
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
การจัดการความรูสํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553   

 
 

การจัดการความรู เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ไดแก การสราง

ระบบใหสามารถรับรูขาวสารใหกวางขวาง ประมวลผลความรูเพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดถูกตองรวดเร็ว สงเสริม

และพัฒนาความรู ความสามารถใหบุคลากรเปนผูมีความรูในวิชาการสมัยใหม สามารถปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุดและ

มีคุณธรรม ตลอดจนสรางวัฒนธรรมการมีสวนรวมในหมูบุคลากรใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรูซึ่งกันและกัน เพ่ือนํามา

พัฒนาการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  

ในป 2553  คณะกรรมการจัดการความรู สํานักคอมพิวเตอร   ไดกําหนดแผนการดําเนินงาน เพ่ือดําเนินการจัดการ

ระบบองคความรูภายในองคกร โดยรวบรวมองคความรู และสงเสริมการสรางระบบองคความรูตางๆ เพ่ือการเผยแพรสูชุมชนท้ัง

ภายในและภายนอกองคกร  ดังน้ี 

1) สงเสริมใหนําองคความรูภายในองคกร จัดเก็บบนเว็บไซตแหลงความรูสํานักคอมพิวเตอร chilchil.swu.ac.th   
2) สงเสริมใหนําองคความรูภายในองคกร ไดแก คําสั่ง โครงการ คูมือ/เอกสารแนะนํา รายงานผลดาํเนินงาน และ

เอกสารท่ัวไป เขาสูระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
3) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาชีพ เชน สงบุคลากรไปฝกอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
4) สงเสริมใหมีบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนองคความรูในระดับฝาย  เชน ประชุมฝาย  เพ่ือเปนการกระตุนให

บุคลากรแสวงหา ถายทอดองคความรูซ่ืงกันและกัน 
5) จัดทําจดหมายขาวสํานักคอมพิวเตอร 
6) สงเสริมใหบุคลากรเขียนบทความทางวิชากรและผลงานในจดหมายขาวสํานักคอมพิวเตอร และเอกสาร

เผยแพรของมหาวิทยาลัย เชน SWU Weekly คอลัมภ “ไอทีคอนเนอร” 

คณะกรรมการจัดการความรู 

1. อาจารยสาโรช  เมาลานนท ท่ีปรึกษา 

2. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง ท่ีปรึกษา 

3. นายนคร บริพนธมงคล  ประธานกรรมการ 

4. อาจารยเรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ กรรมการ 

5. อาจารยศศิวิมล สุขพัฒน กรรมการ 

6. นางพัชรินทร  สนธิวนิช กรรมการ 

7. นางสาววิลาวัลย บัวขํา กรรมการ 

8. นายมหัทธวัฒน รักษาเกยีรติศักดิ์ กรรมการ 

9. นายดิเรก  อ้ึงตระกูล กรรมการ 

10. นายไพโรจน ผาสุวรรณ กรรมการ 

11. นายธนรรณพ  อินตาสาย กรรมการ 

12. นางสาวสุวิมล คงศักด์ิตระกูล กรรมการและเลขานุการ 

** ตามคําส่ังสํานักคอมพิวเตอร ที่ 023/2553  เรื่อง คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู  หมดวาระ 31 มกราคม 2555 
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ผลการดําเนินงาน 

1. เว็บไซตแหลงความรูของสํานักคอมพิวเตอร 

(http://chilchil.swu.ac.th) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูของ

บุคลากรภายในองคกร และเผยแพรความรูสูชุมชน 

 

2. สํานักคอมพิวเตอรไดนําองคความรูภายในองคกร ไดแก 

คูมือ เอกสารประกอบการสอน แผนพับประชาสัมพันธ  

จัดทําเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส (pdf) ผานระบบหองสมุด

ดิจิทัล เพ่ือการศึกษา มศว (คิดดี ที่ มศว : KIDs-D@SWU)  http://kids-d.swu.ac.th และรายงานตางๆ จัดเก็บบน

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส มศว (SWU e-Document  Portal)  http://edocument.swu.ac.th    

3. สํานักคอมพิวเตอรสงเสริมใหมีบรรยากาศในการแลกเปล่ียนองค

ความรูระหวางบุคลากรระดับฝาย นอกเหนือจากการประชุม

บุคลากร ประจําและสงเสริมวัฒนธรรมการสรางความรูสูองคกร

รวมกัน โดยกําหนดใหทุกวันศุกรของสัปดาหเปนวันรวมใจ

สรางความรูสูองคกร (KM day) ผานเว็บไซตแหลงความรู

สํานักคอมพิวเตอร เพ่ือรวมกันนําความรูและประสบการณที่

มีอยูมาแลกเปลี่ยนรวมกันผานเว็บไซต : แหลงรวมความรู

สํานักคอมพิวเตอร (http://chilchil.swu.ac.th)   

4. สํานักคอมพิวเตอรจัดมุมแหงการเรียนรูไอซีที ทั้งที่ 

ประสานมิตรและองครักษ 

 
มุมการเรียนรูสํานักคอมพิวเตอร  

ใหแกบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร ชั้น 4 อาคาร 16 

 
"มุมสบาย สบาย สไตลไอที"  

ใหบริการแกผูใชบริการ และบุคลากรสํานกัฯ 

ประสานมิตร : ช้ัน 3 อาคาร 16 

และองครักษ : ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 กันยายน  2553 

5. สํานักคอมพิวเตอรไดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหเกิด

ความรูในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  (ดูรายละเอียดจากงานบุคคล) 

ประเภท จํานวน (ครั้ง) จํานวน (คน) 

ประชุม 11 30 

สัมมนา 30 75 

อบรม 29 66 

ศึกษาดูงาน 4 14 

ฟงบรรยาย - - 

รวมทั้งสิ้น 74 185 

6. สํานักคอมพิวเตอรไดจัดโครงการบริการวิชาการดานคอมพิวเตอร เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรเปนวิทยากรและ

ผูชวยวิทยากร ในการถายทอดความรูใหแกคณาจารย นิสิต บุคลากร ของมหาวิทยาลยั และบุคคลท่ัวไป   

รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู   

ท่ี ชื่อโครงการ ระเวลาดําเนินการ 
จํานวน 

ผูเขารับบริการ
(คน) 

1 โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดาน
ไอซีที ครั้งท่ี 4 

ตุลาคม 52 ถึง กุมภาพันธ 53 453 

2. โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
(KIDs-D@SWU) 

25 ธันวาคม 52 32 

3. โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
(KIDs-D@SWU) 

กิจกรรมที่ 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 
KIDs-D@SWU แกชุมชน" 

25 ธันวาคม 52  ถึง 
30 มกราคม 53 

2,964 

4. โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
(KIDs-D@SWU) 

1 มกราคม 53 ถึง 
31 มีนาคม 53 

379(ชิ้นงาน) 

5. โครงการเสริมสรางสมรรถดานไอซีทีเพื่อประชาชน 

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาครูยุค Cyber ดวยสมรรถนะการ
สอนแบบ e-Learning 

29 – 30 มกราคม 53 39 

6. โครงการเสริมสรางสมรรถดานไอซีทีเพื่อประชาชน 

กิจกรรมที่ 2 : การจัดการความรูในองคกรดวยระบบ 
KIDs-D 

29 – 30 มกราคม 53 38 

7. โครงการเสริมสรางสมรรถดานไอซีทีเพื่อประชาชน 

กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาสมรรถนะดานภาษาดวยไอซีที 

29 – 30 มกราคม 53 23 

8. โครงการประชุมวิชาการ : IT วิชาการ  
กิจกรรมที่ 1 : บรรยายวิชาการและนิทรรศการดาน 
ICT เพื่อใหความรูประชาชน 

29 – 30 มกราคม 53 1,108 

9. โครงการเผยแพรความรูดาน ICT สัญจร  

กิจกรรมที่ 1 : ICT เพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน 

16 – 20 กุมภาพันธ 53 86 

10. โครงการเผยแพรความรูดาน ICT สัญจร  
กิจกรรมที่ 2 : ICT เพื่อชุมชน   

16 – 20 กุมภาพันธ 53 108 

11. "โครงการเสริมสรางสมรรถดานไอซีทีเพ่ือประชาชน 

กิจกรรมที่ 4 : เสริมทักษะการโปรแกรมคอมพิวเตอร" 

25 – 26 มีนาคม 53 27 
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ที่ ชื่อโครงการ ระเวลาดําเนินการ 
จํานวน 

ผูเขารับบริการ
(คน) 

12. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดาน
ไอซีที ครั้งที่ 5 

เมษายน ถึง มิถุนายน 53 307 

13. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดาน
ไอซีที ครั้งที่ 6 

มิถุนายน ถึง สิงหาคม 53 333 

14. โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
(KIDs-D@SWU) 
กิจกรรมที่ 1 : โครงการอบรม เรื่อง "Hylib Dspace : 
Training the Trainers" 

12 - 14 พฤษภาคม 53 44 

7. สํานักคอมพิวเตอรสงเสริมใหบุคลากรเขียนบทความทางวิชากรและผลงานในจดหมายขาวสํานักคอมพิวเตอร 

จํานวน 6 ฉบับ (ปที่ 13 ฉบับ 9 – 11 และปที่ 14 ฉบับที่ 1-6)  และเอกสารเผยแพรของมหาวิทยาลัย ไดแก 

SWU Weekly คอลัมภ “ไอทีคอนเนอร” 

8. สงเสริมใหมีการประชุมและจัดอบรมพัฒนาบุคลากร

ภายในหนวยงาน 

• สํานักคอมพิวเตอรจัดโครงการพัฒนาบุคลากร

ดานคอมพิวเตอร เรื่อง “การบริหารจัดการระบบ

คลังขอมูล (Data Warehouse)” ใหแกบุคลากร

ฝายระบบสารสนเทศและฝายที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 

3 พฤษภาคม 2553 ณ หอง 16-406 ชั้น 4 

 

• สํานักคอมพิวเตอรจัดโครงการพัฒนาบุคลากร

ดานคอมพิวเตอร เรื่อง “การใชงาน Oracle 

Portal” ใหแกบุคลากรในฝาย และนิสิตชวยงาน 

เพ่ือนํามาพัฒนางานตอไป และเปนสวนหนึ่งใน

การแลกเปลีย่นความรูภายในฝาย เพ่ือสรางสังคม

ในการเรียนรูภายในหนวยงาน เมื่อวันที่ 7 

มิถุนายน 2553 ณ หอง 16-310 ชั้น 3 

  

• สํานักคอมพิวเตอรจัดโครงการพัฒนาบุคลากร

ดานคอมพิวเตอร เรื่อง "การใชเบื้องตนระบบ 

Webmail ใหม (Horde)" ใหแกผูบริหารและ

บุคลากร เมื่อวันที่ 30 สิหาคม 2553 ณ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน 3 อาคาร 16 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 กันยายน  2553 

9. ปรับแผนการดําเนินงาน 

คณะทํางานไดมีการประชุมหารือในการปรับแผนการดําเนินงาน เพ่ือผลักดันใหบุคลากรสรางองคความรูผาน

เว็บไซตแหลงความรูสํานักคอมพิวเตอร  โดยไดกาํหนดเปนแผนระยะยาวและระยะสั้น 

 

 

 

ระยะ 
ดําเนินงาน 

ระยะเวลา กิจกรรม ผลลพัธ 

กาวแรก ปงบประมาณ  
2551 

จัดทําเคร่ืองมือการจัดการความรูสู
นวัตกรรมใหมและเผยแพรการจัดการ
ความรูใหทั่วถึงทัง้หนวยงาน 

ไดเคร่ืองมือและเผยแพรการจัดการ
ความรูตอหนวยงาน 

กาวสอง ปงบประมาณ  
2552 

จัดหมวดหมูองคความรู และปลกูฝงการ
จัดการความรูสูเคร่ืองมือมากขึน้ 

จําแนกความรูออกเปนหมวดหมู 

กาวสาม ปงบประมาณ  
2553-2554 

 

ผลักดันการสรางบทความ (ความรู) 
และจัดเก็บสูเคร่ืองมือมากขึน้ โดย
สงเสรมิการพัฒนาบุคลากรทางดาน
วิชาชีพ 

เคร่ืองมือมีความรูเพ่ิมขึน้  
ทั้งความรูจากการฝกอบรม สัมมนา
และประชุมเชิงปฏิบัติการ 

กาวสี ่ ปงบประมาณ 
2555 

เผยแพรและแลกเปลี่ยนองคความรู
ระหวางกลุมผูสนใจการจัดการความรู 
(COP)  

เกิดบทความ (ความรู) ที่ผานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม
ผูสนใจการจัดการความรู (COP) 

กาวหา ปงบประมาณ 
2556 

เพ่ิมบทความ (ความรู) ใหครบทกุ
หมวดหมูขององคความรูที่จัดต้ังขึน้ 

มีบทความทุกหมวดหมูองคความรู 


