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บทน ำ 

สถำนที่ตั้ง ประวัติควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ตั้งอยู่เลขที่ 122/41       

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ 12 ไร่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการ ท าการ

วิจัยและบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการแบ่งส่วนราชการที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎกระทรวงฯ และจัดตั้งเป็น

หน่วยงานภายในตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน 

ส านัก วิทยาลัย  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไป 

จัดตั้งเป็นวิทยาเขต เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเป็นไปตามพันธกิจของวิทยาเขต     

จักรพงษภูวนารถ เป็นเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศและคณะศิลปศาสตร์ โดยมีส านักงานวิทยาเขตเป็นหน่วยงานที่เป็นโครงการจัดตั้งภายใน            

มีผู้อ านวยการส านักงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการที่มีภารกิจในการให้การสนับสนุนช่วยให้คณะ

สามารถด าเนินงานด้านการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัย     

ซึ่งเป็นภารกิจของวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย 

 

หน่วยงำนในส ำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ 

 ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวกับการให้การสนับสนุนการด าเนินงาน

ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต และประสานงานระหว่างวิทยาเขตกับมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ในการบริหารงานส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  

ได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 8 หน่วยงาน คือ งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานคลัง งานนโยบาย

และแผน งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนานักศึกษา         

และงานกิจการพิเศษ 
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ปรัชญำ (Philosophy) 

 การบริหารจัดการที่ดี น าไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพ 

ปณิธำน (Pledge) 

 มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

ค่ำนิยมองค์กำร 

C - Cooperate (ร่วมมือ) 
P - Performance (ความส าเร็จ) 
C - Communication (การสื่อสาร) 

วิสัยทัศน ์

 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

พันธกิจ 

1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
3. สนับสนุนการเรียนรู้และจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา 

อัตลักษณ์ (Identity) 

 “บริการที่มีคุณภาพ” 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 “ให้การบริการอย่างมืออาชีพ” 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. พัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษาเพ่ือให้เป็นนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
3. พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล 
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กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) สำยสนับสนุน ส ำนกังำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 กำรจัดกำรควำมรู้ (KM : Knowlekg Management) คือ กำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้คนที่ต้องกำร

ใช้ควำมรู้ ได้รับควำมรู้ที่ต้องกำรใช้ ในเวลำที่ต้องกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรท ำงำน  

การพัฒนาความรู้ในองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอนั้น จะต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จึงเห็นความส าคัญของการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือ

ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาฐานความรู้ในองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานสายสนับสนุน

วิชาการ ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องเดิมๆ มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพ่ิมทักษะการท างาน และให้

บุคลากรมีความกระตือรือร้นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถน าความรู้นั้นๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

อันเป็นการน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กรต่อไป 

สาเหตุหลักในการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนา

ฐานความรู้ในองค์กร คือการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือให้

ความรู้ยังคงอยู่กับองค์กร บุคลากรลาออกบ่อยท าให้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลนั้นหายไปด้วย และบุคลากร

ใหม่ที่มาทดแทนขาดความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  

ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถจึงเลือกเครื่องมือ การจัดการความรู้ (KM) โดยมีกระบวนการ

ความรู้ ประกอบด้วย การค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ ให้ เป็นระบบ         

การประมวลและกลั่นกรอง การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน และการเรียนรู้ มาใช้ในการด าเนินงาน

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด และรักษาองค์ความรู้จาก

ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญไม่ให้หายไปจากองค์กร ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ส าหรับการท างาน 

2. เพ่ือน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

3. เพ่ือรักษาองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญไม่ให้หายไปจากหน่วยงาน 

4. เพ่ือสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

กระบวนกำรหรือขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร  

ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ได้มีการด าเนินงานและจัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือแบ่งปันและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนว

ปฏิบัติที่ดีและเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการ

รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้และเทคนิคการปฏิบัติงานที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็น

แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บเป็นคลังความรู้ขององค์กร 

โดยส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถได้น า กระบวนการจัดการความรู้  ของส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดการองค์ความรู้  เพ่ือน าไปสู่

ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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กำรค้นหำควำมรู ้

แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้สายสนับสนุน ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เพ่ือให้มี
การเสนอข้อคิดเห็นร่วมกัน ทบทวนถึงปัญหาและอุปสรรคในการท างานเพ่ือแก้ไขปัญหา เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน ลดกระบวนการท างาน และลดทรัพยากรภายในหน่วยงาน และแต่งตั้ง นางสาวศิริวลัย วรรณโต 
หัวหน้างานนโยบายและแผน เป็นผู้ประสานงานการจัดการความรู้ (KM Facilitator) ระดับหน่วยงานสนับสนุน
วิชาการ ประจาปีการศึกษา 2561 ซึ่งทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นแกนหลักในการดาเนินการและประสาน
การจัดการความรู้แก่บุคลากรของสานักงานวิทยาเขตฯ  

คณะกรรมการการจัดการความรู้และผู้ประสานงานการจัดการความรู้ (KM Facilitator) ประชุมหารือ

เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงาน ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรมาภิบาล โดยน าสาเหตุหลัก  มาพิจารณาในการก าหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายเพื่อ

พัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธภาพในการท างาน คือ  

1) ปัญหาเรื่องบุคลากรลาออกบ่อย บุคลากรใหม่ใช้ระยะเวลานานในการเรียนรู้งานและเรียนรู้วิธีการ

แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เผชิญในขณะปฏิบัติงาน และเม่ือเจอปัญหาต่างๆ บางคนไม่กล้าถามหรือไม่รู้จะถามใคร  

2) อยากให้เป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้ อยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ  

3) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดข้อผิดพลาดในการท างาน 
 

ประเด็นความรู้ คือ “เทคนิคกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ” เป้าหมายของ

การจัดการความรู้คือ “เพื่อให้บุคลำกรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ” มีเป้าหมาย

ของตัวชี้วัดตามแผนการจัดการความรู้ คือ จ ำนวนร้อยละของผู้น ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ และเป้าหมาย

การน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ คือ ร้อยละ 65 ของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน ส านักงานวิทยาเขตจักร

พงษภูวนารถทั้งหมด ที่น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

กลุ่มเป้าหมาย ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน คือ บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร ส ำนักงำน

วิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยเขตจักรพงษภูวนารถ     

เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 
 

กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมด 6 ครั้ง โดยจัดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึง เดือนพฤษภาคม 

2562 ซึ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเป็นหน่วยงานให้บริการมีภาระ

งานสูง และเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่องาน โดยวิทยาเขตฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรมาเล่าประสบการณ์

การท างานที่สะสมมานานจนประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตจักรพงษ      
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ภูวนารถ หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกและทุกคนที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน มาเล่าถึงประสบการณ์ในการ

ท างานภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ” ซึ่งวิทยาเขตฯ เล็งเห็นว่า

องค์ความรู้ของแต่ละคนล้วนมีความส าคัญ หากได้ถ่ายทอดออกมาจะได้ความรู้ใหม่ ๆ และยังคงรักษาองค์

ความรู้เดิมให้คงอยู่กับองค์กรต่อไป การบอกเล่าถึงประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงานในส่วนงานต่าง ๆ  

เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ในการด าเนินกิจกรรมแต่ละครั้งมีการ

จดบันทึกความรู้ที่ได้ทุกครั้งในแบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ 

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ น าข้อมูลความรู้ที่ได้แต่ละ

ครั้งมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ผ่าน 3 ช่องทาง คือ Blog Km Facebook Website เพ่ือเปิดโอกาส

ให้บุคลากรเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และน าความรู้ที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ และน ากลับมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลของการน าไปใช้ว่าใช้แล้วดีอย่างไร หรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นการแชร์

ประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ 

กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ 

 คณะกรรมการการจัดการความรู้และผู้ประสานงานการจัดการความรู้ (Km Facilitator) น าข้อมูลที่ได้

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์ความคิดเห็นผ่าน Blog KM      

มาประมวลและกลั่นกรองความรู้ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน คือ 

เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการแยกประเภทเทคโนโลยีที่น ามาใช้มาก

ที่สุด ดังนี้ 

1) งานระเบียนและงานเอกสาร เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเอกสารต่างๆ ซึ่งมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ได้แก่  

1.1 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (E - Document) เป็นระบบการรับ – ส่ง เอกสารทาง
ราชการให้แก่บุคลากรในองค์กร แบบ Digital และสามารถเรียกดูได้จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ Internet 
ทุกที่ทุกเวลา ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัย เกิดความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์ใน
รับ – ส่งเอกสาร สามารถตรวจสอบติดตามสถานะเอกสาร การดาเนินเรื่องเอกสาร ผ่าน ระบบสารบรรณโดย
ใช้เวลาสั้นลง  

1.2 ระบบงานทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ (Vision Net) เป็นระบบทะเบียนออนไลน์ที่ครบวงจร ตั้งแต่
กระบวนการรับนักศึกษา จนถึงการออกปริญญาบัตร รองรับการบริการการศึกษา ลดขั้นตอนในการท างาน 
และยังมีการแสดงสถิติสาคัญเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร  
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1.3 ชุดโปรแกรมสานักงาน (Microsoft Office) ซึ่งมี 3 โปรแกรมหลักที่บุคลากรน ามาใช้บ่อยที่สุด 
ได้แก่  

1.3.1 Microsoft Word เป็นโปรแกรมในการประมวลผลค า  มีความสามารถในการ
จัดรูปแบบตัวอักษร ย่อหน้า ใส่รูปภาพ จดหมายเวียน ถือว่าเป็นโปรแกรมหลักในการทางานของบุคลากร  

1.3.2 Microsoft Excel เป็นโปรแกรมฐานข้อมูล สามารถการวิเคราะห์ ค านวณ และจัดการ
ข้อมูลในรูปแบบตารางที่เรียกว่า Spreadsheet รวมถึงน าข้อมูลในตารางมาแสดงผลในรูปแบบที่ท าให้เข้าใจ
ข้อมูลนั้นลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน เช่น สร้างกราฟ รองรับการเขียนสูตรค านวณที่ซับซ้อน 

2) งานจัดเก็บ มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 

2.1 Google Form การเก็บข้อมูล สร้างแบบสอบถามออนไลน์  สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ 
เช่น การส ารวจความพึงพอใจ การเก็บสถิติ การลงคะแนนเสียง  

2.2 Google Drive/One Drive คือ การฝากไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านพ้ืนที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์
และการส ารองข้อมูลไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย สามารถแบ่งปันไฟล์กับผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการได้   
และยังสามารถแก้ไขไฟล์ร่วมกันได้อีกด้วย 

2.3 การ Scan ไฟล์งาน หรือการจัดเก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการแสกนเอกสาร ท าให้ประหยัด
เนื้อท่ีในการจัดเก็บ ประหยัดทรัพยากรต่างๆ 

3) งานติดต่อสื่อสารและการประสานงาน ท าให้การท างานสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดข้อผิดพลาดต่างๆ
ได้ ซึ่งสามารถใช้ได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 

3.1 โปรแกรม Line โปรแกรมที่นิยมในการสื่อสาร สามารถใช้งานได้ฟรี ทั้งการส่งข้อความเป็น
ตัวอักษร ทั้งยังสามารถส่งรูปภาพ ไฟล์เอกสาร หรือเสียงต่างๆ ได้ และสามารถโทรด้วยระบบเสียง ระบบวีดีโอ
คอล 

3.2 โปรแกรม Facebook คือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่สามารถแนะน าตัวเอง สื่อสารกับผู้คนบน
โลกโซเชียล ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการท างานได้หลายประเภท เช่น การสร้างกลุ่มติดต่อประสานงาน            
ส่งรูปภาพ สร้างกิจกรรม หรือการประชาสัมพันธ์องค์กร เป็นต้น 

3.3 อีเมล คือจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ ที่รับส่งกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้งานก็เหมือนกับ
การพิมพ์ข้อความลงใน word จากนั้นก็คลิกค าสั่งเพ่ือส่งออกไป โดยต้องระบุชื่อผู้รับ ซึ่งเรียกว่า E – mail 
Address ซึ่งมีประโยชน์ต่อการท างานในปัจจุบันอย่างยิ่ง สามารถส่งข้อมูลให้กันได้อย่างรวดเร็ว ประหยัด
ค่าใช้จ่ายและทรัพยากรต่างๆ ที่ส าคัญยังสามารถส่งต่อหากันหรือตอบกลับในเรื่องเดียวกันได้ทันที 

4) งานสืบค้นข้อมูล เป็นการค้นหาข้อมูลความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองให้ทันโลก ทันเหตุการณ์ 
ตัวอย่างเช่น 

4.1 Google Search เป็ น เครื่องมือให้บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์ เน็ ต  ของเว็บ ไซต์ 
Google.com ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ค าหรือข้อความ (Keyword) ไม่เฉพาะค้นหาข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์    
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แต่ยังค้นหารูปภาพ ข่าว สาระบนเว็บ นอกจากการค้นหาข้อมูลโดยทั่วไปที่ใช้ Keyword เพียงอย่างเดียว 
อาจจะใช้เครื่องหมาย + ท าให้ขอบเขตการค้นหาแคบลง หาข้อมูลได้ตรงประเด็นและถูกต้องมากขึ้น 

4.2 YouTube เป็นการค้นหาไฟล์ในรูปแบบของวีดีโอ ซึ่งจะสามารถน าไปประกอบการท างานได้
หลากหลายรูปแบบ  

 

กำรเข้ำถึงควำมรู้ 

 เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย คณะกรรมการการจัดการความรู้และผู้

ประสานงานการจัดการความรู้ (KM Facilitator) ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในองค์กรมาใช้ มีการ

เผยแพร่ในเว็ปไซต์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างทางเลือกการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 2 ทาง คือ  

1) Push (ป้อนความรู้) โดยท าเป็นหนังสือเวียนแจกคู่มือเทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนางานให้มี

ประสิทธิภาพให้กับบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 

2) Pull (ให้ โอกาสเลือกความรู้ ) เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเลือกใช้ความรู้ที่จะน าไปใช้ตาม 

Facebook โปสเตอร์ หรือ Website http://www.cpc.ac.th 

กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

จัดให้มีการเสวนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรม CPC KM DAY เพ่ือเป็นการเผยแพร่องค์

ความรู้ไปสู่ภายนอกองค์กร เป็นการเปิดเวทีให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเล่าประสบการณ์จาก

การที่น าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร มีกิจกรรมการน าเทคนิคการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติไปใช้ โดยให้ตัวแทนแต่ละงานออกมาน าเสนอประสบการณ์จริงในการน าไปใช้

ประโยชน์ รวมถึงผลการด าเนินงานที่ได้รับจากการน าไปใช้ประโยชน์  

กำรเรียนรู้ 

 ผู้บริหารมีการกระตุ้นให้น าความรู้ไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เกิดการเรียนรู้และ

ประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งนี้มีกระบวนการติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยใช้แบบติดตามการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่าจากการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ มีบุคลากรสายสนับสนุนของส านักงาน

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถทั้งหมดจ านวน 68 คน มีการน าไปใช้ประโยชน์จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อย 89.70 

ถือว่าบุคลากรให้ความส าคัญและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 

 

 

http://www.cpc.ac.th/
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วงจรความรู้  

 

 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน  

บุคลากรสายสนับสนุนของส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา 

และแชร์ประสบการณ์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน น าไปเทคนิคไปใช้ และติดตามผลการน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์ โดยคณะกรรมการได้ตั้งเป้าหมายการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65      

ของบุคลากรสายสนับสนุนส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถทั้งหมด     จากการติดตามผลปรากฎว่า

บุคลากรสายสนับสนุนส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถทั้งหมดจ านวน 68 คน มีการน าไปใช้ประโยชน์ 

จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 879.70 ซ่ึงสรุปการน าแต่ละเทคนิคไปใช้ ดังนี้  

1.  งานระเบียนและงานเอกสาร 
     1.1 ระบบ E – Document น าไปใช้ จ านวน 8 คน 
     1.2 ระบบงานทะเบียนออนไลน์ (Vision Net) น าไปใช้ จ านวน 9 คน 
     1.3 ชุดโปรแกรมส านักงาน (Microsoft Office) น าไปใช้ จ านวน 41 คน 
2.  งานจัดเก็บ 
     2.1 Google Form น าไปใช้ จ านวน 7 คน 
     2.2 Google Drive น าไปใช้ จ านวน 27 คน 
     2.3 การ Scan ไฟล์งาน น าไปใช้ จ านวน 27 คน 
3.  งานติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 
     3.1 Line น าไปใช้ จ านวน 49 คน 
     3.2 Facebook น าไปใช้ จ านวน 49 คน 
     3.3 E – mail น าไปใช้ จ านวน 41 คน 
4.  งานสืบค้นข้อมูล 
     4.1 Google Search น าไปใช้ จ านวน 47 คน 
     4.2 YouTube น าไปใช้ จ านวน 24 คน 
 

การน าความรู้ไปใช้ 
เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม ่ๆ 

องค์ความรู้ 
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ผลลัพธ์จำกกำรน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนจริง คือ  
1. ปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาก าหนด ทันเวลา 
2. ประหยัดทรัพยากร เช่น กระดาษ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
3. ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน 
4. รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ท่ัวถึง ทันเวลา 
5. เก็บข้อมูลได้จ านวนมากโดยที่อยู่ได้ยาวนานและสามารถแชร์ข้อมูลได้หลายหน่วยงาน 

 

ปัจจัยแห่งส ำเร็จ 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการจัดการความรู้ 

2. ก าหนดแผนงานและเป้าหมายชัดเจน 

3. มีผู้ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง 

4. บุคลากรตั้งใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์และพัฒนางานอย่างชัดเจน 

5. น าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ 

ประโยชน์ของกำรด ำเนินงำน  

กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แชร์ประสบการณ์     

การน าความรู้ไปใช้และน ามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ได้เทคนิคที่ดีขึ้น ท า ให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

บุคลากรได้รับการพัฒนาในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งบุคลากรเองก็จ าเป็นที่

จะต้องเรียนรู้พัฒนาปรับเปลี่ยนและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการท างาน  เพ่ือให้องค์กรเป็นองค์กรที่มี

ประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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แผนกำรพัฒนำ 

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยาเขต ซึ่งประกอบด้วย วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตอุเทนถวาย 

วิทยาเขตบางพระ เพ่ือน าประสบการณ์ตรงจากผู้ปฏิบัติมาเป็นแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน 

2. จัดท าระบบการบริหารการจัดการความรู้ที่ชัดเจนเพ่ือบุคลากรสามารถรู้ระบบกระบวนการต่างๆ 

โดยสามารถซึมซับจนเป็นกิจนิสัยและน ามาพัฒนางานตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้จากหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อแสวงหาองค์

ความรู้ใหม่ๆ  มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน 
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สรุปผลกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

เทคนคิกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ 
 
วัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้บุคลำกรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ 
 
มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์โดย 

1. งานระเบียนและงานเอกสาร 
น าเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ คือ ระบบ E – Document และระบบทะเบียนออนไลน คือ Vision Net รวมถึงการ
ใช้งานโปรแกรมชุดส านักงาน Microsoft Office ในการจัดท าเอกสาร  

2.  งานจัดเก็บข้อมูล 
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ แบบสอบถาม โดยใช้งาน Google Form และเก็บ
ข้อมูลที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ รูปภาพ หรือข้อมูลต่างๆ ไว้บนอินเทอร์เน็ต เช่น Google Drive 
Could One Drive ท าให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ง่ายต่อการใช้งานและแบ่งปัน หรือส่งงานให้แก่
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 

3. งานติดต่อสื่อสารและการประสานงาน  
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประสานงานและติดต่อสื่อสาร โดยการใช้โปรแกรม Line Facebook 
ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่บริการฟรี ทั้งยังสามารถติดต่อสื่อสารด้วยการข้อความตัวอักษร 
ข้อความเสียง การโทรวีดีโอ ท าให้ประหยัดเวลา ลดข้อจ ากัดในการติดต่อสื่อสาร และการส่งข้อมูล
ผ่านทางอีเมลท าให้การท างานง่ายขึ้น ส่งไฟล์งาน รูปภาพ ต่างๆ ง่ายๆ แค่ไม่ถึงนาที 

4. งานสืบค้นข้อมูล  
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้นข้อมูลด้วยเว็บไซต์ยอดฮิต คือ Google Seach ท าให้องค์ความรู้
ในตัวบุคคลเพ่ิมขึ้น มีการพัฒนางาน พัฒนาคน สามารถตอบข้อสงสัยได้หลากหลายด้วยเพียงแค่
ค้นหาข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ และยังมีวิธีการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลด้วยรูปแบบคลิปวีดีโอจากเว็บไซต์ 
YouTube ท าให้ตอบข้อสงสัยและเรียนรู้ในแบบวิธีท าในกรณีต่างๆ เช่น การดูวิธีการจีบผ้าเพ่ือจัดโต๊ะ
ประชุม เป็นต้น 

 

ผลจำกกำรน ำไปใช้ประโยชน์ “เทคนิคกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ” คือ 
หลังจากได้น าไปใช้ท าให้บุคลากรมีการท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการท างาน 
งานผิดพลาดน้อยลง ท าให้การท างานสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ได้พัฒนาทั้งบุคคล และพัฒนางาน 
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สรุปผลกำรน ำไปใช้ประโยชน์จำกแบบติดตำม 

 

เทคนิคกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ 

1. ระเบียนและงำนเอกสำร 

• การท างานที่เป็นระบบมากขึ้น 

• ลดทรัพยากร กระดาษ หมึกเครื่องพิมพ์ ลดข้อผิดพลาดในการจัดท าเอกสาร ลดระยะเวลา
และข้ันตอนในการท างาน 

• สามารถส่งต่อเอกสารให้กับหลายๆ หน่วยงานภายในครั้งเดียว 

• ช่วยให้การติดตามสถานะของเอกสารง่ายขึ้น 

• การจัดการระบบทะเบียนของนักศึกษาทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว 
2. กำรจัดเก็บข้อมูล 

• การเก็บข้อมูลง่ายขึ้น  รวดเร็ว ได้ข้อมูลที่เป็นจริง  

• สามารถเก็บข้อมูลได้ทุกท่ี แค่มีอินเทอร์เน็ต ลดข้อจ ากัดในการเข้าถึง 

• ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารจากที่เป็นกระดาษเป็นรูปแบบไฟล์งาน 

• สามารถฝากไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไว้บนอินเทอร์เน็ต และเรียกใช้แก้ไขได้ 

• สามารถแบ่งปันไฟล์ให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ง่าย ทันที และมีความปลอดภัย 

• การส่งงานง่ายขึ้น ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ท าให้การด าเนินงานรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย 
3. กำรสื่อสำรและกำรประสำนงำน 

• ลดระยะเวลาในการท างาน การติดต่อสื่อสารและการประสานงานง่ายขึ้น 

• ประหยัดเวลา/ค่าใช้จ่าย ทันสมัย รวดเร็ว  

• ช่วยในการประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายช่องทาง ผู้รับข่าวสารสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
4. กำรสืบค้นข้อมูล 

• ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และหลากหลาย สามารถค้นหาได้เจาะลึก และดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อน าม้
ใช้ในการท างานได้ง่าย 

• เป็นแหล่งเรียนรู้ในการท างานที่ต้องใช้การปฏิบัติตาม เช่น การหาวิธีการซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์,วิธีการตัดต่อวีดีโอ 

ข้อเสนอแนะ 

-  
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ภำพกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 
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ภำพกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 
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แหล่งเผยแพร ่
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Poster KM 
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ภำคผนวก 
 



 หนา้ 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนการจัดการความรู้ (KM) 

 งบประมาณ 2562 
สายสนับสนุน ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
 

 
 



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  หน้า 1 

 

RT-KM1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2562 
ชือ่หน่วยงาน ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพ
และประสิทธิภาพ มีธรรมาภิ
บาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาทรัพยากรให้มีคุณภาพตาม
หลั กธรรมาภิ บ าล  บน พ้ืนฐาน
เครื่ อ งมื อท างการบ ริห ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

จ านวนของผู้น าองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 
3.70 จากคะแนนเต็ม 5.00  

การ ใช้ เท ค โน โลยี เ พ่ื อ ก าร พั ฒ น างาน ให้ มี
ประสิทธิภาพ 
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RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2562 
ชื่อหน่วยงาน  : ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : ร้อยละของผู้น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : จ านวนของผู้น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1 การค้นหาความรู้ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
- ประชุมระดมสมองเพ่ือก าหนดประเด็นความรู้ที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมา    
ภิบาลเพ่ือสรุปเป็น Knowledge Mapping  
- ส ารวจความต้องการการจัดการความรู้จาก

บุคลากรสายสนับสนุนของส านักงานวิทยาเขตฯ  
- คัดเลือกประเด็นที่ส าคัญมาจัดท าการจัดการ

ความรู้ คือ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ธ.ค.  61 

 
- จ านวนแผนการ

จัดการความรู้ 
 
- จ านวนประเด็ น

ค ว าม รู้ ที่ ส าคั ญ
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 

 
- จ านวน 1 แผน 

 
 

- จ านวนประเด็น
ความรู้ที่ส าคัญ 

 
- คณะกรรมการ

ก า ร จั ด ก า ร
ความรู้ 
- บุคลากรสาย

สนับสนุน 
 

 
- แผนกประกัน

คุณภาพ 
- ผู้ประสานงานการ

จัดการความรุ้ (KM 
Facilitator) 
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RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2562 
ชื่อหน่วยงาน  : ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : ร้อยละของผู้น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : จ านวนของผู้น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- ก าหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- น าความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา

งานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
บุคลากร ให้มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนความรู้ โดย
การจัดประชุมและสรุปผลข้อมูล 
- เชิญผู้มีประสบการณ์/เชี่ยวชาญ และผู้บริหาร

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
- ค้ นห าความรู้ จ ากแหล่ ง เรี ยน รู้ อ่ื น ๆ  เช่ น 

อินเตอร์เน็ต เอกสาร การสัมภาษณ์พูดคุยกับ
บุคคลที่มีประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอก 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ 
- เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างและแสวงหาความรู้ 

ได้แก่  
     1. แหล่งผู้รู้ในองค์กร 
     2. การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 
     3. ระบบพ่ีเลี้ยง 

 
เดือนละ 1 
ครั้ง รวม 6 
ครั้ง (ธ.ค.

61 –  พ.ค. 
62) 

 
- จ านวนแนวปฏิบัติ

ที่ดีในการจัดการ
ความรู้ 

 
- 1  เรื่อง 

 
- คณะกรรมการ

ก า ร จั ด ก า ร
ความรู้ / 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
- แ ผ น ก ป ร ะ กั น

คุณภาพ 

- ผู้ประสานงานการ
จัดการความรุ้ (KM 
Facilitator) 
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RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2562 
ชื่อหน่วยงาน  : ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : ร้อยละของผู้น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : จ านวนของผู้น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
- การจัดเก็บความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากบุคลากรที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในรูป
ของเอกสาร สรุปความรู้ และน าความรู้ที่ได้จาก
บุคลากรแต่ละบุคคลมาจัดหมวดหมู่  ก าหนด
เป็นประเด็น ขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น 
การวางแผน การจัดระบบงานฯลฯ และน ามา
จัดท าเป็นระบบ สารบัญ หัวข้อเรื่อง จัดกลุ่ม
ข้อมูลเพ่ือความสะดวกในการสืบค้น โดยจัดท า
เป็นบล็อก KM, Facebook, website 

 
 
 
 
 
 
  

 
เดือนละ 1 
ครั้ง รวม 5 
ครั้ง (ธ.ค.
61 – เม.ย. 

62) 

 
- จ านวนองค์ความรู้

ที่ ไ ด้ จั ด เ ป็ น
หมวดหมู่ 

 
- อ ย่ า งน้ อ ย  1 

ช่องทาง/แหล่งที่
เผยแพร่ 

 
- บุคลากรสาย

สนับสนุน 

 
- แ ผ น ก ป ร ะ กั น

คุณภาพการศึกษา 

- ผู้ประสานงานการ
จัดการความรุ้ (KM 
Facilitator) 
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RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2562 
ชื่อหน่วยงาน  : ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : ร้อยละของผู้น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : จ านวนของผู้น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
- ประชุมเพ่ือกลั่นกรองความรู้จากการแชร์ความรู้

ใน บล็อก KM 
- ถอดความรู้โดยการวิเคราะห์/สังเคราะห์ความรู้

ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดท าเป็น
เอกสารสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ทุกครั้ง 
โดยจัดท ารูปแบบของเอกสารเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยเป็นการจัดระบบข้อมูลเพ่ือให้ผู้อ่ืน
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

 
เดือนละ 1 
ครั้ง รวม 6 
ครั้ง (ธ.ค.
61 – พ.ค. 

62) 

 
- จ าน วน เอกสาร

ความรู้ 
 

 
- 1 เล่ม 
 

 
- บุคลากรสาย

สนับสนุน 

 
- คณะกรรมการการ

จัดการความรู้ 
- ผู้ประสานงานการ

จัดการความรุ้ (KM 
Facilitator) 

  

5. การเข้าถึงความรู้ 
- จัดท าหนังสือแจ้งเวียน ให้ทุกคนได้รับทราบ

ข่าวสาร ทีเ่กี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- น าเอกสารสรุปความรู้ขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้
ข้อมูลรวมทั้งให้บุคคลภายนอกเข้าถึงแหล่ง
ความรู้และน าไปใช้ 

 
มิ.ย.  62 

 
- แหล่งการเผยแพร่ 

 
- 2 แหล่ง 
 
 
 
 

 
- บุคลากรสาย

สนับสนุน 

 
- แ ผ น ก ป ร ะ กั น

คุณภาพ 
- ผู้ประสานงานการ

จัดการความรุ้ (KM 
Facilitator) 
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RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2562 
ชื่อหน่วยงาน  : ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : ร้อยละของผู้น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : จ านวนของผู้น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนา

ประสิทธิภาพการท างานจากบุคลากรที่น าองค์
ความรู้ไปใช้ โดยจัดเป็นกิจกรรม "CPC KM 
DAY" นิทรรศการ โดยมีสิ่ งจูงใจหรือรางวัล
ส าหรับแนวปฏิบัติที่ดี 
- จัดท าเอกสารหรือแหล่งข้อมูลความรู้เผยแพร่

ความรู้ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ
หน่วยงานภายนอกอ่ืน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก.ค.  62 

 
 

 
- จ านวนครั้ งที่ จัด

ประชุม 
 
- ร้อยละของผู้ น า

องค์ความรู้ไปใช้  

 
- 1  ครั้ง 
 
 
- มีบุคลากรที่น า

ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์อย่าง
น้อยร้อยละ 65 

 
- บุคลากรสาย

สนับสนุน 

 
- แ ผ น ก ป ร ะ กั น

คุ ณ ภ า พ /
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  
การจัดการความรู้ 
และผู้ประสานงาน
การจัดการความรุ้ 
(KM Facilitator) 

 

  



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  หน้า 7 

 

RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2562 
ชื่อหน่วยงาน  : ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : ร้อยละของผู้น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : จ านวนของผู้น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

7. การเรียนรู้ 
- จัดท าคู่มือเทคนิคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
- ติดตามผลการน าองค์ความรู้ ไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานทั้งบุคลากรภายในและหน่วยงาน
ภายนอก  

- น าผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือ
พิจารณาด าเนินการในปีต่อไป 

 
 
 
 

 
มิ.ย. 62 

 

 
- คู่มือ 

 
- ร้อยละของ

บุคลากรที่น าไปใช้ 

 
- 1 เล่ม 
 
- ร้อยละ 65 ของ

บุ ค ล าก รส าย
ส นั บ ส นุ น
ทั้งหมด 

 

 
- บุคลากรสาย

สนับสนุน 

 
- แ ผ น ก ป ร ะ กั น

คุ ณ ภ า พ  แ ล ะ
คณะกรรมการ การ
จัดการความรู้ 

 

  

 
ผู้ทบทวน :    
 
                  (นางสาวศิริวลัย  วรรณโต)         
       

 
ผู้อนุมัติ :    
 
                     (นางสิริวรรณ  ฉัตรเฉลิมกิจ)               

 



  

 

แผนการด าเนนิงานการจัดการความรู้ สายสนับสนุน ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  

วัน/เดือน/ปี รายการ เวลา สถานที่ 
พฤศจิกายน 2561 ทบทวนประเด็นการจัดการความรู้  13.30 น. ห้องประชุมมรกต 
14 ธ.ค. 62 ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ คร้ังที่ 1 16.00 น. ห้องประชุมมรกต 
11 ม.ค. 62 ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ คร้ังที่ 2 16.00 น. ห้องประชุมมรกต 
15 ก.พ. 62 ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ คร้ังที่ 3 16.00 น. ห้องประชุมมรกต 
15 มี.ค. 62 ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ คร้ังที่ 4 16.00 น. ห้องประชุมมรกต 
26 เม.ย. 62 ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ คร้ังที่ 5 16.00 น. ห้องประชุมมรกต 
17 พ.ค. 62 ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ คร้ังที่ 6 16.00 น. ห้องประชุมมรกต 
31 พ.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2561  13.30 น. ห้องประชุมมรกต 

10 มิ.ย. 62 จัดท าคู่มือแจกให้กับบุคลากรน าไปใช้พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ท าหนังสือแจ้งเวียนแจกคู่มือ 

ทุกหน่วยงาน/www.cpc.ac.th 
21 มิ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2561 09.30 น. ห้องประชุมมรกต 

5 ก.ค. 62 ติดตามผลการน าความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ในการปฏบิัติงาน 
ใช้แบบติดตามในการประเมินผลการ

น าความรูไ้ปใช้ในการปฏบิัติงาน 

22 ก.ค. 62 

ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2561 
สายสนับสนนุ ประจ าส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และ 
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อแบ่งปันแลกเปลีย่นเรียนรู้ (KM DAY) 
(ผู้ประสานงาน KM/กรรมการKM/บุคลากรที่น าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์) 

15.00 น. ห้องประชุมมรกต 

26 ก.ค. 62 รายงานผลการด าเนนิงานต่อผูบ้ริหาร รายงานต่อรองอธิการบดี 
  

หมายเหต ุหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

                                                                                                                     

 (นางสิริวรรณ  ฉัตรเฉลิมกิจ) 
ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ 

 
ผู้ประสานงาน นางสาวศิริวลัย  วรรณโต  
  ap_ple0107@hotmail.com 
  โทร. 02-6922360-4 ต่อ 819,807  หรือ 091-736-4545 







รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้  (KM)  สายสนับสนุน ประจ าวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
คร้ังที่  1/2562 

วันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 
ณ  ห้องประชุมมรกต  เวลา  13.30 น. 

…………………………………………. 
ผู้มาประชุม 

1. นางสิริวรรณ   ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
2. นางสาวฉลอม  สิมพันธ ์  หัวหน้าแผนกห้องสมุด 
3. นางสาวธัญณัฐ  ค าศรี  หัวหน้าแผนกประกนัคุณภาพ ส านักงานวิทยาเขตฯ 
4. นางสาวศิริวลัย  วรรณโต  หัวหน้างานนโยบายและแผน 
5. นายธีรศักดิ ์   หนูเมฆ  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 
6. นางสาวชลลดัดา  เกษรจันทร์ หัวหน้างานกิจการพิเศษ 
7. นางสาวญานิศา  เที่ยงสนิท หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
8. นางสาวปาริชาต  คม  เจ้าหน้าที่แผนกบริการและสวัสดิการ 
9. นางสาวณสพร  บรรทัดจันทร ์ เจ้าหน้าที่แผนกนโยบาย 
10. นางสาวธนัยาภทัร์  กลิ่นเกลี้ยง เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ 

เริ่มประชุมเวลา 13.30  น. 
นางสิริวรรณ ฉัตรเฉลิมกิจ  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประธานในการประชุม ได้กล่าว

เปิดการประชุมและเร่ิมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ประธานในที่ประชุม กล่าวขอความร่วมมือทุกท่านในการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดการความรู้ (KM) เพื่อน าองค์
ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการท างานภายในหน่วยงาน โดยขอให้มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนว
ปฏิบัติที่ดีของวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และสามารถน าไปเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายนอกได้ใช้ด้วย  
 

ระเบียบวาระที ่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
 -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
-ไม่มี-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
-2- 



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 4.1    ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีการศึกษา 2561 

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงานสายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 
2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้ก าหนดการด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละ 
1 ครั้ง เนื่องจากภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการค่อนข้างเยอะ รวมจ านวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2561 ถึง เดือนพฤษภาคม 2562 รวมทั้งก าหนดการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรององค์ความรู้และการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ครบกระบวนการจัดการความรู้ นั้น วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จึงจัดท าปฏิทินการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

จึงเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อทราบ 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ รับทราบและด าเนินการต่อไปตามปฏิทินการจัดการความรู้ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 5.1 ทบทวนและก าหนดประเด็นความรู้เพื่อจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการทบทวนประเด็นความรู้และร่วมกันก าหนดประเด็นความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อให้ได้องค์ความรู้ส าหรับการท างาน 2) เพื่อน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 3) เพื่อรักษาองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญไม่ให้หายไปจาก
หน่วยงาน 4) เพื่อสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสาเหตุหลักในการก าหนดประเด็นความรู้ควรยังคงให้ใน
หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน และอีกสาเหตุหลักที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่คือ บุคลากรลาออกบ่อยท าให้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัว
บุคคลนั้นหายไปด้วย และบุคลากรใหม่ที่มาทดแทนขาดความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นความรู้ คือ “เทคนิคการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ” เป้าหมายของการจัดการความรู้คือ 
“เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนางาน” และมีเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนการ
จัดการความรู้ คือ จ านวนของผู้น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน
ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถทั้งหมด  

กลุ่มเป้าหมาย ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ของส านักงาน
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เพื่อเพิ่มความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติงาน 
  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการและมอบเลขานุการจัดท าเล่มแผนและส่ง
แผนการจัดการความรู้เสนอต่อมหาวิทยาลัย และให้คณะกรรมการด าเนินการตามแผนต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ 
 -ไม่มี- 
 

เลิกประชุม เวลา  14.30  น. 
     

                นางสาวธนัยาภทัร์  กลิ่นเกลี้ยง         นางสิริวรรณ  ฉัตรเฉลิมกิจ 
           ผู้จดรายงานการประชมุ                   ผู้ตรวจรายงาน 



รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้  (KM)  สายสนับสนุน ประจ าวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
คร้ังที่  2/2562 

วันที่  21  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 
ณ  ห้องประชุมมรกต  เวลา  09.30  น. 

…………………………………………. 
ผู้มาประชุม 

1. นางสิริวรรณ   ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
2. นางสาวฉลอม  สิมพันธ ์  หัวหน้าแผนกห้องสมุด 
3. นางสาวธัญณัฐ  ค าศรี  หัวหน้าแผนกประกนัคุณภาพ  
4. นางสาวศิริวลัย  วรรณโต  หัวหน้างานนโยบายและแผน 
5. นายธีรศักดิ ์   หนูเมฆ  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 
6. นางสาวชลลดัดา  เกษรจันทร์ หัวหน้างานกิจการพิเศษ 
7. นางสาวญานิศา  เที่ยงสนิท หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
8. นางสาวปาริชาต  คม  เจ้าหน้าที่แผนกบริการและสวัสดิการ 
9. นางสาวณสพร  บรรทัดจันทร ์ เจ้าหน้าที่แผนกนโยบาย 
10. นางสาวธนัยาภทัร์  กลิ่นเกลี้ยง เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

นางสิริวรรณ  ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประธานในการประชุม   
ได้กล่าวเปิดการประชุมและเร่ิมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี-  
 
ระเบียบวาระที ่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
 2.1    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
  ที่ประชุมพิจาณางานการประชุมคร้ังที่  1/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยไม่มีการแก้ไข 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
 
ระเบียบวาระที ่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี-  
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
-2- 



 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 5.1 ประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

คณะกรรมการการจัดการความรู้น าข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แชร์ความคิดเห็นผ่าน Blog KM มาประมวลและกลั่นกรองความรู้เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้ คือ เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการแยกประเภท
เทคโนโลยีที่บุคลากรน ามาใช้ได้ดังนี้ 
1.  งานระเบียนและงานเอกสาร เป็นงานที่เก่ียวข้องกับการผลิตเอกสารต่างๆ ซึ่งมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ คือ  
      1.1 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E - Document) เป็นระบบการรับ – ส่ง เอกสารทางราชการให้แก่
บุคลากรในองค์กร แบบ Digital และสามารถเรียกดูได้จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ Internet ทุกที่ทุกเวลา ภายใต้
ระบบรักษาความปลอดภัย เกิดความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์ในรับ – ส่งเอกสาร สามารถ
ตรวจสอบติดตามสถานะเอกสาร การด าเนินเร่ืองเอกสาร ผ่านระบบสารบรรณโดยใช้เวลาสั้นลง 
      1.2 ระบบงานทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ (Vision Net) เป็นระบบทะเบียนออนไลน์ที่ครบวงจร ตั้งแต่
กระบวนการรับนักศึกษา จนถึงการออกปริญญาบัตร รองรับการบริการการศึกษา ลดขั้นตอนในการท างาน และยังมีการ
แสดงสถิติส าคัญเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
      1.3 ชุดโปรแกรมส านักงาน (Microsoft Office) ซึ่งมี 3 โปรแกรมหลักที่บุคลากรน ามาใช้ ได้แก่ 
          1.3.1 Microsoft Word เป็นโปรแกรมในการประมวลผลค า มีความสามารถในการจัดรูปแบบ
ตัวอักษร ย่อหน้า ใส่รูปภาพ จดหมายเวียน ถือว่าเป็นโปรแกรมหลักในการท างานของบุคลากร 
          1.3.2 Microsoft Excel เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลสามารถวิเคราะห์ค านวณจัดการข้อมูลรูปแบบตาราง 
          1.3.3 Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมน าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ มีแม่แบบและเอฟเฟ็ค
ต่างๆ ช่วยตกแต่งให้งานน าเสนอสวยงามยิ่งขึ้น 
2.  งานจัดเก็บข้อมูล มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 
      2.1 Google Form การเก็บข้อมูล สร้างแบบสอบถามออนไลน์  สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น การ
ส ารวจความพึงพอใจ การเก็บสถิติ การลงคะแนนเสียง  
      2.2 Google Drive/One Drive คือ การฝากไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์และการส ารอง
ข้อมูลไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย สามารถแบ่งปันไฟล์กับผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการได้ และยังสามารถแก้ไขไฟล์
ร่วมกันได้อีกด้วย 
      2.3 การ Scan ไฟล์งาน หรือการจัดเก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการสแกนเอกสาร ท าให้ประหยัดเนื้อที่ในการ
จัดเก็บ ประหยัดทรัพยากรต่างๆ 
3.  งานติดต่อสื่อสารและการประสานงาน ท าให้การท างานสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดข้อผิดพลาดต่างๆ ได้ ซึ่งสามารถ
ใช้ได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 
      3.1 โปรแกรม Line โปรแกรมที่นิยมในการสื่อสาร สามารถใช้งานได้ฟรี เช่น การส่งข้อความเป็นตัวอักษร ทั้งยัง
สามารถส่งรูปภาพ ไฟล์เอกสาร หรือเสียงต่างๆ ได้ และสามารถโทรด้วยระบบเสียง ระบบวีดีโอคอล 
      3.2 โปรแกรม Facebook คือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่สามารถแนะน าตัวเอง สื่อสารกับผู้คนบนโลกโซเชียล 
ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการท างานได้หลายประเภท เช่น การสร้างกลุ่มติดต่อประสานงาน ส่งรูปภาพ สร้างกิจกรรม หรือ
การประชาสัมพันธ์องค์กร เป็นต้น 
      3.3 อีเมล คือจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ ที่รับส่งกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้งานก็เหมือนกับการพิมพ์
ข้อความลงใน word จากนั้นก็คลิกค าสั่งเพื่อส่งออกไป โดยต้องระบุชื่อผู้รับ ซึ่งเรียกว่า E – mail Address  
4.  งานสืบค้นข้อมูล เป็นการค้นหาข้อมูลความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันโลก ทันเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น 
      4.1 Google Search เป็นเครื่องมือให้บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ของเว็บไซต์ Google.com ผู้ใช้งาน
สามารถพิมพ์ค าหรือข้อความ (Keyword) ไม่เฉพาะค้นหาข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์ แต่ยังค้นหารูปภาพ ข่าว สาระบน
เว็บไซต์ได้อีกด้วย  
     4.2 YouTube เป็นการค้นหาไฟล์ในรูปแบบของวีดีโอ ซึ่งจะสามารถน าไปประกอบการท างานได้หลากหลายรูปแบบ  
 

 



 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและมอบเลขานุการน าข้อมูลจัดท า เป็นคู่มือและจัดท าโปสเตอร์เพื่อ
เผยแพร่ให้บุคลากรของวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ 
 -ไม่มี- 
 
เลิกประชุม เวลา  11.00  น.  
 
   
                นางสาวธันยาภัทร์  กลิ่นเกลี้ยง                              นางสิริวรรณ  ฉัตรเฉลิมกิจ 
            ผู้จดรายงานการประชมุ                   ผู้ตรวจรายงาน 



รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) สายสนับสนุน ประจ าวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
คร้ังที่  3/2562 

วันที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 
ณ  ห้องประชุมมรกต  เวลา  15.00  น. 

…………………………………………. 
ผู้มาประชุม 

1. นางล าพึง   สีทองค า  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
2. นางสาวฉลอม  สิมพันธ ์  หัวหน้าแผนกห้องสมุด 
3. นางสาวธัญณัฐ  ค าศรี  หัวหน้าแผนกประกนัคุณภาพ  
4. นางสาวศิริวลัย  วรรณโต  หัวหน้างานนโยบายและแผน 
5. นายธีรศักดิ ์   หนูเมฆ  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 
6. นางสาวชลลดัดา  เกษรจันทร์ หัวหน้างานกิจการพิเศษ 
7. นางสาวญานิศา  เที่ยงสนิท หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
8. นางสาวปาริชาต  คม  เจ้าหน้าที่แผนกบริการและสวัสดิการ 
9. นางสาวณสพร  บรรทัดจันทร ์ เจ้าหน้าที่แผนกนโยบาย 
10. นางสาวธนัยาภทัร์  กลิ่นเกลี้ยง เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ 
   

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
นางล าพึง  สีทองค า  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประธานในการประชุม ได้

กล่าวเปิดการประชุมและเร่ิมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี-  
 

ระเบียบวาระที ่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุ   

 2.1    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 
  ที่ประชุมพิจาณางานการประชุมคร้ังที่  2/2562 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 
 

ระเบียบวาระที ่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
-ไม่มี-  

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
-ไม่มี- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 5.1 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

จากการด าเนินงานการจัดการความรู้ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา และแชร์
ประสบการณ์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ น าเทคนิคไปใช้ และได้ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ โดยคณะกรรมการได้ตั้งเป้าหมายการน าองค์ความรู้ไปใช้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ของบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมด  

  จากการติดตามผลปรากฎว่าบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดจ านวน 65 คน ประกอบด้วย มีการน าไปใช้
จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 89.70  ซึ่งสรุปการน าแต่ละเทคนิคไปใช้ ดังนี้  
1.  งานระเบียนและงานเอกสาร 

1.1 ระบบ E – Document น าไปใช้ จ านวน 8 คน 
1.2 ระบบงานทะเบียนออนไลน์ (Vision Net) น าไปใช้ จ านวน 9 คน 
1.3 ชุดโปรแกรมส านักงาน (Microsoft Office) น าไปใช้ จ านวน 41 คน 

2.  งานจัดเก็บ 
     2.1 Google Form น าไปใช้ จ านวน 7 คน 
      2.2 Google Drive น าไปใช้ จ านวน 27 คน 
      2.3 การ Scan ไฟล์งาน น าไปใช้ จ านวน 27 คน 
3.  งานติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 
      3.1 Line น าไปใช้ จ านวน 49 คน 

3.2 Facebook น าไปใช้ จ านวน 49 คน 
3.3. E – Mail น าไปใช้ จ านวน 41 คน 

4.  งานสืบค้นข้อมูล 
      4.1 Google Search น าไปใช้ จ านวน 47 คน 
      4.2 YouTube น าไปใช้ จ านวน 24 คน 
     ผลลัพธ์จากการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง คือ  

1. ปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาก าหนด ทันเวลา 
2. ประหยัดทรัพยากร เช่น กระดาษ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
3. ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน 
4. รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึง ทันเวลา 
5. เก็บขอ้มูลได้จ านวนมากโดยที่อยู่ได้ยาวนานและสามารถแชร์ข้อมูลได้หลายหน่วยงาน 

ปัญหาและอุปสรรค 
1) ข้อจ ากัดด้านเวลาและภาระงานประจ าของบุคลากรที่ให้บริการ ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ในบางครั้ง 
2) บุคลากรใหม่ๆ ไม่เข้าใจกระบวนการจัดการความรู้ที่ชัดเจน 
3) บุคลากรเข้าชมเว็ปไซต์ยังมีไม่มาก 

แนวทางการพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยาเขต ซึ่งประกอบด้วย วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตอุเทนถวาย       

วิทยาเขตบางพระ เพื่อน าประสบการณ์ตรงจากผู้ปฏิบัติมาเป็นแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน 
2) จัดท าระบบการบริหารการจัดการความรู้ที่ชัดเจนเพื่อบุ คลากรสามารถรู้ระบบกระบวนการต่างๆ           

โดยสามารถซึมซับจนเป็นกิจนิสัยและน ามาพัฒนางานตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3) สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้จากหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพื่อแสวงหาองค์ความรู้

ใหม่ๆ มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและมอบเลขานุการรายงานต่อผู้บริหารและน าข้อมูลที่ได้ในปีการศึกษา 
2561 ไว้ประกอบการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป 
 



ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ 
 -ไม่มี- 
 
เลิกประชุม เวลา  16.00  น.  
 
   
                นางสาวธันยาภัทร์  กลิ่นเกลี้ยง                               นางล าพึง  สีทองค า 
            ผู้จดรายงานการประชมุ                   ผู้ตรวจรายงาน 
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สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้คร้ังที่ 1 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

วันที่ 14 ธันวาคม 2561     
ณ ห้องมรกต 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นที่ 1 เรื่อง ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยี 

ปัจจุบันค าว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ไอที นั้น มักน ามาใช้อย่างกว้างขวาง เกือบทุกวงการ       
ล้วนเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกันแทบทั้งสิ้น หรือโลกแห่งยุคไอที ในความเป็นจริง ค าว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศนั้น ประกอบด้วยค าว่า เทคโนโลยี และค าว่า สารสนเทศ มารวมกันโดยแต่ละค ามีความหมาย ดังนี้ 

1.   เทคโนโลยี (Technology) คือ การประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เกี่ยวกับการผลิต 
การสร้างวิธีการด าเนิน และรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ได้มีในตามธรรมชาติโลกแห่งเทคโนโลยียุคนี้ ท าให้มนุษย์ได้รับสิ่งอ านวย
ความสะดวกจากเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวันไม่ถ้วน 

 

 2.  สารสนเทศ (Information) คือ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบ (Raw data) ด้วยการรวบรวมข้อมูล
ดิบจากแหล่งต่างๆ และน ามาผ่านกระบวนการประมวลผล ไม่ว่าจะเป็นการจัดข้อมูล การเรียงล าดับข้อมูล การค านวณและ
สรุปผล จากนั้นก็น ามาเสนอในรูปแบบของรายงานที่เหมาะสมต่อการใช้งานที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตมนุษย์       
ในชีวิตประจ าวัน ข่าวสาร ความรู้ด้านวิชาการ และธุรกิจ 
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เมื่อน าเอาค าว่า เทคโนโลยี และ สารสนเทศ รวมเข้าไว้ด้วยกันแล้ว จึงสรุปความหมายโดยรวมได้ว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) คือการประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการสารสนเทศที่ต้องการ 
โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีด้านเครือข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสาร 
ตลอดจนอาศัยความรู้ในกระบวนการด าเนินงานสารสนเทศในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การแสวงหา การวิเคราะห์การจัดเก็บ 
รวมถึงการจัดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้วย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความถูกต้อง ความแม่นย า และความรวดเร็ว
ทันต่อการน ามาใช้ประโยชน์ได้นั่นเอง 

การแสวงหา การวิเคราะห์และการจัดเก็บข้อมูล จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเพ่ือให้
เกิดความรวดเร็วและแม่นย า ในท านองเดียวกันเทคโนโลยีทางด้านเครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคมสามารถช่วยให้การ
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนสารสนเทศท าได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

1.    การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบ อาจเห็นพนักงานการไฟฟ้าไปที่บ้านพร้อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพ่ือบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ในการสอบแข่งขันที่มีผู้สอบจ านวนมาก ก็มีการใช้ดินสอระบายตามช่อง
ที่เลือกตอบ เพ่ือให้เครื่องอ่านเก็บรวบรวมข้อมูลได้ เมื่อไปซื้อสินค้าท่ีห้างสรรพสินค้าก็มีการใช้รหัสแท่ง (Bar code) พนักงาน
จะน าสินค้าผ่านการตรวจของเครื่องเพ่ืออ่านข้อมูลการซื้อสินค้าท่ีบรรจุในรหัสแท่ง เมื่อไปที่ห้องสมุดก็พบว่าหนังสือมีรหัสแท่ง
เช่นเดียวกัน การใช้รหัสแท่งเพ่ือให้ง่ายต่อการเก็บรวบรวม 

 

2.    การประมวลผล ข้อมูลที่เก็บมาได้มักจะเก็บหนังสือต่างๆ เช่น แผ่นบันทึก แผ่นซีดี หรือเทป เป็นต้น ข้อมูล
เหล่านี้จะถูกน ามาประมวลผลตามต้องการ เช่น แยกแยะข้อมูลเป็นกลุ่มเรียงล าดับข้อมูล ค านวณ หรือจัดการคัดแยกข้อมูลที่
จัดเก็บเหล่านั้น 
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3.    การแสดงผลลัพธ์ อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีในการแสดงผลลัพธ์มีมาก สามารถแสดงเป็นตัวหนังสือ เป็นรูปภาพ
ตลอดจนพิมพ์ออกมาที่กระดาษ การแสดงผลลัพธ์มีทั้งที่แสดงเป็นภาพ เป็นเสียง เป็นวีดีทัศน์ 

 

4.    การท าส าเนา เมื่อมีข้อมูลที่จัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การท าส าเนาจะท าได้ง่ายและท าได้เป็นจ านวน
มาก 

 

  

          5.     การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นวิธีการที่จะส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือกระจายออกไปยังปลายทาง
ครั้งละมากๆ ปัจจุบันมีอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมหลายประเภท ตั้งแต่ตัวเลขโทรศัพท์ เส้นใยน าแสง เคเบิลใต้น้ า 
คลื่นวิทยุไมโครเวฟและดาวเทียม เป็นต้น 
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ความส าคัญของเทคโนโลยีต่อการท างานในชีวิตประจ าวัน 

1. นางล าพึง  สีทองค า 

- เทคโนโลยีช่วยให้การท างานสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร และช่วยในเรื่อง
ระบบบริหารจัดการภายในวิทยาเขต 

2. นางสาวกาญจนา  เลิศคชสีห์ 

- เทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันและสมัยอดีตมีการพัฒนาเติบโตขึ้นมาก ท าให้บุคลากรที่อยู่มานาน ต้องพัฒนาตามให้ทัน
เทคโนโลยี เพราะจะท าให้การท างานสะดวกยิ่งขึ้น และการท างานบางอย่างต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ 

3. นางสมใจ  ศักดาเดช 

- เทคโนโลยีมีส่วนส าคัญช่วยในเรื่องของการค านวณและการตัดสินใจ สามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลาย ไม่เปลืองพ้ืนที่ 

4. นางสาวฉลอม  ฉิมพันธ์ 

- การน าเทคโนโลยีมาใช้งานในห้องสมุด ท าให้นักศึกษามีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ในการสืบค้นข้อมูล ประหยัดเวลา สามารถ
หาสิ่งที่ต้องการได้ทันที และในระบบของการจัดการด้านหนังสือราชการ การใช้งานระบบ E – Document ท าให้การท างานของ
เจ้าหน้าที่ลดขั้นตอนได้มาก และลดข้อผิดพลาดได้เยอะ 

5. นางสาวศิริวลัย  วรรณโต 

- เทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการท างานในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก อย่างเช่นการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งปัจจุบัน
สามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งหาข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ติดต่อสื่อสาร บันทึกภาพต่างๆ ท าให้การท างานง่ายข้ึน 

6. นางสาวญานิศา  เที่ยงสนิท 

- การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน ท าให้การจัดเก็บระบบฐานข้อมูลของบุคลากรเป็นมาตรฐาน และเป็นปัจจุบันมาก
ขึ้น มีส่วนช่วยในการติดต่อสือสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก  

7. นายธีรศักดิ์  หนูเมฆ 

- การติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน นอกจากการโทรศัพท์แล้ว ยังสามารถใช้โปรแกรมไลน์ส่งรูปภาพ เอกสาร วีดีโอคลิปได้ ท าให้
การท างานสะดวกยิ่งขึ้น จากเดิมท่ีปลายทางต้องรอข้อมูลนานๆ ก็สามารถส่งไลน์ไปได้ 

8. นางชลลัดดา  เกษรจันทร์ 

- การประชาสัมพันธ์ของวิทยาเขตฯ ในปัจจุบัน ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางได้หลายช่องทาง เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่าน CPC 

FANPAGE ท าให้นักศึกษา และบุคลากร หรือบุคคลภายนอกสามารถทราบข่าวสารได้ไวยิ่งขึ้น และมีความถูกต้องมาก โซเชียล
เน็ตเวิร์คเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
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สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้คร้ังที่ 2 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

วันที่ 11 มกราคม 2562     
ณ ห้องประชุมมรกต 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นที่ 2 เรื่อง การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี 

หากองค์การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการในระดับต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติงาน ในระดับล่างภายในองค์การ 
จะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดต้นทุนในบางส่วน ลงได้ เช่น ลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดเวลาในการ
ท างาน ลดจ านวนพนักงาน เป็นต้น ช่วยท าให้ การประมวลผลข้อมูลมีความรวดเร็ว ทันต่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
อีกทั้ง ข้อมูลที่ได้จาก การปฏิบัติงานในแต่ละวัน จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ จึงสามารถค้นหา ค านวณ และน าไปสร้าง  
รายงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สารสนเทศที่ได้จะผ่านไปถึงมือผู้บริหารได้อย่างง่ายดาย และที่ส าคัญคือ  เทคโนโลยีที่ได้จะ
กลายเป็นเทคโนโลยีที่ดีและมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการก าหนด นโยบายต่อไปได ้

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้กันในปัจจุบันของหน่วยงานราชการแทบทุกแห่ง ได้แก่ การน าเอาเครื่อง
คอมพิวเตอร์บุคคลมาใช้ในงานพิมพ์เอกสารแทนเครื่องพิมพ์ดีด จึงท าให้หน่วยงานหลายแห่งของบประมาณประจ าปีเพ่ือ
เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นรุ่นใหม่ขึ้น แล้วน ามาใช้พิมพ์เอกสารทั้งที่เครื่องรุ่นเก่าที่มีศักยภาพเพียงพอหรือสูงกว่า
ส าหรับการใช้งานเพ่ือพิมพ์เอกสาร  ในความเป็นจริงแล้ว การใช้ประโยชน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ยังมีด้านอ่ืนอีก   
อาทิ การสร้างฐานข้อมูลเพ่ือใช้งานจัดเก็บข้อมูลเรื่องต่างๆ เทคโนโลยีเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงมากในการเก็บข้อมูลของ
หน่วยงานราชการแทนวิธีการเก็บข้อมูลแบบเก่าหรือแบบที่เป็นเอกสาร  แต่ถึงอย่างไรก็ตามหน่วยงานบางแห่งของรัฐได้สร้าง
จุดเริ่มต้นด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างานประจ าวันที่อ านวยความสะดวกทั้งแก่ข้าราชการและ
ประชาชน  ซึ่งนับว่าเป็นการจุดประกายไฟฝันในภาครัฐที่ดีเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การที่จะส่งเสริมให้มีการ
น า เทค โน โลยี ส า รสน เทศมาปรั บ ใช้ ใ นภาครั ฐนั้ น สิ่ ง ส า คั ญที่ ค ว ร เ ล็ ง เ ห็ น และคว ร เต รี ยมก าร ให้ พ ร้ อม    
ก็คือการสร้างความเข้าใจและวิสัยทัศน์ของผู้น า และมีเป้าหมายอย่างมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศในภาครัฐให้เข้มแข็ง
และมีศักยภาพสูงสุด และประเด็นที่จะละเลยไม่ได้ก็คือการเตรียมความพร้อมส าหรับกลุ่มผู้ใช้งานหรือข้าราชการที่ต้องเข้ามา
รองรับงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักส าคัญส าหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น  ควรเข้าใจและตระหนักถึงความจ าเป็น ความคุ้มค่า             
และประโยชน์สูงสุด  ต้องมองให้ละเอียดถี่ถ้วนด้วยว่าเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละประเภทมีศักยภาพหรือสารมารถท าอะไรได้
บ้าง  แล้วจึงน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาช่วยให้องค์กรสามารถท างานในลักษณะใหม่  หรือน ามาใช้เพ่ือช่วย
แก้ปัญหาที่ประสบอยู่  จึงจะเกิดผลของการปรับปรุงในองค์กรอย่างแท้จริง 
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การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี 
1. ธันยาภัทร์  กลิ่นเกลี้ยง 

- มีการปรับรูปแบบของเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ง่ายต่อการท างาน 
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เจริญสุข 

- ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยประสานกับแผนกต่างๆ เช่น แจ้งความคืบหน้าของงาน ผ่านไลน์ ท าให้สามารถแจ้งข้อมูลได้
อย่างรวมเร็ว 

- ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเตือนความจ างานต่างๆ เมื่อใกล้ครบก าหนดส่งงานต่างๆ แอพพลิเคชั่นจะเตือน ท า ให้ไม่ลืมว่าต้อง
งานเรื่องใดบ้าง 

3. นางชลลัดดา  เกษรจันทร์ 
- การท างานง่ายขึ้นส าหรับกรณีท่ีจะต้องเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมาก ในแต่ละเรื่อง 
- ใช้เตือนความจ า สะดวกสบายกว่าในอดีต 

4. นางสาวนริศรา  ไม้เรียง 
- น ากูเก้ิลคาเรนดา มาใช้ในการสร้าปฏิทินแผนการท างาน คอยเตือนความจ า 
- น ากูเก้ิลไซต์มาสร้างการแนะน าแผนก 
- ใช้ไลน์ เฟส ติดต่อประสานงาน บันทึกการท างาน 
- ใช้ยูทูป เฟส บันทึกกิจกรรมที่เกิดข้ึนระหว่างการท างานสามารถกลับมาดูย้อนหลังได้ 
- ใช้กูเก้ิลแมป บันทึกสถานที่ท่ีไปอบรม เพ่ือสามารถค้นหาได้รวดเร็วเวลาต้องการติดต่อประสานงาน 
- สามารถใช้เทคโนโลยีได้ทุกพ้ืนที่ แค่มีอินเทอร์เน็ต 

5. นางอัญชลี  แจ้งกิจ 
- มีความสะดวกรวดเร็วในการท างาน 
- ลดปริมาณผู้ด าเนินงาน และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงได้อีก 
- ระบบปฏิบัติงานมีระเบียบมากยิ่งข้ึน 
- ลดข้อผิดพลาดของเอกสาร 
- ลดปริมาณเอกสาร ลดขั้นตอนการท างาน ประหยัดพ้ืนที่จัดเก็บเอกสาร 

6. นางสาวทิพวรรณ  จันชัยชิต 
- มีการบันทึกลงรับและออกเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ง่ายต่อการค้นหา 
- ใช้กูเก้ิลในการค้นหาระเบียบต่างๆ ในการตรวจสอบงาน 
- ใช้ไลน์ในการติดต่อประสานงาน 

7. นายณัฐดนัย  บัวสุวรรณ 
- มีการใช้งานเทคโนโลยีในการจัดเก็บเอกสารผ่านกูเก้ิลไดร์ท และสามารถแชร์งานให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้อีกด้วย 

8. นางสาวฉลอม  ฉิมพันธ์ 
- น าส่งเอกสารผ่านระบบ E-Document  
- ใช้ไลน์ติดต่อประสานงาน 
- ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมไมโครซอฟในการพิมพ์เอกสาร และจัดเก็บวรสาร 

9. นางสาววิลาสินี  ชลวิวัฒน์กุล 
- ใช้กูเก้ิลไดร์ทในการเก็บงานและแชร์ไฟล์งาน เพ่ือให้ง่ายต่อการท างาน และเกิดความสะดวก 

10. นางสาวบุษรากรณ์  เดชมา 
- ใช้กูเก้ิลไดร์ทในการจัดเก็บและส่งไฟล์เอกสาร 
- การสื่อสารและการติดต่อประสานงานต่างๆ ผ่านโปรแกรมไลน์  
- จัดเก็บข้อมูลสถิติในแต่ละปีด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ และค้นหาข้อมูลต่างๆ ผ่านกูเก้ิลเสิร์ซ 
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11. นางสาวศิริวลัย  วรรณโต 
- ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านกูเก้ิลไดร์ท เว็บไซต์  
- การรับส่งเอกสารได้อย่างรวดเร็วโดยอีเมลล์ 
- ติดต่ประสานงานทางไลน์ 
- ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 

12. นางสาวภัทรภร  แจ้งสุวรรณ์ 
- เก็บงานและส่งงานผ่านกูเก้ิลไดร์ท 
- ใช้เฟสบุ๊คเพจในการประชาสัมพันธ์ 
- ใช้ไลน์ในการติดต่อประสานงาน 

13. นางสาวกฤติญาภรณ์ พิมพ์ทราย 
- ช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน สามารถท าให้ท างานได้เร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน 
- ช่วยในบริการมีการใช้ระบบฐานข้อมูลในเครือข่าย ผู้ใช้งานสามารถใช้จากฐานข้อมูลเวลาไหนก็ได้ 
- ช่วยด าเนินการในหน่วยงาน เป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดระบบท างาน 
- ช่วยอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันในการท างานหรือติดต่อประสานงาน 

14. นางสาววณิดา  ควินรัมย์ 
- แจ้งงานผ่านทางโซเชียล 
- ส่งงานผ่าน E-mail 
- หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
- สแกนงานเก็บแทนรูปแบบเอกสาร 

15. นายธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
- ช่วยให้สะดวกรวดเร็วในการท างาน และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ติดต่องานต่างๆ ผ่านไลน์ 
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สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้คร้ังที่ 3 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562     
ณ ห้องประชุมมรกต 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นที่ 3 เรื่อง ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

การบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงานเพ่ือช่วยให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
จัดการเอกสาร ได้แก่ การจัดท า การเก็บ รักษา การส่งข้อมูล การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ทั้งนี้ ยังเป็นการลดปริมาณการ
ใช้ทรัพยากร กระดาษ ลดพ้ืนที่และสถานที่ในการจัดเก็บ ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ท า ให้ได้ข้อมูลที่
รวดเร็วทันต่อความต้องการ ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายของ  องค์กรในระยะยาว ลดเวลาและขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิด ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถที่จะรองรับ
เอกสารใน ปริมาณมากโดยจะช่วยเพ่ิมความคล่องตัวในการปฏิบัติงานซึ่งระบบถูกออกแบบมาให้ใกล้เคียง  กับการจัดการ
เอกสารแบบเดิม ผู้ใช้งานจึงสามารถเรียนรู้และท าความเข้าใจได้ง่าย การจัดเก็บ เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารที่
เกิดจากการสแกนและไฟล์ข้อมูลทุกประเภท) ท าให้ การจัดการเอกสารเป็นระบบและเป็นระเบียบมากขึ้นเป็นไปตาม
มาตรฐานการจัดการเอกสาร สามารถเรียกใช้หรือสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้อย่างฉับไว ช่วยป้องกัน ความเสียหายที่อาจเกิด 

ขึ้นกับเอกสารในระหว่างการใช้งาน รวมถึงความสามารถด้านการอนุญาตสิทธิ์การจัดการเอกสาร เช่น สิทธิ์ในการสืบค้นข้อมูล 
การแก้ไข การลบ การส่งข้อมูลไปยังระบบอ่ืนๆ สิทธิ์ในการอนุมัติเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญด้านความปลอดภัยในการ
จัดการเอกสารท าให้ สามารถตรวจสอบได้ว่ามีผู้ใช้งานรายใดเข้าไปกระท าการใดๆ กับเอกสารที่มีอยู่ในระบบ  การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการเอกสารเป็นที่นิยมมาก  ขึ้นเน่ืองจากปัจจุบันการรับส่งข้อมูลข่าวสาร
ส่วนมากอยู่ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง  จะต้องมีวิธีการบริหารจัดการงานด้านเอกสารที่ดีพอเป็นไปตามระบบและ
มาตรฐานในการจัดการเอกสาร ทั้งนี้ระบบจะต้องอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานให้สามารถสืบค้นได้รวดเร็ว ใช้งานง่ายไม่
ซับซ้อน โดยการใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตภายในองค์กรเพื่อบริหารจัดการข้อมูล เอกสาร 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ เป็นระบบจัดเก็บส าเนาเอกสารของให้เป็น Digital และสามารถเรียกดูได้จาก
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ Internet ทุกที่ทุกเวลา ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัย เพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารภายใน
มหาวิทยาลัยให้คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องการสื่อสารนั้นๆ สามารถตรวจสอบติดตามสถานะ
เอกสาร การด าเนินเรื่องเอกสาร ผ่าน ระบบสารบรรณโดยใช้เวลาสั้นลง 

ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ เป็นระบบที่ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษา จนถึงการออกปริญญาบัตร รองรับ
การบริการการศึกษา ที่มีหลายวิทยาเขต รองรับการจัดการการศึกษาหลายๆ ระดับการศึกษา 

ความสามารถของระบบ 

 รองรับการบริการการศึกษา ที่มีหลายวิทยาเขต 
 รองรับการจัดการการศึกษา หลาย ๆ ระดับการศึกษา 
 มีระบบการเงินนักศึกษาท างานร่วมกับระบบบริการการศึกษาเดียวกัน 
 ให้บริการส าคัญ ๆ ผ่านระบบ Internet / Intranet เพ่ือลดภาระงานของหน่วยงานบริการการศึกษา เช่น การ

ลงทะเบียน การตรวจสอบผลการศึกษา การตัดเกรด เป็นต้น 
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 ท างานบนเทคโนโลยีเปิด สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบงานได้ต่อเนื่อง 
 มีระบบจัดเก็บภาพถ่ายนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อใช้แสดงทั้งทาง Web และ Back Office และในการออกรายงาน

ต่าง ๆ 
 มีการแสดงสถิติส าคัญเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
 มีระบบ Securities บนฐานข้อมูล และระบบงาน ทั้งส่วนที่ให้บริการบนเครือข่าย Internet / Intranet และงานรับ

บริการภายใจหน่วยงาน 
 
การใช้งานระบบเอกสารอิเล้กทรอนิกส์ 
1. นางล าพึง  สีทองค า  

- มีการใช้งานระบบ vision net ในการจัดท าระบบทะเบียนออนไลน์ ทั้งการรับบริการนักศึกษา ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ 
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ และยังสามารถดึงข้อมูล หรือส่งข้อมูลไปยังวิทยาเขตต่างๆ ได้ด้วย รวมทั้งรายงานผลต่อทาง
มหาวิทยาลัย  

2. นางสาวฉลอม  สิมพันธ์ 
- การน าระบบ E – Document มาใช้งาน ท าให้การรับ – ส่งเอกสารหรือหนังทางราชการใช้เวลารวดเร็วขึ้น เอกสาร

เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ประหยัดทรัพยากร ลดข้อผิดพลาด และสามารถใช้งานได้ครบครัน กระทั้งฐานข้อมูล
ของบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย สามารถส่งงานไปยังวิทยาเขตต่างๆ ในเครือเดียวกันได้ภายในระยะเวลาไม่ก่ีนาที  

3. นางสาวศุทธินี  พายตะคุ 
- มีการใช้งานระบบ E – Document ท าให้การส่งส าเนาหนังสือง่ายข้ึน ไม่ต้องใช้กระดาษในการรับ – ส่งเอกสาร และ

ยังสามารถเป็นหลักฐานเก็บไว้และสามารถเรียกดูได้ทันที ลดข้อผิดพลาดในการท างาน และเป็นระบบออนไลน์ เมื่อ
ผู้บริหารขอดูเอกสารจึงสามารถส่งต่อได้ทันที  

4. นางสาวกาญจวรรณ  วิวัฒน์ปัญญา 
- การน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ท าให้งานมีการพัฒนาจากเดิมเยอะขึ้น การเดินเอกสาร หรือการส่ง

เอกสารง่ายขึ้น ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมีความจ าเป็นต่อการท างานในด้านเอกสารมาก  
5. นางสาวธัญณัฐ  ค าศรี 

- การรับส่งงานผ่านระบบ E – Document ท าให้การท างานลดระยะเวลา ลดขั้นตอน และลดทรัพยากรของวิทยาเขต
ได้เป็นอย่างดี การท างานจึงง่ายขึ้น การส่งต่อเอกสาร หรือการค้นหาเอกสารท า ได้ง่าย โปรแกรมเข้าใจง่าย ทุกคน
สามารถใช้ได้ท่ัวถึง  

6. นางสาวธันยาภัทร์  กลิ่นเกลี้ยง 
- มีการใช้งานระบบอีด็อกซ์ คือ การรับงานจากแผนกสารบรรณ เมื่อมีงานด่วน สารบรรณจะส่งเอกสารมาทางอีด็อกซ์

ซึ่งสามารถเปิดดูได้ทันที เพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนมีแอคเคาท์ เข้าดูเพ่ือสืบค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานของตน และ
ยังสามารถส่งเอกสารไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ทันที 

7. นายวิษณุ  ลิขิตพงศธร 
- น าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานโดยใช้โปรแกรม Vision Net ท าให้การท างานระบบทะเบียนง่ายขึ้น สามารถ

บริการนักศึกษาได้ทันท ี
8. นายวิษณุวัฒน์  วาสนจิตต์ 

- มีประโยชน์อย่างมาก ให้การบริการนักศึกษาได้ทันที ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย ข้อมูลครบถ้วน  
9. นางสาวขนิษฐา  เพชรสุวรรณ์ 

- การใช้งานระบบ Vision Net ท าให้เจ้าหน้าที่ประหยัดเวลา และลดขั้นตอนการท างาน ตั้งแต่การรับสมัคร
นักศึกษา การติดตามข้อมูล ตรวจสอบสถานะต่างๆ ท าให้การท างานง่ายข้ึน 
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10. นางสาวเสาวณีย์  จ ารัมย์ 
- การใช้งานระบบ Vision Net ท าให้การท างานมีการพัฒนามากขึ้น ให้บริการนักศึกษาได้ตรงจุด ลดเวลา ข้อผิดพลาด 

และปัญหาต่างๆ ได้ ผู้บริหารสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น 
11. นายวรายุทธ  ยรรยงตระกูล 

- การใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ท าให้บริการนักศึกษาได้รวดเร็ว และท าได้หลากหลาย ลดปัญหาและอุปสรรค์
ต่างๆ  
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สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้คร้ังที่ 4 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

วันที่ 15 มีนาคม 2562     
ณ ห้องประชุมมรกต 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นที่ 4 เรื่อง ระบบการจัดเก็บข้อมูล 

 เทคโนโลยีที่ใช้บันทึกข้อมูล (Input Technology) หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ในการน าข้อมูลเข้าไปเก็บไว้ในสื่อจัดเก็บ
ข้อมูล โดยการใช้เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ในการบันทึกข้อมูล จะต้องแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่
คอมพิวเตอร์เข้าใจ คือต้องเป็นชุดสัญญาณที่มีลักษณะเป็นเลขฐานสองเท่านั้น การน าข้อมูลเข้าโดยทั่วไปมักจะใช้วิธีป้อนผ่าน
แป้นพิมพ์ ปัจจุบันมีการน าเอาเทคโนโลยีที่เก่ียวกับการบันทึกข้อมูล มาใช้ในการบันทึกข้อมูลหลากหลายวิธี 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล (Storage Technology) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เก็บข้อมูลลงในสื่อท่ีจัดเก็บโดยเฉพาะ
เพ่ือสามารถน าข้อมูลหรือโปรแกรมกลับมาใช้ซ้ าได้ เป็นการจัดเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจ าลอง (Secondary Storage)  
การจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่หน่วยความจ ามีอยู่ 5 ประเภทได้แก่ การเก็บและการอ่านข้อมูลแบบเรียงล าดับ และแบบข้อมูลถึง
โดยตรง 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ และผู้ประสานงานการจัดการความรู้ (KM Facilitator) ได้จ าแนกประเภทของการ
จัดเก็บข้อมูล ที่บุคลากรส านักงานวิทยาเขตน าไปใช้ในการพัฒนางานมากท่ีสุด 3 ข้อ คือ  

1. Google Form คือการเก็บข้อมูล สร้างแบบสอบถามออนไลน์ สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น การส ารวจ
ความพึงพอใจ การเก็บสถิติ การลงคะแนนโหวต 

2. Google Drive/One Drive คือการฝากไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านพ้ืนที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์ และการส ารองข้อมูล
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย สามารถแบ่งปันไฟล์กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ และยังสามารถแก้ไขไฟล์ร่วมกันได้อีก 

3. Scan คือการจัดเก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกนเอกสาร ท าให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ และประหยัด
ทรัพยากรต่างๆ โดยการสแกนจะท าการผ่านเครื่องสแกนแล้วอ่านผลผ่านคอมพิวเตอร์ แทนการใช้กระดาษ 

 

การน าระบบการจัดเก็บข้อมูลมาใช้ 

1. ชลลัดดา  เกษรจันทร์ 

- การน า google drive มาใช้ในการแชร์ไฟล์งานให้หน่วยงานต่างๆ ท าให้ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการท างาน และยัง
ประหยัดพื้นท่ีอีกด้วย 

2. นางสาวภัทรภร  แจ้งสุวรรณ์ 

- Google Drive สามารถแชร์ไฟล์งานได้ทีละหลายๆ คน ท าให้แต่ละคนท างานได้โดยไม่ซ้ าซ้อนและสะดวกรวดเร็ว
ขึ้นและมีประสิทธิภาพ 

http://www.googleapps.in.th/email-hosting/google-apps/bangkok/google-apps-mail/TH
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3. นางสาวนริศรา  ไม้เรียง 

- น า google form มาใช้ในการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ซึ่งท าให้การกระจายข้อมูลได้ทั่วถึง และเข้าถึง
ง่าย 

- การฝากไฟล์ไว้ใน google drive ท าให้ประหยัดพื้นที่ในคอมพิวเตอร์ สามารถเรียกใช้ได้แค่มีอินเทอร์เน็ต 

4.นายกิรัณ  เรืองทรัพย์ 

- การน า google form มาใช้ในการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ การเก็บสถิติการใช้งานต่างๆ ท าให้สะดวก
รวดเร็ว ได้ข้อมูลที่เป็นจริง เข้าถึงง่าย  

5. นางสาวณสพร  บรรทัดจันทร ์

- น า google form มาใช้ในการประเมินความพึงพอใจโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างแท้จริง รวดเร็ว 
ง่ายต่อการส่งต่อให้ผู้ประเมินประเมิน ด้วย QR Code 

6. นางสาวศุทธินี  พายตะคุ 

- การสแกนไฟล์งานเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้การส่งไฟล์ง่ายมาก และเป็นหลักฐานในการส่งงานได้ ส่งหา
ผู้เกี่ยวข้องได้ง่าย ประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด 

7. นางชลพรรษ  สุกุลไชยโรจน์ 

- การสแกนงานเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ท าให้ส่งเอกสารผ่านไลน์หาผู้เกี่ยวข้องได้ง่าย 

8. นางสาวปาริชาต  คม 

- การใช้ google form ประเมินความพึงพอใจ และเก็บข้อมูลสถิติของนักศึกษาที่มารับบริการท าให้การท างานง่ายขึ้น 
เพราะนักศึกษามีจ านวนเยอะ และหลากหลาย การเก็บข้อมูลจ านวนมากๆ จึงเป็นเรื่องง่าย 

9. นางสาวศิริวลัย  วรรณโต 

- Google drive ท าให้การแชร์งานไปยังหน่วยงานต่างๆ ง่ายขึ้น ปลอดภัย และสะดวก ประหยัดพ้ืนที่การจัดเก็บ
เอกสาร สามารถเรียกใช้งานได้เม่ือต้องการ  

10. นายปัญญา  เจริญสุข 

- เอกสารจ านวนมากจะท าให้การจัดเก็บหรือการใช้ข้อมูลใช้เวลานาน เปลืองพ้ืนที่ แต่การสแกนงานเป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ท าให้การส่งต่อไฟล์ หรือการเก็บรักษาไฟล์ง่ายขึ้น  
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สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้คร้ังที่ 5 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

วันที่ 26 เมษายน 2562     
ณ ห้องประชุมมรกต 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นที่ 5 เรื่อง การติดต่อสื่อสารและการประสานงานด้วยเทคโนโลยี 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทยาทมาก เช่น มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน ใช้อินเตอร์เน็ต
เพ่ือสืบค้นข้อมูล หรือรับขส่งข้อมูลระหว่างกัน ตลอดใช่โทรศัพท์เครื่องที่(mobile phone) หรือโทรศัพท์มือถือในการ
ติดต่อสื่อสารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเข้ามาใช้งานในทุกระดับชั้นขององค์กร 

ความก้าวหน้าของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือนสนองความต้องการด้าน
ต่างๆ ของผู้ใช้ปัจจุบันซึ่งมีจ านวนผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสารทั่วโลกประมาณพันล้านคน และเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
ทุกปี ผู้ใช้สามารถใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวได้ทุกที่ ทุกเวลา จึงท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆทั้งที่้เกิดประโยชน์และ
โทษ  

หนึ่งในตัวอย่างที่รู้จักดีที่สุดของเทคโนโลยีไร้สายก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ไร้สาย
เหล่านี้ใช้คลื่นวิทยุเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้โทรศัพท์โทรฯเข้าออกจากหลาย ๆ สถานที่ทั่วประเทศ ที่สัญญาณส่งไปถึงการสื่อสารข้อมูล
แบบไร้สาย 

การสื่อสารข้อมูลไร้สายเป็นองค์ประกอบส าคัญของการประมวลเคลื่อนที่ เทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้มีความ
หลากหลายแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น ระยะครอบคลุมและประสิทธิภาพ ในบางสถานการณ์ที่หลายๆ ผู้ใช้จะต้องสามารถที่
จะเชื่อมต่อได้หลายประเภทและหลายเครือข่าย เพ่ือท าให้ง่ายขึ้น ซอฟแวร์จัดการการเชื่อมต่อจะต้องถูกน ามาใช้ หรือ VPN 
เคลื่อนที่ เพ่ือรับมือกับการเชื่อมต่อหลายประเภท เหมือนกับเป็นเครือข่ายเสมือนเดี่ยวที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ และผู้ประสานงานการจัดการความรู้ (KM Facilitator) ได้จ าแนกประเภทของการ
สื่อสารและการประสานงานด้วยเทคโน ที่บุคลากรส านักงานวิทยาเขตน าไปใช้ในการพัฒนางานมากที่สุด 3 ข้อ คือ  

1. Line เป็นแอปพลิเคชันให้บริการ messaging รวมกับ Voice over IP ท าให้ผู้ใช้สามารถสร้างกลุ่มแชต            ส่ง
ข้อความ ภาพ คลิปวิดีโอ หรือจะพูดคุยโทรศัพท์แบบเสียงก็ได้ โดยข้อมูลที่ถูกส่งขึ้นไปนั้นฟรีทั้งหมด ตอนนี้ LINE ใช้ได้ใน
ระบบปฏิบัติการ 

2. Facebook คือเว็บไซต์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือเรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์ค ผู้ใช้
เฟสบุ๊คสามารถสร้างพื้นท่ีส่วนตัวส าหรับแนะน าตัวเอง ติดต่อสื่อสารทั้งแบบข้อความ ภาพ เสียง และวีดีโอ 

3.  E-mail คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือ Internet)การใช้งานก็เหมือนกับเราพิมพ์ข้อความในโปรแกรม word จากนั้นก็คลิกค าสั่ง เพ่ือ
ส่งออกไป โดยจะมีชื่อของผู้รับ ซึ่งเราเรียกว่า E-mail Address เป็นหลักในการรับส่ง แต่ถ้าในกรณีที่เป็นการส่งอีเมล หรือ
ข้อความโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับ เราเรียกว่า Spam  และเรียก อีเมลนั้นว่าเป็น spam mail 

 

 

https://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2033-spam-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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การติดต่อสื่อสารและการประสานงานด้วยเทคโนโลยี 

1. นางชลลัดา  เกษรจันทร์ 

- ใช้โซเชียลมีเดีย คือ Line และ Facebook ในการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ  

2. นางสาวภัทรภร  แจ้งสุวรรณ์ 

- ใช้ Facebook Page ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของวิทยาเขตให้นักศึกษา และบุคลากรทราบ  
- ใช้ Line ในการส่งงาน รับงาน ทั้งเอกสาร รูปภาพ ลิ้งค์ต่างๆ 

3. นายโยธิน  ใจรัก 

- ใช้โปรแกรมไลน์ในการติดต่อสื่อสาร ส่งงาน และโทรด้วยเสียงผ่านโปรแกรมไลน์ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 

4. นายอติชาต  จันทร์ค า 

- ใช้ไลน์ในการสั่งงาน และรับข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การซ่อมบ ารุงผ่านจากผู้ใช้บริการ  

5. นายธนวัฒน์  ชาติช านิ 

- ติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียล ใช้ Facebook และLine ในการประสานงานกับท้ังผู้ใช้บริการและผู้ร่วมงาน 

6. นางสาวญานิศา  เที่ยงสนิท 

- ประชาสัมพันธ์ของมูลให้บุคลากรทราบโดยใช้โปรแกรมไลน์ เฟสบุ๊ค และส่งงานผ่านอีเมลล์ ท าให้ผู้รับได้รับงานได้ไว  

7. นางสาวกฤติญาภรณ์  พิมพ์ทราย 

- ใช้เมลในการส่งงาน และสามารถส่งต่อให้หลายคนได้ ตอบกลับข้อความในเรื่องเดียวกันได้ แทรกไฟล์ได้ทั้งไฟล์งาน 
รูปภาพ 

8. นางอัญชลี  แจ้งกิจ 

- การติดต่อประสานงานผ่านไลน์ ท าให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทราบข้อมูลที่แจ้งได้ไว และยังส่งได้หลายคน โทรผ่านไลน์
หรือเฟซบุ๊คได้โดยไม่เสียเงิน 

9. นางดาวเรือง  พายตะคุ 

- ใช้โปรแกรมไลน์ในการรับงานประชุมและพิธีการ ท าให้ทราบถึงการใช้ห้องและการเสริฟกาแฟให้ผู้มาใช้บริการทั้ง
ภายในและภายนอก ท าให้งานรวดเร็ว มีความเตรียมพร้อมไว้ก่อน ไม่ฉุกละหุก 

10. นางจ ารัส  ไวยประที 

- ใช้ไลน์ในการติดต่องาน แจ้งซ่อมไฟฟ้า ต่างๆ และสามารถส่งรูปไปยังหัวหน้างานได้ 
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สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้คร้ังที่ 6 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562     
ณ ห้องประชุมมรกต 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นที่ 6 เรื่อง การสืบค้นข้อมูล 

 ในโลกอินเทอร์เน็ตและยุคข้อมูลสารสนเทศ มีข้อมูลมากมายมหาศาล การที่จะค้นหาข้อมูลจ านวนมาก ซึ่งอาจจะเข้า
ไปค้นหาข้อมูลได้ง่ายๆ จ าเป็นจะต้องอาศัยการค้นหาข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เข้ามาช่วยเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจะมี
เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลมีมากมาย ถ้าค้นหาของไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกหลักการในการค้นหา อาจจะต้องเสียเวลาในการ
ค้นหา หาและอาจหาข้อมูลที่ต้องการไม่พบ ฉะนั้น การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศให้สะดวกและรวดเร็ว การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ จึงหมายถึง การค้นหาข้อมูลที่ต้องการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นในรูปแบบใด  

การสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ จะแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

1. วิธีการสืบค้นหาข้อมูลแบบ Index นี้ ข้อมูลจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยจะถูกคัดแยกข้อมูลออกมาเป็นหมวดหมู่ 
และจัดแบ่งแยกออกเป็นประเภทต่างๆส าหรับวิธีใช้งาน สามารถที่จะคลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการจะดูได้ จากนั้นที่หน้าจอก็ดับ
แสดงรายละเอียดของหัวข้อย่อยลึกลงมาอีกระดับหนึ่ง ปรากฏขึ้นมาให้เลือกอีก 

2. การสืบค้นในรูปแบบ Search Engine เครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นหาข้อมูลต่างๆถ้าระบบเว็บไซต์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือเข้าถึงเว็บไซต์ข้อมูลที่ต้องการค้น เรียกอย่างเป็นทางการว่า โปรแกรมช่วยในการสืบค้นข้อมูล ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทั้ง
ข้อความ รูปภาพ สื่อมัลติมีเดีย ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ แผนที่ และข้อมูลอ่ืนๆ ได้ตามต้องการโดยการกรอกค าค้นหาลงไปใน
ช่องค าค้นหาและคลิกค้นหา  ก็จะแสดงเว็บไซต์หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับค าค้นหานั้นๆ ออกมาแสดงผลให้ผู้ใช้งานได้เห็น 
ผู้ใช้งานก็จะเลือกอ่าน หัวข้อเรื่อง รายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับค าค้นหาหรือข้อมูลที่ต้องการและคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ข้อมูลเพ่ือ
ค้นหาข้อมูลต่อไป 

ประเภทของ Search Engine 

  Search Engine แต่ละแห่งมีวิธีการและการจัดเก็บฐานข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามประเภทของ  Search Engine ที่
แต่ละเว็บไซต์น ามาใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ การที่จะเข้าไปหาข้อมูลหรือเว็บไซต์ จะต้องเรียนรู้สิ่งที่ต้องการป้อนข้อมูลเพ่ือ
การค้นหา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ต้องการเลือกความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งสามารถที่จะแบ่งประเภทของ Search Engine ได้ดังนี ้

 1 Keyword Index เป็นการสืบค้นหาข้อมูลโดยการค้นจากข้อความในเว็บเพจที่ได้ผ่านการส ารวจมาแล้ว จะอ่านข้อความ 
ข้อมูล ประมาณ 200-300 ตัวอักษรแรกของเว็บเพจ วิธีการค้นหาของ Search Engine ประเภทนี้ จะให้ความส าคัญกับการ
เรียงล าดับข้อมูลก่อนหลัง การค้นหาข้อมูลโดยวิธีการเช่นนี้ จะมีความรวดเร็วมาก แต่มีความละเอียดในการจัดแยกหมวดหมู่
ของข้อมูลค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่ได้ค านึงถึงรายละเอียดของเนื้อหาเท่าที่ควร แต่ถ้าต้องการแนวทางด้านกว้างและความ
หลากหลายของข้อมูล การค้นหาแบบนี้จะเหมาะสมที่สุด 
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2 Subject Directories เป็นการสืบค้นข้อมูลประเภทนี้ จะดัดแปลงโดยการวิเคราะห์เนื้อหาของแต่ละเว็บเเพจว่ามีเนื้อหา
เกี่ยวกับอะไร โดยการจัดแบ่งแบบนี้จะใช้การพิจารณาเว็บเพจแต่ละเว็บ แล้วท าการจัดหมวดหมู่ โดยจะข้ึนอยู่กับวิจารณญาณ
ของผู้จัดท าในการจัดหมวดหมู่แต่ละคนว่า การจัดเก็บข้อมูลนั้นๆอยู่ในกลุ่มอะไร ดังนี้ ข้อมูลของ  Search Engine ประเภทนี้
จะถูกจัดแบ่งตามเนื้อหาก่อน แล้วจึงน ามาเป็นฐานข้อมูลในการค้นหาต่อไป 

 3 Metasearch Engines เป็น Search Engine ที่ใช้ในการสืบค้นหาเว็บด้วยตัวของ Search Engine แบบ Metasearch 
Engines เองแล้ว แต่ที่เด็ดกว่านั้นคือ Search Engine แบบ Metasearch Engines จะยังสามารถเชื่อมโยงไป Search 
Engine ประเภทอ่ืนๆเพื่อเรียกดูข้อมูลที่ Search Engine 

 ประโยชน์ของ Search Engine 

     Search Engine นั้นมีประโยชน์อย่างมากในการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตและหมดเป็นเหมือนตัวกลางในการ
เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานและเว็บไซต์ ปัจจุบันผู้ใช้งานส่วนใหญ่ใช้งานSearch Engine มากกว่าการเข้าชมเว็บโดยตรง 
เพราะฉะนั้น Search Engine ซึ่งมีประโยชน์มากมายดังนี้ 
    1 ค้นหาเว็บที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็ว 
    2 สามารถค้นหาแบบเจาะลึกได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ข่าว mp3 วีดีโอ แผนที่ฯลฯ อีกมากมาย 
    3 สามารถค้นหาจากเว็บไซต์เฉพาะทาง ที่มีการจัดท าไว้ 
    4 มีความหลากหลายในการค้นหาข้อมูล 
    5 รองรับการค้นหาภาษาไทย 

การสืบค้นหาข้อมูลด้วย google 

    การค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นิยมมากท่ีสุดในขณะนี้คือ  www.google.co.th ซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

   1 เข้าเว็บไซต ์ www.google.co.th 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

https://sites.google.com/site/thekhnoloyisarsnthespws/neuxha/3-kar-subkhn-khxmul-sarsnthes/Untitled.png?attredirects=0
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  2 พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา keyword ในที่นี้คือเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3 เสร็จแล้วกดแป้น enter จะปรากฏรายละเอียดเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง ให้พ่ีเข้าไปดูรายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

https://sites.google.com/site/thekhnoloyisarsnthespws/neuxha/3-kar-subkhn-khxmul-sarsnthes/Untitled.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/thekhnoloyisarsnthespws/neuxha/3-kar-subkhn-khxmul-sarsnthes/Untitled.jpg?attredirects=0
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6 รูปแบบวิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 

    นอกจากการค้นหาข้อมูลที่ให้แสดงเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องแล้ว ยังมีการค้นหาอีกหลายรูปแบบคือค้นหาแผนที่  mapการค้นหา
แผนที่ มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

 1 พิมพ์ชื่อสิ่งที่ต้องการค้นหา ในที่นี้คือ จังหวัดเชียงใหม่ 
 2 จะปรากฏแผนที่ตามที่ต้องการ ในที่นี้คือ ต้องการหาจังหวัดเชียงใหม่อยู่ด้านขวามือ 
 3 ให้คลิกท่ีรูปแผนที่ปรากฏ แผนที่จะขยายเต็มหน้าจอดังรูป 
 4 ท าการขยายเพื่อที่จะให้เห็นภาพเด่นชัดหรือใกล้เคียงสถานที่ต้องการมากยิ่งข้ึน 
 5 ให้สังเกตทางด้านซ้ายมือจะปรากฏรูป earth เพ่ือที่จะให้ดูแผนที่ตามสภาพจริง ให้ท าการคลิกบริเวณท่ี earth 
6 จะปรากฏแผนที่ตามสภาพจริงดังนี้ 
 7 ทางด้านล่าง จะปรากฏบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่ส าคัญ เมื่อวางเมาส์ไปบุรินทร์สถานที่ที่ต้อง จะปรากฏ
เส้นทางแสดงต าแหน่งของจุดแผนที่ต้องการ 

 ทั้งนี้ การค้นหาแผนที่ ยัง สามารถท่ีจะคิดบริเวณชื่อ แผนที่ เมื่อต้องการค้นหาบริเวณที่ต้องการได้อีกด้วย นอกจากจะคลิกที่
บริเวณแผนที่ที่ปรากฏอยู่ด้านขวามือแล้ว 

 การค้นหารูป 

1 พิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหาแล้วคลิกท่ี ค้นหารูป 
 2 จะปรากฏรูปภาพตามชื่อท่ีต้องการ 
 3 ให้คลิกบริเวณรูปภาพที่ต้องการ รูปภาพนั้นจะขยายขึ้น  
 4 ถ้าต้องการบันทึกภาพนั้น ให้คลิกเมาส์ข้างขวาบริเวณรูปภาพที่ต้องการ แล้วคลิกที่  save  image as… 
 5 จะปรากฏกรอบ  save as แล้วให้พิมพ์ชื่อรูปภาพในช่อง file name แล้วเลือกแหล่งเก็บข้อมูลที่ต้องการ เสร็จแล้ว คลิกที่
ปุ่ม  save 

การค้นหาวีดีโอ 

     ในเว็บไซต์  www.google.co.th  นั้น ยังสามารถที่จะคิดไฟล์วีดีโอที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการค้นหาได้อีกด้วยโดย
คลิกท่ีค าว่า วีดีโอจะปรากฏไฟล์วีดีโอที่เก่ียวข้องให้เลือก 
การค้นหาข้อมูลโดย google ยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลได้อีก 2 รูปแบบคือ 
     1 การใช้เครื่องมือป้อนข้อมูล 
     2 การค้นหาด้วยเสียง 

การใช้เครื่องมือป้อนข้อมูลจะเป็นการป้อนข้อมูลในลักษณะแปลงอักษร โดยคลิกที่รูปเครื่องมือ เครื่องมือป้อนข้อมูล
จับปลากดแป้นพิมพ์ดีดเพ่ือพิมพ์ข้อความที่ต้องการดังนี้ส่วนการค้นหาข้อมูลด้วยเสียง ให้คลิกท่ีรูปเครื่องมือค้นหาด้วยเสียง 
การค้นหาโดยใช้ YouTube 
      การค้นหาโดยใช้ YouTube จะเป็นการค้นหาไฟล์ในรูปแบบของวิดีโอ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้นิยมเข้าไปค้นหาใน
รูปแบบวีดีโอมากที่สุด เพราะส่วนใหญ่จะเข้าไปค้นหาเพลง ภาพยนตร์ และ    เนื้อหาที่เกี่ยวกับความรู้ต่างๆในรูปแบบวีดีโอ 
โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
เริ่มเข้าเว็บไซต์ www.youtube.com  แล้วพิมพ์ชื่อเรื่องที่ต้องการค้นหา ในที่นี้ต้องการไฟล์วีดีโอเกี่ยวกับการเรียน
ภาษาอังกฤษโดยพิมพ์ค าว่าเรียนภาษาอังกฤษจะปรากฏข้อความท่ีเกี่ยวข้องให้เลือก 
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 2 เมื่อพิมพ์ชื่อเรื่องที่ต้องการแล้ว เมื่อพิมพ์ชื่อเรื่องที่ต้องการแล้วให้ เมื่อพิมพ์ชื่อเรื่องที่ต้องการแล้วให้กดแป้น enter หรือ
คลิกท่ีชื่อข้อความที่เก่ียวข้อง จะปรากฏรายชื่อไฟล์วีดีโอที่ต้องการ 3 ให้คลิกลูกหรือไฟล์วีดีโอที่ต้องการ 
 การค้นหาด้วยวิกิพีเดีย 
     การค้นหาโดยใช้วิกิพีเดีย เป็นการค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการ พอจะมีรายละเอียดที่มีค่อนข้าง ทั้งนี้ 
เพราะมีผู้รู้ในเรื่องนั้นนั้นให้เข้าไปให้ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ด้วย โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
 1 เข้าเว็บไซต ์www.wikipedia.org กดหน้าจอดังนี้ 
 2 ให้ท าการเลือกภาษาที่ต้องการ 
 3 ในที่นี้ให้เข้าเว็บไซต์ท่ีเป็นภาษาไทย โดยเข้าเว็บไซต์ www.wikipedia.org จะปรากฏหน้าจอดังนี้ 
 4 ให้พิมพ์ชื่อเรื่องท่ีต้องการ ในช่องค้นหาที่อยู่ด้านขวามือ ในที่นี้ให้พิมพ์ชื่อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5 เสร็จแล้ว ให้กดแป้น enter จะปรากฏข้อมูลที่เก่ียวกับชื่อเรื่องที่ค้นหาดังนี้ 

การค้นหาด้วย sanook 
การค้นหาโดยใช้เว็บไซต์ www.sanook.com จะมีสารบัญเว็บไทย ให้เลือกหลายหมวดหมู่ด้วยกัน 

การค้นหาด้วย thaiware 
     เว็บไซต์ www.thaiware.com เป็นเว็บไซต์ที่นี้จะใช้ในการค้นหาโปรแกรมต่างๆที่ใช้งาน ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของไทยที่มีผู้
นิยมใช้ในการค้นหาเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆมากที่สุด 

การค้นหาข้อมูลด้วย yahoo 
     เว็บไซต์ www.yahoo.com เป็นเว็บไซต์ของต่างประเทศ ที่มีผู้นิยมใช้ในการรับส่งเมล์มากที่สุดเว็บหนึ่งและยังเป็น
เว็บไซต์ที่ ใช้ ในการค้นหาข้อมูลที่นิยมของต่างประเทศอีกเว็บหนึ่ ง  นอกจากนี้ เว็บไซต์  yahoo มีหมวดให้ เลือก
เช่นเดียวกับ google ซึ่งอยู่ด้าน  
 

 

การสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 

1. นางสาววณิดา  ควินรัมย์ 

- ใช้กูเก้ิลในการเสิร์ซหาข้อมูลเกี่ยวกับการวิธีการค านวณเงิน และรายละเอียดต่างๆ ในเนื้องานที่ท า 

2. นางสาวทิพวรรณ  จันชัยชิต 

- น ากูเก้ิลมาหาข้อมูลในเรื่องของระเบียบ ข้อบังคับ ของการคลัง ในเรื่องของการเบิกจ่ายต่างๆ  

3. นายพิมาน  แก้วเกตุ 

- ในการปฏิบัติงานด้านยานพาหนะ ใช้การน าทางด้วยกูเก้ิล ในกรณีที่ที่จะไปไม่เคยไปหรือไม่คุ้นชิน 

4. นายภาคภูมิ  โฉมงาม 

- ใช้กูเก้ิลและยูทูปในการหาข้อมูล วิธีการจัดการระบบเครือข่าย เพ่ือแก้ไขปัญหาเครื่อข่ายต่างๆ ได้ 

5. นางสาวนริศรา  ไม้เรียง 

- ใช้งานกูเกิ้ลในการหาข้อมลู จัดตารางงาน และนัดหมายต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น  

6. นางสาวบุษรากรณ์  เดชมา 

- สืบค้นข้อมูลจากยูทูปและกูเกิ้ล ในเรื่องของอาการ และโรคภัยต่างๆ เพ่ืออัพเดทข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ 



สรุปการแลกเปลีย่นเรียนรู้ครัง้ที่ 1 กิจกรรมการจดัการความรู้ประจ าปีงการศกึษา 2561 วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 6 

 

7. นายพิมุข  คณาจันทร์ 

- ค้นหาข้อมูลในเรื่องของระเบียบ ข้อบังคับ ของนักศึกษาวิชาทหาร โดยกูเกิ้ล และทราบข่าวสารต่างๆ เพ่ือมาแจ้งให้
นักศึกษาทราบอีกที อย่างถูกต้อง 

8. นางสาวธันยาภัทร์  กลิ่นเกลี้ยง 

- ใช้กูเกิ้ลในการหาข้อมูลการจัดการความรู้ และข้อมูลโดยทั่วไป และอัพเดทข้อมูลวิธีการค านวณค่า SD เพ่ือน ามาใช้
ในคะแนนความพึงพอใจ 

9. นางสาวปาริชาต  คม 

- ใช้ YouTube ในการหาตัวอย่างการร าในพิธีต่างๆ เพ่ือฝึกนักศึกษาใช้ประกอบการแสดง 

10. นางสาววิลาสิณี  ชลวิวัฒน์กุล 

- สืบค้นข้อมูลการจัดเก็บหนังสือ และวิธีการตกแต่งห้องสมุดจากกูเกิ้ลและยูทูป  


