ้าหน้าท ี่ผู ้ด ูแลห้องให้ม ีความรู ้
ความสามารถใน การสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ แก้ไขปัญหาให้ก ับผู้ใช้บริการห้องศ ูนย์การเรียนรู้ด้
วยตนเอง  
 
สรุปความรู้ที่ได้จากการ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1. การวางแผน (Plan)  
   จัดต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผล ประจําปีการศึกษา 2561 มีหน้าที่สร้างเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลความพึงพอใจ จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์และ
ประเมินความพึงพอใจ การได้มาซึ่งสอบถามออนไลน์น้ัน คือ    
   1. ดําเนินการร่างแบบสอบถามประเมินพึงพอใจต้นแบบ ประกอบด้วยหัวข้อคําถามอะไรบ้างในการ
สํารวจ แบบสอบถาม โครงสร้างแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 สอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการ  และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ดังน้ี   
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     2. กําหนดกลุ่มป้าหมายในการสํารวจความพึงพอใจ คือผู้ที่มาใช้บริการ ได้แก่ นักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย บุคคลนอก   
  3. กําหนดช่องทางในการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ โดยใช้ช่องทองออนไลน์ในการสํารวจ
ความพึงพอใจ และสร้าง QR CODE แบบสอบถามที่ใช้สํารวจความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริาการอ่าน QR CODE 
เพ่ือความสะดวกในการกรอกประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ คณะกรรมการจะต้องดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลและประเมินผลความพึงพอใจ  จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความพึงพอใจ  
2. การลงมือปฏิบัติ (Do)  
   นําแบบสอบถามต้นแบบนั้นมาสร้างสอบถามออนไลน์จาก Google Forms ตรวจสอบความถูกต้อง 
และจากน้ันให้ 4 ศูนย์พ้ืนที่นําแบบสอบถามออนไลน์ที่สร้างขึ้นไปใช้ในการสํารวจกับผู้มาใช้บริการ ได้แก่
นักศึกษา เจ้าหน้าที่ บุคลากร อาจารย์ และบุคคลภายนอก  และดําเนินการสํารวจฯภาคการศึกษาละครั้ง เพ่ือ
นํามาใช้ในการสํารวจการให้บริการต่าง ๆ อาทิ เช่น ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และบริการคอมพิวเตอร์ มี
สอบถามออนไลน์ผ่านระบบดังน้ี  
3. การติดตามตรวจสอบ (Check)   
    ติดตามการนําแบบสอบถามออนล์ไปใช้ ทั้ง 4 ศูนย์พ้ืนที่ ว่าใช้แล้วเป็นอย่างไร สามารถแบบสอบถาม
น้ีไปใช้ได้ครบ 100 เปอร์เซ็นหรือไหม ปรากฎว่า ได้มีการนําแบบสอบถามออนล์ไปใช้ แต่ไม่ครบ 100 เปอร์เซ็น 
ยังต้องใช้แบบ ฟอร์มกระดาษสํารวจบางส่วน โดยเหตุผลว่าการสํารวจแบบออนไลน์ผู้ตอบสอบถามไม่ค่อยให้
ความร่วมมือเท่าที่ควร จึงต้องมาใช้สํารวจแบบกระดาษ ฉะน้ันต้องส่งเสริมผลักดันให้มีการนําสอบถามออนไลน์
ไปใช้ให้ครบ 100 เปอร์เซ็น ในปีถัดไป    
4. ปรับปรุงแก้ไข (Act)     
   หลังจากที่ได้นําแบบสอบถามออนไลน์สํารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการแล้ว ได้มีการตรวจสอบใน
ข้อคําถามประเด็นคําถามที่จะต้องปรับเปลี่ยนบางหัวข้อคําถามให้เหมาะสมย่ิงขึ้นจึงได้ปรับเปลี่ยนในหัวข้อ
ประเด็นคําถามประเด็นความพึงพอใจใน  1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ จากเดิมมีประเด็นคําถาม 
5 หัวข้อย่อย จึงได้ลดเหลือ 3 2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และได้ตัดหัวข้อ 2.5 สามารถให้คําแนะนําใน
ประเด็นที่เป็นประโยชน์และไม่ชักจูงผู้รับบริการไปในทางที่เสื่อม หัวข้อย่อยที่ตรงประเด็นและเหมาะสม 
ดังน้ี   1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
      1.1 มีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ  
    1.2 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม  
     1.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม       
  2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ได้ตัดหัวข้อ 2.5 สามารถให้คําแนะนําในประเด็นที่เป็นประโยชน์และไม่ชักจูง 
    2.1 ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ย้ิมแย้ม แจ่มใส แต่งกายสุภาพ เหมาะสม    
   2.2 มีความเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ  
  2.3 สามารถให้คําแนะนํา ทําความเข้าใจที่ชัดเจน และเป็นที่ปรึกษาที่ดีของผู้รับบริการ 
  2.4 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถาม/ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเต็มใจ 
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สรุปผลการดําเนนิงานการจัดการความรู ้ประจําปีการศกึษา 2561 
การจัดเตรียมพื้นที/่สถานทีส่ําหรบันักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลีย่น 

สนทนาหรือทาํงานร่วมกัน   
การประเมินผลตามแผนกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 งานการศึกษาด้วยตนเองได้ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แผนกิจกรรมการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2561 

ลําดับ ประเด็น/หัวข้อ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้นําเสวนา 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

กําหนด 
การ 

เชิง 
ปริมาณ 

เชิง 
คุณภาพ 

ประเด ็นท ี่ 1 การดําเนินการนําแบบ
ออนไลน์ไปใช้ในการ
สํารวจความพึงพอใจท่ีมี
ต่อศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

เม.ย.-
พ.ค. 
2562 

บ ุคลากรงานการศึกษา 
ด้วยตนเอง 
และผ ู้ท ี่ สนใจ
ทั่วไป 

 
น.ส.ผกาแก้ว 
บุญวาส     

 

1 เม.ย. 
2562 

 
5 คน 

 

ร้อยละ 
100.00 

ประเด ็นท ี่ 2 การประเมินกระบวนการ
และปรับปรุงแบบสอบถาม
วัดระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

เม.ย.-
พ.ค. 
2562 

บ ุคลากรงานการศึกษา 
ด้วยตนเอง และผ ู้ท ี่ 
สนใจท่ัวไป 

น.ส.เบ็ญจวรรณ์   
วรรธนะบูรณ์ 

 
1 เม.ย. 
2562 

 
5 คน 

 

ร้อยละ 
100.00 

ประเด ็นท ี่ 3 แนวทางการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีในการ
สํารวจความพึงพอใจท่ีมี
ต่อศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง    

เม.ย.-
พ.ค. 
2562 

บ ุคลากรงานการศึกษา 
ด้วยตนเอง และผ ู้ท ี่ 
สนใจท่ัวไป 

น.ส.เบ็ญจวรรณ์   
วรรธนะบูรณ์ 

 
6 เม.ย. 
2562 

 
4 คน 

 

ร้อยละ 
80.00 

จากตารางที่ 1  พบว่า งานการศึกษาด้วยตนเองสามารถดําเนินการการจัดการความรู้ประจําปีการศึกษา 2561 
มีความสําเร็จตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในแผนอย่างครบถ้วน ดังน้ี  
  1. เชิงคุณภาพ : บุคลากรได้รับความรู้หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 100 และมีการนําไปใช้
ประโยชน์ 
  2. เชิงปริมาณ : บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80.00 
ปัญหาจากการดําเน ินการแลกเปล ี่ยนเรียนรู้ 
บุคคลม ีความแตกต่างก ัน ในการเข้าถ ึงระบบเทคโนโลยีตามช่องทางต่าง ๆ  
แนวทางการแก้ไข  
   ควรเลือกวิธีหรือช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่บุคคลสามารถใช้ได้เพ่ือลดความแตกต่างระหว่างบุคคล
ทั้งน้ี เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ได้อย่างทั่วถึง และควรมีการเผยแพร่ผ่
านช่องทางต่าง ๆ เพื่อประสบการณ์ในวงกว้างข ึ้นของหน่วยงานข้อเสนอแนะ   หน่วยงานควรจัดให้มีการ
จัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในลักษณะขององค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองต่อ ๆ ไปเพ ื่อให้
สามารถเป็นองค์ความรู้ที่ม ีประสิทธิภาพ และเผยแพร่การใช้ประโยชน์ร่วมก ันต่อสาธารณชน จ ัดให้ม ี
ก ิจกรรมการพ ูดค ุยแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งเพื่อต่อยอดเข้าสู่กระบวนการจ ัดท ําผลงาน นว ัตกรรม และ
งานว ิจัยสถาบันได้ในท ี่สุด 
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              รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา2561  
       ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
  

   การประเมินผลความพึงพอใจของผูร้่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานการศึกษาด้วยตนเอง  สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 2561 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ศูนย์พ้ืนที่  ตอนที่ 2 การ
ประเมินด้านองค์ความรู้ที่ได้รับก่อนและหลังร่วมกิจกรรม  ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  
จํานวน 4 ด้าน รวม 15 หัวข้อ ได้แก่ ด้านขั้นตอนหรือกระบวนการ  จํานวน  4 หัวข้อ คือ 1. วิธี/รูปแบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมกลุ่มย่อย 2. วิธี/รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างกลุ่มความรู้(CoP) 3. วิธี/รูปแบบ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การใช้ Video Conference  4. วิธี/รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านช่องทาง Social media 
(Facebook, Line, Hangout) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ จํานวน  5 หัวข้อ คือ 1. ผู้ร่วมเสวนามีความพร้อมและ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  2. ผู้ร่วมเสวนามีความเป็นกันเอง 36. ผู้ร่วมเสวนาเต็มใจแบ่งปัน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  4. ผู้ร่วมเสวนาให้คําปรึกษา แนะนํา และช่วยเหลือ 5. ความพร้อมของผู้นําในภาพรวม  ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวก จํานวน  3 หัวข้อ คือ 1. ความเหมาะสมของเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  2. ความพร้อมด้านเครื่องมือ/
อุปกรณ์  3. สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ด้านคุณภาพ  จํานวน  3 หัวข้อ คือ 1. 
ความรู้หรือประโยชน์ทีได้รับ  2. สามารถนําความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน 
เสริมสร้างสมรรถนะ และประสบการณ์ในการทํางาน 3. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคลากร
  

 

ประเมินความสําเร็จและระดับความพึงใจของการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยกําหนดแบบสอบถามออกเป็น       
3 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 การประเมินด้านองค์ความรู้ที่ได้รับก่อนและหลังร่วมกิจกรรม 
 ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับดังน้ี 

ระดับความพงึพอใจ จํานวน 
ดีมาก 5 

5 4 
ดี 3 
4 2 

ปานกลาง 1 
 ซึ่งจะประเมินผลความพึงพอใจกิจกรรมดังกล่าวในภาพรวมและแยกพิจารณาแต่ละหัวข้อ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้านคือ 1. ด้านขั้นตอนหรือกระบวนการ 2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 3. ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวก  และ4. ด้านคุณภาพ  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเฉล่ียและการแปลความหมายกาหนดดังน้ี 
(Best, 1981 : 204-208 ) 
ค่าเฉล่ียคะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมระดับดีมาก 
ค่าเฉล่ียคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมระดับดี  
ค่าเฉล่ียคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมระดับปานกลาง  
ค่าเฉล่ียคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมระดับพอใช้  
ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมระดับควรปรับปรุง 



 
 

17 
 
 

 

 
 
บทวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2561 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ  จํานวน ร้อยละ 
 ชาย   2 40.00 
 หญิง   3 60.00 
 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 
 พนักงานมหาวิทยาลัย    4 80.00 
 ลูกจ้างประจํา     1 20.00 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
 ตํ่ากว่าปริญญาตรี     1 20.00 
 ปริญญาตร ี     4 80.00 
 

ศูนย์พื้นที ่ จํานวน ร้อยละ 

 นนทบุรี    2 40.00 
 พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี    1 20.00 
 พระนครศรีอยุธยา หันตรา    1 20.00 

 สุพรรณบุร ี    1 20.00 

 จากตารางข้างต้นมีผู้ตอบแบบสอบถามร่วมทั้งสิ้น 5 ราย  โดยสอบถามเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยร้อย
ละ 80.00 และ ลูกจ้างประจําร้อยละ 20.00 ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 20.00 ปริญญาตรี 
ร้อยละ 80.00 จาก ศูนย์นนทบุรี ร้อยละ 40.00 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ร้อยละ 20.00 ศูนย์
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ร้อยละ 20.00 ศูนย์สุพรรณบุรี ร้อยละ 20.00 

ส่วนที่ 2  การประเมินด้านองค์ความรู้ที่ได้รับก่อนและหลังร่วมกิจกรรม 

ประเด็นความรู้/การบรรลุผล/การนําไปใช้ ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 
ความรู้ที่มีอยู่ก่อนการเข้ารว่มโครงการ/กิจกรรม     2.40     0.55 ปานกลาง 
ความรู้ที่ได้รบัภายหลังการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม     4.20     0.45 มาก 
   

  จากตารางด้านบนสรุปได้ว่าหลังเข้าร่วมกิจกรรมและเปลี่ยนความรู้บุคลากรมีความรู้เพ่ิมมากขึ้น สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้เพ่ิมมากขึ้น โดยพิจารณาจากความรู้ที่มีอยู่ก่อนการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.40 และความรู้ที่ได้รับภายหลังการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.20 ตามลําดับ 
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3.3  ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม   
  ตารางแสดงจานวนความถ่ีและค่าร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

รายการ ค่าเฉล่ีย ระดับ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. ด้านขั้นตอนหรือกระบวนการ 4.60 มากท่ีสุด      
1.1 วิธี/รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การประชุมกลุ่มย่อย 

4.60 มาก    3 
(60.00%) 

     2 
(57.14%) 

     0 
   (0%) 

      0 
   (0%) 

      0 
 (0%) 

1.2 วิธี/รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การสร้างกลุ่มความรู้ (CoP) 

4.40 มาก  2 
(40.00%) 

3 
(60.00%) 

0 
(28.57%) 

      0 
   (0%) 

      0 
 (0%) 

1.3 วิธี/รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การใช้ Video Conference 

4.80 มากท่ีสุด       4 
(80.00%) 

1 
(42.86%) 

      0 
    (0%) 

      0 
   (0%) 

      0 
(0%) 

1.4 วิธี/รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผ่านช่องทาง Social media 
(Facebook, Line, Hangout) 

4.20 มาก 1 
(20.00%) 

4 
(80.00%)  

0 
(28.57%) 

      0 
(0%) 

      0 
(0%) 

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 4.48 มาก      
2.1 ผู้ร่วมเสวนามีความพร้อมและ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.44 มาก        2 
(40.00%) 

     2 
(40.00%) 

       1 
(20.00%) 

     0 
(0%) 

      0 
(0%) 

2.2 ผู้ร่วมเสวนามีความเป็นกันเอง 4.80 มากท่ีสุด        4 
(80.00%) 

     1 
(20.00%) 

       0 
(0%) 

     0 
(0%) 

      0 
(0%) 

2.3 ผู้ร่วมเสวนาเต็มใจแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.44 มาก        2 
(40.00%) 

    3 
(60.00%) 

       0 
(0%) 

     0 
(0%) 

      0 
(0%) 

2.4 ผู้ร่วมเสวนาให้คําปรึกษา แนะนํา 
และช่วยเหลือ 

4.20 มาก    3 
(60.00%) 

     2 
(40.00%) 

     0 
   (0%) 

      0 
   (0%) 

      0 
 (0%) 

2.5 ความพร้อมของผู้นําในภาพรวม 4.60 มากท่ีสุด 3 
(60.00%) 

2 
(40.00%)  

     0 
   (0%) 

      0 
   (0%) 

      0 
 (0%) 

3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.67 มากท่ีสุด      
3.1 ความเหมาะสมของเวลาในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.40 มาก 2 
(40.00%) 

   3 
(60.00%) 

     0 
   (0%) 

      0 
   (0%) 

      0 
 (0%) 

3.2 ความพร้อมด้านเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 4.60 มากท่ีสุด      3 
(60.00%) 

2 
(40.00%) 

      0 
    (0%) 

      0 
   (0%) 

      0 
(0%) 

3.3 สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการถ่ายทอด 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

5.00 มากท่ีสุด        5 
(100.00%) 

     0 
(00.00 

       0 
(0%) 

     0 
(0%) 

      0 
(0%) 

4. ด้านคุณภาพ 4.60 มากท่ีสุด      
4.1 ความรู้หรือประโยชน์ทีได้รับ 4.40 มากท่ีสุด        2 

(40.00%) 
     3 
(60.00%) 

       0 
(0%) 

     0 
(0%) 

      0 
(0%) 

4.2 สามารถนําความรู้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนางาน เสริมสร้างสมรรถนะ และ
ประสบการณ์ในการทํางาน 

4.60 มากท่ีสุด       3 
(60.00%) 

2 
(40.00%) 

      0 
    (0%) 

      0 
   (0%) 

      0 
(0%) 

4.3 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของบุคลากร 

4.80 มาก      4 
(80.00%) 

1 
(20.00%) 

      0 
    (0%) 

      0 
   (0%) 

      0 
(0%) 

ภาพรวม 4.55 มากท่ีสุด      
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     จากการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)  ปีการศึกษา 2561 ของงาน
การศึกษาด้วยตนเอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าในภาพรวมบุคลากรมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.55 คิดเป็นร้อยละ 90.90 และเมื่อพิจารณารายด้านแล้วสรุป
ได้ดังน้ี 
อันดันที่ 1 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉล่ีย 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.3 โดยเมื่อพิจารณา รายหัวข้อแล้ว
พบว่าหัว ผู้ 
  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉล่ีย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00     
   ความพร้อมด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 
92.00 
          ความเหมาะสมของเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 คิด
เป็นร้อยละ 88.00 
อันดับที่ 2  ด้านขั้นตอนหรือกระบวนการ มีค่าเฉล่ีย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 โดยเมื่อพิจารณา  รายหัวข้อ
แล้วพบว่าหัว  
   วิธี/รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ Video Conference ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย 4.80 คิดเป็นร้อยละ 88.60 
   วิธี/รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมกลุ่มย่อย ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.60 
คิดเป็นร้อยละ 92.00  
    วิธี/รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างกลุ่มความรู้ (CoP) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย 4.40 คิดเป็นร้อยละ 85.00  
    วิธี/รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านช่องทาง Social media (Facebook, Line, Hangout) ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84.00  
อันดับที่ 3 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.60 โดยเมื่อ
พิจารณารายหัวข้อแล้วพบว่าหัว  
  ผู้ร่วมเสวนามีความเป็นกันเอง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 คิดเป็นร้อยละ 
96.00 
ผู้ร่วมเสวนามีความพร้อมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผู้ร่วมเสวนามีความพร้อมและสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.44 คิดเป็นร้อยละ 85.00 
  ผู้ร่วมเสวนาให้คําปรึกษา แนะนํา และช่วยเหลือ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.20 
คิดเป็นร้อยละ 84.00 ตามลําดับ  
อันดับที่ 4 ด้านคุณภาพ มีค่าเฉล่ียสูงสุดมีค่าเฉล่ีย 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84.00 โดยเมื่อพิจารณา  รายหัวข้อ
แล้วพบว่าหัว    
           เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคลากร ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.80 คดิเป็นร้อยละ 96.00 
   สามารถนําความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน เสริมสร้างสมรรถนะ และ
ประสบการณ์ในการทํางาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 
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                   คณะผู้จัดทํา 
 

นางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ ์  
นายรัชตะ  จูจอมพล 
นางสาวผกาแก้ว   บุญวาส 
นายสิทธิชัย        บุญสนิท 

                                                  นางบุญชอบ      บัวอ ุไร 
                                                 นายอภ ิสิทธ ิ์      แช่มช ื่น 
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