
โครงการการจัดการความรู KM
ประจาํปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ 2564

ดําเนินงานโดย

สํานักวทิยบริการ มหาวทิยาลัยนครพนม



บทสรุปผูบริหาร 

ช่ือโครงการการจัดการความรู KM สํานักวิทยบริการ ประจําป 2564 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหเกิดการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรในสํานักวิทยบริการ และกับเครือขายทาง 

หองสมุด ใหเกิดความรูใหมในการพัฒนาการคุณภาพการใหบริการ knowledge sharing 

2. เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 

3. เพ่ือนําความรูและแนวปฏิบัติที่ดี ที่ไดรับจากการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูไปใชในการพัฒนาบุคลากรทางการ

ใหบริการตลอดจนพัฒนางานและขับเคลื่อนองคกรสูองคกรแหงการเรียนรู compiled knowledge being 

implemented 

ระยะเวลาดําเนินการ : วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2564 ผานระบบออนไลน Zoom Meeting 

 

กลุมเปาหมายการดําเนินงาน 

         บรรณารักษ หรือผูรับชอบงานหองสมุด มหาวิทยาลัยนครพนม  จํานวน  20  คน     

 

มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 100 มีระดับความพึงพอใจ คาเฉล่ียรวม 4.89 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ตามโครงการจัดการความรู KM สํานักวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ 2564           

โดยรวมอยูในระดับ มาก (X 4.89)  เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา อยูในระดับ มากทุกขอ เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไป

นอย คือ คาดวาจะนําความรูที่ไดรับนี้ไปใชประโยชน ( X4.95) รองลงมา การเขารวมประชุมครั้งนี้มีความคุมคาและมี

ประโยชน (X4.90) ความเหมาะสมของเวลาที่ใชจัดโครงการ (X4.89)  

 



คํานาํ 

       รายงานผลการดําเนินโครงการการจัดการความรู KM สํานักวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ 2564 

ไดดําเนินโครงการดังกลาวเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2564 ณ สํานักวิทยบริการ ผานระบบออนไลน 

Zoom ซึ่ งการดําเนินงาน โครงการไดบรรลุตามวัต ถุประสงค  เมื่ อ โครงการดังกล าวดําเนินการเสร็จสิ้ น                  

ไดสรุปและประเมินผลของโครงการเพื่อนําผลท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือประโยชนในการดําเนินการบริการวิชาการแบบยั่งยืนตอไป 

 

                                                                        นายเนตรพรมมินทร พุทธา 

             มีนาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 เรื่อง          หนา 

 บทสรุปผูบริหาร 

 คํานํา 

บทที่ 1 บทนํา         1 

- ชื่อโครงการ        1 

- ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ                                       1 

- วัตถุประสงค                                                                          1 

- กลุมเปาหมาย                                                                        1 

- ระยะเวลาดําเนินการ                                                                2 

- ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ                                                      2 

บทที่ 2 แผนงาน/วิธีดําเนินโครงการ                3 

- ขั้นตอนการการดําเนินกิจกรรม                                                     4 

- กําหนดการจัดกิจกรรม                                                        4 

- วันเวลา สถาที่ จัดกิจกรรม                                     4 

บทที่ 3 ผลการดําเนินโครงการ                                                                 7 

- ผลการดําเนินงาน                                                                     7 

- ผลการวิเคราะหขอมูล        8 

ภาคผนวก          

- ภาพกิจกรรม         12  
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สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  

บทที่ 1 บทนํา 

ชื่อโครงการการจัดการความรู KM สํานักวิทยบริการ ประจําป 2564 

 

ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ 

การจัดการความรูเปนเครื่องมือสําคัญในการรวบรวมความรูทั้งที่เปนความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit 

Knowledge) และความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) มาพัฒนาใหเปนระบบเพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถ

เขาถึงความรูและมีการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งนําความรูที่ไดรับไปใชในการ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางศักยภาพขององคกรใหมีความสามารถในการแขงขันระดับสูง 

สํานักวิทยบริการ มีบทบาทและหนาท่ีในการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ

ใหบริการอยางมีศักยภาพ และตรงตอความตองการของผูใชบริการ วิธีการหนึ่งท่ีสํานักวิทยบริการใช คือ การพัฒนา

ผานการจัดการความรู (Knowledge Management) โดยเปนการนําจุดแข็ง(Strengths) ดานบุคลากร และการมี

เครือขายมาเสริมสรางศักยภาพในการจัดใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ จึงจําเปนตองมีการแบงปนแลกเปลี่ยน

เรียนรูของบุคลากรเหลานี้และกับเครือขาย จะทําให เกิดการสรางความรู อันจะนําไปสูการมีน วัตกรรม 

(Innovation) การพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) และการเสริมสรางประสิทธิภาพ (Efficiency) ดานการ

จัดใหบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ   

วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพื่อใหเกิดการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรในสํานักวิทยบริการ และกับเครือขายทาง 

หองสมุด ใหเกิดความรูใหมในการพัฒนาการคุณภาพการใหบรกิาร knowledge sharing 

2. เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาคุณภาพการใหบรกิาร 

3. เพื่อนําความรูและแนวปฏิบัติที่ดี ที่ไดรับจากการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูไปใชในการพัฒนาบุคลากร

ทางการใหบริการตลอดจนพัฒนางานและขับเคลื่อนองคกรสูองคกรแหงการเรียนรูcompiled knowledge being 

implemented 

กลุมเปาหมาย 

      เปาหมายการดําเนินงาน 

   1. บรรณารักษ หรอืผูรับชอบงานหองสมุด มหาวิทยาลัยนครพนม  จํานวน  20  คน     

    รวมทั้งสิ้น  20  คน 
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สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  

ระยะเวลาดําเนินการ 

ระหวางวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2564  

สถานที่ดําเนินงานโครงการ  

สํานักวิทยบริการ เวลา 08.30 ถึง 12.00 น.  ผานระบบออนไลน Zoom Meeting 

 

ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 

1. เกิดการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรในสํานักวิทยบริการ และกับเครือขายทาง 

หองสมุด ใหเกิดความรูใหมในการพัฒนาการคุณภาพการใหบรกิาร knowledge sharing 

2. รวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 

3. นําความรูและแนวปฏิบัติที่ดี ที่ไดรับจากการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูไปใชในการพัฒนาบุคลากร

ทางการใหบริการ ตลอดจนพัฒนางาน และขับเคลื่อนองคกรสูองคกรแหงการเรียนรู compiled knowledge 

being implemented 
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สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  

 

บทที่ 2 แผนงาน/วิธีการดําเนินโครงการ 

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม ตางๆดงันี้ 

ดําเนินงานโครงการระหวางวันที่ 16  กุมภาพันธ 2564 ณ สํานักวิทยบริการ เวลา 08.30 ถึง 12.00 น.  

ผานระบบออนไลน Zoom Meeting 

 

กิจกรรม / ขั้นตอน 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

1.บันทึกขอความขออนุมัติ

จัดทําโครงการ 

            

2. แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการโครงการ         

การจัดการความรู KM 

            

3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

กําหนดหัวขอการจัดการ

ความรู KM 

            

4. วิเคราะหความรูจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู และ

บันทึกเปนลายลักษณอักษร 

            

5. เผยแพรความรูบน 

Website สํานักวิทยบริการ 

            

6. สรุปผลโครงการพรอม

รายงานโครงการ 
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สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  

กิจกรรม/เนื้อหาที่ดําเนินการ 

 กําหนดการดําเนินงาน 

โครงการจัดการความรู KM สํานักวิทยบริการ ประจําป 2564 

เร่ือง การใหบริการวิชาการสํานักวิทยบริการยุค New Normal 

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ 2564 

ดําเนินงานโครงการในรูปแบบออนไลนผานระบบ Zoom Meeting ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ 2564  

เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

 เวลา     กิจกรรมโครงการ 

08.30-09.00 น.   - เปดหองประชุมในระบบ Zoom Meeting บรรณารกัษ / ผูดูแลหองสมุด 

       ทุกคณะ / วิทยาลัย เขาหอง Zoom Meeting 

09.00-09.30 น.   - พิธีเปดการประชุมโครงการจัดการความรู KM สํานักวิทยบริการ  

  ประจําป 2564 

- ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ กลาวเปดการประชุม 

09.30-12.00 น.             - ประชุม KM ออนไลนผานระบบ Zoom Meeting เรื่อง การใหบริการ 

   วิชาการสํานักวิทยบรกิารยุค New Normal 

 

หมายเหตุ : หลังจากลงทะเบียนเขารวมประชุมในระบบ Google From เรียบรอยแลว จะจัดสง  

Join Zoom Meeting / Meeting ID / Passcode ตามที่อยู e – mail ที่ระบุไวในแบบฟอรมลงทะเบียน 

 

   QR Cord 

 
Link ลงทะเบียนเขารวมประชุม https://forms.gle/gGG8XCKgwnbGC18dA 
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สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  

สรุปผลการประชุม 

 ประเด็นการจัดการความรู 

1. เรื่อง การใหบริการวิชาการสํานักวิทยบริการยุค New Normal 

2. เรื่อง การใหบริการยืม คืน หนังสือระหวางหองสมุดภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. เรื่อง พ้ืนท่ีนั่ง Co-working Space 

สรุปประเด็นการจัดการความรู 

1. เรื่อง การใหบริการวิชาการสํานักวิทยบริการยุค New Normal 

ที่ประชุมมีมติ ใหมีการสงเสริมการใชฐานขอมูลออนไลน ดวยวิธีการจัดอบรมแนะนําการใชฐานขอมูล 

ออนไลน โดยคณะ วิทยาลัย หรือหนวยงานไหนตองการใหสํานักวิทยบริการไปดําเนินการจัดอบรมให จะตองทํา

หนังสือบันทกึแจงความประสงคมายังสํานักวิทยบริการ และดําเนินงานโครงการอบรมการใชฐานขอมูลออนไลน 

ประจําปงบประมาณ 2564 ในรูปแบบ e – Learning 

2. เรื่อง การใหบริการยืม คืน หนังสือระหวางหองสมุดภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีมติ ใหดําเนินการเชื่อมตอฐานขอมูล WALAI ไปยังคณะ หรือวิทยาลัย ที่มีหองสมุด และ

ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือดําเนินการลงทะเบียนหนังสือเขาในระบบฐานขอมูล สามารถสืบคนรายการหนังสือได 

เพื่อที่จะทํารายการยืม และคืนระหวางหองสมุดภายในมหาวิทยาลัย และหากผูใชบริการมีความประสงคที่จะยืม

ทรัพยากรจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ สามารถแจงความประสงคไดที่สํานักวิทยบริการ เพ่ือจะดําเนินการประสานไปยัง

แหลงทรัพยากรนั้นๆ เพื่อทําการยืม และคืน ทรัพยากรสารสนเทศ เครือขาย PULINET ทั้งนี้ หากมีคาใชจาย ผูแจง

ความประสงคใชบริการ จะตองรับผิดชอบคาใชจายดวยตนเองท้ังหมด 

3. เรื่อง พ้ืนท่ีนั่ง Co-working Space 

ที่ประชุมมีมติ ใหหองสมุดแตละแหงสํารวจพื้นที่จะดําเนินการจัดทํา Co-working Space เพื่อใหบริการแก

ผูใช และรวบรวมขอมูลเพื่อจัดเตรียมประชุมหองสมุดเครือขายสํานักวิทยบรกิาร ในลําดับตอไป 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จโครงการ (KPI) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ หนวย คาเปาหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช 

เชิงปริมาณ 

-จํานวนผูเขารวมโครงการ 

-รอยละของผูเขารวมโครงการ 

 

คน 

รอยละ 

 

20 

80 

 

สํารวจ 

สํารวจ 

 

แบบลงทะเบียน 

แบบลงทะเบียน 

เชิงคุณภาพ     
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สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  

-ระดับความสําเร็จของผูเขารับ

การจัดการความรู KM 

คาเฉลี่ย 3.51  

จากคะแนนเต็ม 5 

สํารวจ แบบสอบถาม 

เชิงวัตถุประสงค 

1. เกิดการแบงปนแลกเปลี่ยน

เรยีนรูของบุคลากรในสํานัก

วิทยบริการ และกับเครือขาย

ทางหองสมุด ใหเกิดความรูใหม

ในการพัฒนาการคุณภาพการ

ใหบริการ knowledge 

sharing 

2. รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี 

(Best Practice) ในการพัฒนา

คุณภาพการใหบริการ 

3. นําความรูและแนวปฏิบัติท่ีดี 

ที่ไดรับจากการแบงปน

แลกเปลี่ยนเรียนรูไปใชในการ

พัฒนาบุคลากรทางการ

ใหบริการ ตลอดจนพัฒนางาน 

และขับเคลื่อนองคกรสูองคกร

แหงการเรียนรู compiled 

knowledge being 

implemented 

 

คน 

 

 

 

 

 

 

คน 

 

 

รอยละ 

 

20 คน 

 

 

 

 

 

 

20 คน 

 

 

80 

 

สังเกต ฝกปฏิบัติ

และมีสวนรวมใน

กิจกรรม 

 

 

 

 

สังเกต ฝกปฏิบัติ

และมีสวนรวมใน

กิจกรรม 

สํารวจ 

 

แบบลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

แบบลงทะเบียน 

 

 

แบบสอบถาม 
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สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  

บทที่ 3 ผลการดําเนินโครงการ  

ผลการดําเนินงาน 

         ประเด็นการจัดการความรู 

1. เรื่อง การใหบริการวิชาการสํานักวิทยบริการยุค New Normal 

2. เรื่อง การใหบริการยืม คืน หนังสือระหวางหองสมุดภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. เรื่อง พ้ืนท่ีนั่ง Co-working Space 

สรุปประเด็นการจัดการความรู 

1. เรื่อง การใหบริการวิชาการสํานักวิทยบริการยุค New Normal 

ที่ประชุมมีมติ ใหมีการสงเสริมการใชฐานขอมูลออนไลน ดวยวิธีการจัดอบรมแนะนําการใชฐานขอมูล 

ออนไลน โดยคณะ วิทยาลัย หรือหนวยงานไหนตองการใหสํานักวิทยบริการไปดําเนินการจัดอบรมให จะตองทํา

หนังสือบันทกึแจงความประสงคมายังสํานักวิทยบริการ และดําเนินงานโครงการอบรมการใชฐานขอมูลออนไลน 

ประจําปงบประมาณ 2564 ในรูปแบบ e – Learning 

2. เรื่อง การใหบริการยืม คืน หนังสือระหวางหองสมุดภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีมติ ใหดําเนินการเชื่อมตอฐานขอมูล WALAI ไปยังคณะ หรือวิทยาลัย ที่มีหองสมุด และ

ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือดําเนินการลงทะเบียนหนังสือเขาในระบบฐานขอมูล สามารถสืบคนรายการหนังสือได 

เพื่อที่จะทํารายการยืม และคืนระหวางหองสมุดภายในมหาวิทยาลัย และหากผูใชบริการมีความประสงคที่จะยืม

ทรัพยากรจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ สามารถแจงความประสงคไดที่สํานักวิทยบริการ เพื่อจะดําเนินการประสานไปยัง

แหลงทรัพยากรนั้นๆ เพื่อทําการยืม และคืน ทรัพยากรสารสนเทศ เครือขาย PULINET ทั้งนี้ หากมีคาใชจาย ผูแจง

ความประสงคใชบริการ จะตองรับผิดชอบคาใชจายดวยตนเองท้ังหมด 

3. เรื่อง พ้ืนท่ีนั่ง Co-working Space 

ที่ประชุมมีมติ ใหหองสมุดแตละแหงสํารวจพื้นที่จะดําเนินการจัดทํา Co-working Space เพื่อใหบริการแก

ผูใช และรวบรวมขอมูลเพื่อจัดเตรียมประชุมหองสมุดเครือขายสํานักวิทยบรกิาร ในลําดับตอไป 

สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

1. ผูเขารวมโครงการการจัดการความรู KM มีระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ยรวม 4.89 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการการจัดการความรู KM มีจํานวน 20 คน 

3. รอยละของผูเขารวมโครงการการจัดการความรู KM  คิดเปนรอยละ 100 
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สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  

ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. ระดับความพึงพอใจการดําเนินงานโครงการจัดการความรู KM สํานักวิทยบริการ ประจําป 

งบประมาณ 2564  

พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบรกิาร ตามโครงการจัดการความรู KM สํานักวิทยบริการ ประจําป

งบประมาณ 2564  โดยรวมอยูในระดับ มาก (X 4.89)  เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา อยูในระดับ มากทุกขอ 

เรยีงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปนอย คือ คาดวาจะนําความรูที่ไดรับน้ีไปใชประโยชน (X4.95) รองลงมา การเขา

รวมประชุมคร้ังนี้มีความคุมคาและมีประโยชน (X4.90) ความเหมาะสมของเวลาท่ีใชจัดโครงการ ( X4.89)  

ระดับความพึงพอใจการดําเนินงานโครงการจัดการความรู KM สํานักวิทยบริการ ประจําป 

งบประมาณ 2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ 2564 ในการสํารวจขอมูลคร้ังนี้เปนการสํารวจระดับความพึงพอใจของ

ผูรบับริการโครงการจัดการความรู KM สํานักวิทยบริการ โดยมีขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล  

ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไป จํานวน  ( คน ) รอยละ 

1. เพศ 

      1.1  ชาย 

      1.2  หญิง 

 

4 

16 

 

20.00 

80.00 

 

รวม   20 100 

2. อายุ 

   2.1 20 – 30 ป 

   2.2 30 – 40 ป 

   2.2 40 ปข้ึนไป 

 

5 

11 

4 

 

25.00 

55.00 

20.00 

รวม   20 100 

3. สถานภาพ 

     2.1 บรรณารักษ 

     2.2 อาจารย 

     2.3 ผูรับผิดชอบงานหองสมุด 

 

8 

7 

5 

 

40.00 

35.00 

25.00 

รวม 20 100 
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สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  

จากตาราง  1  พบวา  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโครงการจัดการความรู KM สํานักวิทย

บรกิาร จํานวน 20  คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 16  คน (รอยละ 80.00) 

รองลงมาเพศชาย จํานวน  4 คน (รอยละ 20.00) อายุมากที่สุด คือ 30 – 40 ป  จํานวน 11 คน (รอยละ 55.00) 

รองลงมา อายุ 20-30 ป จํานวน 5 คน (รอยละ 25.00) ตามลําดับ สถานภาพบรรณารักษ จํานวน 8 คน (รอยละ 

40.00) รองลงมา อาจารย จํานวน 7 คน (รอยละ 35.00)  

ตอนที่  2  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของโครงการจัดการความรู KM สํานักวิทยบริการ ประจําป

งบประมาณ 2564 และผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจ 

          ตารางท่ี  2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของโครงการจัดการความรู KM 

สํานักวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ 2564 โดยรวมและจําแนกเปนรายขอ 

 

ระดับความพึงพอใจของโครงการบริการวิชาการ 

 

  

 

S.D. 

 

ระดับความพึงพอใจ 

 

ลําดับ 

      1.  เจาหนาที่อํานวยความสะดวก 

      2.  ความเหมาะสมของเวลาที่ใชจัดโครงการ 

      3.  การเขารวมประชุมคร้ังนี้มีความคุมคาและ

มีประโยชน 

     4. ทานคาดวาจะนําความรูที่ไดรับนี้ไปใช

ประโยชน 

4.85 

4.89 

4.90 

 

4.95 

 

0.89 

0.94 

0.96 

 

0.97 

 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

4 

3 

2 

 

1 

 

รวม 4.89 0.94 มาก  

จากตารางที่ 2  พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ตามโครงการจัดการความรู KM สํานักวิทยบริการ 

ประจําปงบประมาณ 2564  โดยรวมอยูในระดับ มาก ( X 4.89)  เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา อยูในระดับ มาก

ทุกขอ เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย คือ คาดวาจะนําความรูที่ไดรับนี้ไปใชประโยชน ( X4.95) รองลงมา 

การเขารวมประชุมครั้งนี้มีความคุมคาและมีประโยชน ( X4.90) ความเหมาะสมของเวลาที่ใชจัดโครงการ            

(X4.89)  

 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหการแสดงความคิดเห็น  

- ควรมีการจัดโครงการอยางตอเนื่องและการตดิตามผลของโครงการ 
 

1. ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

- ไมมี 
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สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  

ภาพกิจกรรมโครงการจัดการความรู KM สํานกัวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ 2564 

ผานระบบ Zoom Meeting  วันองัคารท่ี 16 กุมภาพันธ 2564  เวลา 08.30-16.30 น.  
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สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  

ภาพกิจกรรมโครงการจัดการความรู KM สํานกัวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ 2564 

ผานระบบ Zoom Meeting  วันองัคารท่ี 16 กุมภาพันธ 2564  เวลา 08.30-16.30 น.  

 
 

 


