
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
การจัดการความรู 

สํานักคอมพิวเตอร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

(1 ต.ค. 50 – 30 ก.ย. 51)  

การจัดการความรู เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ไดแก การสราง

ระบบใหสามารถรับรูขาวสารใหกวางขวาง ประมวลผลความรูเพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดถูกตองรวดเร็ว สงเสริม

และพัฒนาความรู ความสามารถใหบุคลากรเปนผูมีความรูในวิชาการสมัยใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดและ

มีคุณธรรม ตลอดจนสรางวัฒธรรมการมีสวนรวมในหมูบุคลากรใหเกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เพื่อนํามาพัฒนาการ

ปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  

ในป 2551  คณะกรรมการจัดการความรู สํานักคอมพิวเตอร   ไดกําหนดแผนการดําเนินงาน เพื่อดําเนินการจัดการ

ระบบองคความรูภายในองคกร โดยรวบรวมองคความรู และสงเสริมการสรางระบบองคความรูตางๆ เพื่อการเผยแพรสูชุมชนทั้ง

ภายในและภายนอกองคกร  ดังนี้ 

1) สงเสริมใหนําองคความรูภายในองคกร เขาสูระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

2) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาชีพ เชน สงบุคลากรไปฝกอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3) สงเสริมใหมีบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนองคความรูในระดับฝาย  เชน ประชุมฝาย  เพื่อเปนการกระตุนให

บุคลากรแสวงหา ถายทอดองคความรูซื่งกันและกัน 

4) จัดหองสวัสดิการ สําหรับบุคลากร ในการทํากิจกรรมรวมกัน 

5) จัดโครงการบริการวิชาการดานคอมพิวเตอร 

6) สงเสริมใหบุคลากรเขียนบทความทางวิชากรและผลงานในจดหมายขาวสํานักคอมพิวเตอร และเอกสาร

เผยแพรของมหาวิทยาลัย เชน SWU Weekly คอลัมภ “ไอทีคอนเนอร” 

คณะกรรมการจัดการความรู 

1)  อาจารยสาโรช  เมาลานนท  ที่ปรึกษา 

2)   ผูชวยศาสตราจารยสุณี รักษเกียรติศักดิ์  ที่ปรึกษา 

3)   ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน  ที่ปรึกษา 

4)   ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช เทียนรุงโรจน  ประธานกรรมการ 

5)   อาจารยอรรณพ โพธิสุข  กรรมการ 

6)   อาจารยศศิวิมล สุขพัฒน  กรรมการ 

7)   อาจารยเรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธรักษ  กรรมการ 

8)   นายไพโรจน ผาสุวรรณ  กรรมการ 

9)  นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง กรรมการและเลขานุการ 

10) นางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ผลการดําเนินงาน 

1. สํานักคอมพิวเตอรไดนําองคความรูภายในองคกร ไดแก คูมือ เอกสารประกอบการสอน แผนพับประชาสัมพันธ  

รายงานตางๆ จัดทําเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส (pdf) ผานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส มศว  (SWU e-

Document Portal)  http://edocument.swu.ac.th    

2. สํานักคอมพิวเตอรไดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรใหเกิด

ความรูในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  (ดูรายละเอียดจากงานบุคคล) 

การฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจําเดือน 

จํานวนครั้ง จํานวนคน 

ตุลาคม 2549 4 25 

พฤศจิกายน 2549 9 26 

ธันวาคม 2549 3 5 

มกราคม 2550 2 6 

กุมภาพันธ 2550 8 16 

มีนาคม 2550 11 17 

เมษายน 2550 5 10 

พฤษภาคม 2550 8 14 

มิถุนายน 2550 4 11 

กรกฎาคม 2550 4 8 

สิงหาคม 2550 8 10 

กันยายน 2550 8 11 

3. สํานักคอมพิวเตอรสงเสริมใหมีบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางบุคลากรระดับฝาย 

นอกเหนือจากการประชุมบุคลากร ประจําทุกเดือน 
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4. สํานักคอมพิวเตอรจัดหองสวัสดิการ (หอง 16-206) สําหรับบุคลากร ในการทํากิจกรรมรวมกัน  และมุมแหง

การเรียนรูไอซีที มศว องครักษ 

 
หองสวัสดิการ (หอง 16-206) 

 

 
มุมแหงการเรียนรูไอซีที มศว องครักษ 
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5. สํานักคอมพิวเตอรไดจัดโครงการบริการวิชาการดานคอมพิวเตอร เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเปนวิทยากรและ

ผูชวยวิทยากร ในการถายทอดความรูใหแกคณาจารย นิสิต บุคลากร ของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป   

รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู   

ที่ ชื่อโครงการ ระเวลาดําเนินการ จํานวนผูเขารับ

บริการ (คน) 

1 โครงการอบรมการพัฒนา 

 E-Learning Courseware  

รุนที่ 2 ครั้งที่  1 

24 ตุลาคม  – 2 พฤศจิกายน 2550 36 

2 โครงการอบรมการพัฒนา 

 E-Learning Courseware  

รุนที่ 2 ครั้งที่  2 

28 กุมภาพันธ 2551 33 

3 โครงการอบรมการพัฒนา  

E-Learning Courseware  

รุนที่ 3 

1- 3 กรกฎาคม 2551 29 

4 โครงการบริการวิชาการดาน

คอมพิวเตอร ครั้งที่ 60 

11 - 20 กุมภาพันธ 2551 159 

5 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 

ครั้งที่ 1 เรื่อง  "นักเรียนจะใช

คอมพิวเตอรอยางไรใหถูกตองตาม 

พรบ.การกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร " 

14 กุมภาพันธ 2551 828 

6 โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อชุมชน 

ครั้งที่ 2 เรื่อง "จัดการตูเก็บเอกสาร

แบบอิเล็กทรอนิกสไดอยางไร" 

27 กุมภาพันธ 2551 95 

7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง "การประยุกตใช Open 

Source Software ในการจัดการ

ความรูองคกร" 

27 กุมภาพันธ 2551 30 

8 โครงการเผยแพรความรูดาน ICT 

สัญจร เรื่อง "แนวทางการพัฒนา

ความรูและทักษะทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู " 

5 -7 มีนาคม 2551 61 

9 โครงการบริการวิชาการ พัฒนา

นักวิชาการคอมพิวเตอรมืออาชีพ 

เรื่อง “Advanced Java 

10 -12 มีนาคม 2552 40 
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ที่ ชื่อโครงการ ระเวลาดําเนินการ จํานวนผูเขารับ

บริการ (คน) 

Programming” 

10 โครงการทําความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกในการ

ศึกษาวิจัยองคความรูในการ

จัดการ Cyber Education เรื่อง 

“การประยุกตใชระบบหองสมุดดิ

จิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี)” 

17 มีนาคม 2551 100 

11 โครงการเผยแพรความรูดาน ICT 

สัญจรในชุมชนดอยโอกาส เรื่อง  

"แนวทางการพัฒนาความรูและ

ทักษะทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับครูและนักเรียน 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน" 

18 - 20 มีนาคม 2551 44 

12 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 

ครั้งที่ 3 เรื่อง  

”ใชเน็ตอยางไรใหถูกตองและ

ปลอดภัย" 

26 มีนาคม 2551 67 

13 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 

โครงการพัฒนาครูยุค Cyber : 

กลุม ครูประจําการทั่วประเทศ 

เรื่อง "การพัฒนาบทเรียน e-

Learning ดวยตนเอง" 

27 มีนาคม 2551 41 

14 โครงการทําความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอก ในการศึกษา

วิจัยองคความรู  ในการจัดการ 

Cyber Education เรื่อง 

“การประยุกตใชระบบหองสมุดดิ

จิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี)” 

7 - 8 พฤษภาคม 2551 50 

15 โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อชุมชน 

ครั้งที่ 4 เรื่อง "การจัดการความรู

เพื่อกาวเขาสูองคกรแหงการเรียนรู 

(Learning Organization) แบบ

สัมฤทธิ์ผล" 

16 พฤษภาคม 2551 99 

16 โครงการบริการวิชาการดาน

คอมพิวเตอร  ครั้งที่ 61 

ระหวางเดือนพฤษภาคม - เดือน

สิงหาคม 2551 

270 
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ที่ ชื่อโครงการ ระเวลาดําเนินการ จํานวนผูเขารับ

บริการ (คน) 

17 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 

โครงการพัฒนาครูยุค Cyber  เรื่อง 

 พัฒนานิสิต-นักศึกษาเพื่อเปน

บุคลากรทางการศึกษายุค Cyber 

(Cyber Teacher Training for 

Pre-service Educator) 

7 - 22  มิถุนายน 2551 60 

18 โครงการทําความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกในการ

ศึกษาวิจัยองคความรูในการ

จัดการ Cyber Education  

เรื่อง “การประยุกตใชระบบ

หองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

(ระบบคิดดี)” กิจกรรม “อบรมการ

ใชระบบหองสมุดดิจิทัลภายใต

โปรแกรมคิดดี สําหรับผูดูแลระบบ 

บรรณารักษ ครูและเจาหนาที่ ของ

โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ” 

11 - 12  สิงหาคม 2551 143 

19 โครงการนํารองการเรียนรูแบบ 

online ดวยหลักสูตรระยะสั้น :  

แนะนําระบบการจัดการเรียนแบบ

ออนไลน Atutor  (จัดทําตนแบบ ) 

เดือนสิงหาคม 2551 

(จัดทําตนแบบ) 

29 

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดโครงการไดที่เว็บฝกอบรมสํานักคอมพิวเตอร  http://cc.swu.ac.th/training  

6. สํานักคอมพิวเตอรสงเสริมใหบุคลากรเขียนบทความทางวิชากรและผลงานในจดหมายขาวสํานักคอมพิวเตอร 

จํานวน 11 ฉบับ (ปที่ 11 ฉบับ 8-11 และปที่ 12 ฉบับ 1-7)  และเอกสารเผยแพรของมหาวิทยาลัย ไดแก SWU 

Weekly คอลัมภ “ไอทีคอนเนอร” 

7. ไดสรางเครือขายความรวมมือการจัดการองคความรูระหวางสถาบันอุดมศึกษา 

 17 มีนาคม  2551   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย ศูนย Cyber Education สํานักคอมพิวเตอร และโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 

แหง ไดมีการเจรจาขอตกลงความรวมมือในการดําเนินงานโครงการ “การประยุกตใชระบบหองสมุดดิจิทัล

เพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี)” กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบัน

เทคโนโลยีแหงเอเซีย (สถาบันเอไอที) ซึ่งโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อจัดสรางหองสมุดดิจิทัล

ตนแบบ ใหเปนแหลงรวบรวมทรัพยากรขอมูลทางดานการเรียนการสอน และความรูทั่วไปในสาขาวิชา

ตางๆ ที่อยูในรูปแบบของสื่อที่หลากหลาย เชน หนงัสือ บทความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สไลด ดนตรี 
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วิดีทัศน เปนตน เพื่อใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย และประชาชนทั่วไป สามารถคนคืนทรัพยากร

ขอมูลที่ตองการได พรอมกับเชื่อมโยงรายการขอมูลนั้นไปยังแหลงทรัพยากรที่ในรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ไดทันที อันจะเปนประโยชนตอระบบการศึกษาในประเทศไทยเปนอยางมาก และไดจัดพิธีลงนามบันทึก

ความเขาใจในวันจันทรที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2551 ระหวางเวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 

2 อาคาร สพฐ. 4 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
8. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู จํานวน  2 ครั้ง 

9. สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําโครงการวิจัย เรื่อง “การประยุกตระบบ open source เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการ

บริหารจัดการเว็บแบบวิกิสําหรับสรางเว็บไซตแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบของการรวมกันทํางาน(Use of open 

source software to develop the Wiki Web management tools for creating the learning and sharing 

knowledge Web site)”  โดย อาจารยสาโรช เมาลานนท เปนหัวหนาโครงการวิจัย  ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการ

ดําเนินการวิจัย 

 
แหลงความรูสํานักคอมพิวเตอร 

เว็บไซต http://chilchil.swu.ac.th 



รายงานความกาวหนาการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2551   8 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 30  กันยายน  2551 

การดําเนินการในระยะตอไป 

การจัดการความรูจะดําเนินการตอไปในปงบประมาณ 2552  โดย 

1) สงเสริมใหมีการนําเว็บ chilchil.swu.ac.th เปนเครื่องมือในการจัดเก็บองคความรูภายในองคกร 

2) สงเสริมใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการความรูภายในองคกร 

3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสรางองคความรูเรื่องการจัดทําแผนการจัดการความรู 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 

1. การจัดการความรูในองคกรใหเกิดเปนรูปธรรม จะตองใชเวลา เนื่องจากทีมงานแตละคน มีภาระงานประจํามาก  

2. สงเสริมใหมีการเขียนความรูที่ใชงานประจํา เชน ขั้นตอนการปฏิบัติงานของแตละงาน ลงในเว็บไซต 

chilchil.swu.ac.th  เปนจุดเริ่มตนในการสรางองคความรู 


