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บทสรุปผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการจดัการความรู้ส านกัคอมพิวเตอร์ ด าเนินการจดักิจกรรม “แนวปฏิบตัิท่ีดีการเช่ือมตอ่อปุกรณ์
ไอซีที และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยงานต่าง ๆ ในอาคารส านักงานอธิการบดี” เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้จาก
บคุลากรหน่วยงานตา่งๆ ในอาคารส านกังานอธิการบดี มาท าการปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการเช่ือมต่อ
อปุกรณ์ไอซีทีให้มีมาตรฐานเดียวกนั ขณะท่ีวตัถปุระสงค์ของโครงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
15 ปี ของมหาวิทยาลยั เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศและวฒันธรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทัง้ภายในและระหวา่งหนว่ยงาน ซึง่เป็นการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร และรวบรวบองค์ความรู้
จดัท าเป็นแนวปฏิบตัิท่ีดี และจดัเก็บผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป องค์ความรู้ท่ีได้เกิดจากการประชมุและระดม
สมองของบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ในอาคารส านกังานอธิการบดี โดยมีการประชุมร่วมกันทุกหน่วยงานจ านวน 2 
ครัง้ และการเข้าพืน้ท่ีทกุหน่วยงาน เพ่ือให้ได้แนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั สดุท้ายแนวปฏิบตัิท่ีดีจะชว่ยให้
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลยัสามารถน าไปใช้งาน หรือเป็นแนวทางเพ่ือพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการเช่ือมต่อ
อปุกรณ์ไอซีที และเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ตอ่ไป 

กิจกรรมข้างต้นสอดคล้องกบัแผนปฏิบตักิาร (Action Plan) ตามแผนยทุธศาสตร์ 15 ปี  มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 – 2567) ในประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 สร้างองค์ความรู้ด้านการศกึษาเพ่ือพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ในทุกศาสตร์และสาขาวิชาให้มีคณุภาพ เป้าประสงค์ 1.4 สร้างและพฒันาองค์ความรู้เพ่ือพฒันาการะบวน
การเรียนรู้ กลยุทธ์  คือ SAP9 : โครงการการสร้างและพฒันาการจัดการองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ และ 
RAP17 โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจดัการความรู้ โดยสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์
ส านกัคอมพิวเตอร์ ด้านการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการค้นคว้าวิจยัและการเรียนการสอน 
ด้านบริการวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการพฒันาแนวปฏิบตัิ ท่ีดีเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการด าเนินงานกิจกรรม “แนวปฏิบตัิท่ีดีการเช่ือมตอ่อปุกรณ์ไอซีที และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยงาน
ต่าง ๆ ในอาคารส านกังานอธิการบดี” พบว่าบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
แนวปฏิบตัิท่ีดี 1 เล่ม ขณะท่ีผลการประเมินแบ่งเป็น 4 ระดบั คือ ด้านกิจกรรม 4.68 คะแนน ด้านการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 4.49 คะแนน ด้านปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา 4.68 คะแนน และด้านแนวปฏิบตัิท่ีดี / คูมื่อ 4.68 คะแนน 
สว่นสดุท้ายข้อเสนอแนะผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เชน่ มีประโยชน์กบัอนาคต มีวิธีการแก้ไขปัญหาไปในทิศทางท่ีดีขึน้ อยาก
ให้มีงบประมาณและด าเนินการโดยเร็วท่ีสดุ เป็นต้น 

 
ประธานโครงการ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการจัดการความรู้ 

กิจกรรม : แนวปฏิบัติที่ดีการเช่ือมต่ออุปกรณ์ไอซีทีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
หน่วยงานต่าง ๆ ในอาคารส านักงานอธิการบดี 

1. ความเป็นมา 

ส านกัคอมพิวเตอร์พฒันาสงัคมฐานความรู้และสงัคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจดัการความรู้เพ่ือมุ่งสู่
องค์กรแหง่การเรียนรู้ โดยรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยูใ่นองค์กรท่ีกระจดักระจายอยู่ในตวับคุคล หรือเอกสารมาพฒันา
ให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทกุคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผู้ รู้ รวมทัง้ปฏิบตัิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อนัส่งผลให้ส านกัคอมพิวเตอร์มีความสามารถในเชิงแข่งขนัสงูสุด กระบวนการในการบริหารจัดการ
ความรู้ในองค์กรประกอบด้วย การระบุความรู้ การคดัเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ การเข้าถึงข้อมูล และการ
แลกเปล่ียนความรู้ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร การสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ การก าหนดแนววิธี
ปฏิบตังิาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการความรู้ในองค์กรให้ดียิ่งขึน้ 

แผนปฏิบตัิการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 – 
2567) ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้ในทุกศาสตร์และ
สาขาวิชาให้มีคุณภาพ เป้าประสงค์ 1.4 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์  คือ 
SAP9 : โครงการการสร้างและพฒันาการจดัการองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ และ RAP17 โครงการพฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจดัการความรู้ โดยสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ส านกัคอมพิวเตอร์ ด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน ด้านบริการวิชาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการพัฒนาแนวปฏิบตัิท่ี ดีเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ
ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

แผนการด าเนินงานการจดัการความรู้ส านกัคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2559 เป็นการตัง้เปา้หมายการจัด
กิจกรรมเผยแพร่และแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มผู้ สนใจการจัดการความรู้ (COP) เดียวกัน ทัง้ภายใน
หน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน โดยคณะกรรมการจดัการความรู้ได้จดัโครงการจดัการความรู้ กิจกรรม : แนว
ปฏิบัติที่ดีการเช่ือมต่ออุปกรณ์ไอซีทีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยงานต่าง ๆ ในอาคารส านักงาน
อธิการบดี ซึง่เป็นเวทีจดักิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้จนเป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถน าไปใช้งานได้จริง และเป็นแนว
ปฏิบตัท่ีิดีตอ่ไป 
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือน าแผนยทุธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลยัมาปฏิบตัิให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
2. เพ่ือเกิดสงัคมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ หรือนวตักรรม 
3. เพ่ือสง่เสริมให้มีบรรยากาศและวฒันธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในและระหว่างหน่วยงาน 
4. เพ่ือน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปใช้ในการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร 
5. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ท่ีเป็นแนวปฏิบตัท่ีิดีมาพฒันาและจดัเก็บอย่างเป็นระบบผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. เพ่ือจดัท าแนวปฏิบตัท่ีิดีการเช่ือมตอ่อปุกรณ์ไอซีทีและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ อาคารส านกังานอธิการบดี 

3. คณะกรรมการบริหารโครงการ  

3.1 คณะกรรมการอ านวยการ 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมภพ  รอดอมัพร ท่ีปรึกษา 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วชัรชยั  วิริยะสทุธิวงศ์ ประธานกรรมการ 
3. นายสนัติ สขุยานนัท์ กรรมการ 
4. นายถาวร หงษ์ทอง กรรมการ 
5. นายอดุร วงษ์ไทย กรรมการ 
6. นายจกัรพนัธ์ อินสดุ กรรมการ 
7. นายขจรวฒุิ มณีฉาย กรรมการ 
8. นายนคร  บริพนธ์มงคล กรรมการและเลขานกุาร 

 
3.2 คณะกรรมการด าเนินงาน 

1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมภพ  รอดอมัพร ท่ีปรึกษา 
2. นายนคร  บริพนธ์มงคล ประธานกรรมการ 
3. นางสาวอรชพรพรรณ เจียมจรัสโชค กรรมการ 
4. นางสาวสพุิชญา อาชวจิรดา กรรมการ 
5. นายนฤพนธ์ สีแสด กรรมการ 
6. นายภานมุาศ อินทสิทธ์ิ กรรมการ 
7. นางสาวจิตราวดี เรืองไพศาล กรรมการ 
8. นายด ารงค์เกียรติ เพ็ชรด ี กรรมการ 
9. นางสาวอดุมพร สวสัดสิงคราม กรรมการ 
10. นางสาวอมรรัตน์ บญุบรรล ุ กรรมการ 
11. นายณรงค์ศกัดิ ์ สวา่งวงษ์ กรรมการ 
12. นางสาวศภุจิตรา วิจิตร กรรมการ 
13. นางสาวจิราพร  บรีุแก้ว กรรมการ 
14. นายอรรถพล ขนุรัตน์ กรรมการ 
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กำรจัดกำรควำมรู้ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 

15. นายกฤชสวุชัร์ ประโยชน์พิบลูผล กรรมการ 
16. นางสาวแสงดาว เดือนแจม่ กรรมการ 
17. นางสาวองัศดา สวนงาน กรรมการ 
18. นางสาวญาดา คนสงูดี กรรมการและเลขานกุาร 

4. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ระหวา่งเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

6. หน่วยงานที่ร่วมโครงการ 

ส านกังานอธิการบดี 
1. กองกลาง 
2. กองกลางเจ้าหน้าท่ี 
3. กองกิจการนิสิต 
4. กองคลงั 
5. กองบริการการศกึษา 
6. กองแผนงาน 
7. กองวิเทศสมัพนัธ์ 
8. ฝ่ายจดัการทรัพย์สิน 
9. ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา 
10. หนว่ยตรวจสอบภายใน 

หนว่ยงานอ่ืน ๆ ภายในอาคารส านกังานอธิการ 
1. ศนูย์บริการวิชาการแก่ชมุชน 
2. ศนูย์สารสนเทศและการประชาสมัพนัธ์ 
3. สถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั 
4. ศนูย์พฒันาสภาพกายภาพ การจดัการขนสง่และความปลอดภยั 

7. สถานที่ด าเนินการ 

ส านกัคอมพิวเตอร์ และอาคารส านกังานอธิการบดี 
  



กำรจัดกำรข้อมูลและส ำรองข้อมูลดิจิตอลระหว่ำงส ำนักคอมพิวเตอร์และส ำนักหอสมุดกลำง 
 

กำรจัดกำรควำมรู้ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5 

8. แผนกิจกรรม 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

มค
59 

กพ
59 

มีค
59 

เมย 
59 

พค
59 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนงานและแนวปฏิบตัิในการด าเนินโครงการ (Plan)      

1. ก าหนดประเด็นความรู้และเปา้หมายของการจดัการความรู้ *     

2. ส ารวจ และเก็บรวบรวมข้อมลูของปัญหาเบือ้งต้น * *    

3. น าเสนอโครงการตอ่คณะกรรมการจดัการความรู้ส านกัคอมพิวเตอร์   *   

4. น าเสนอโครงการตอ่คณะกรรมการบริหารและติดตามงานส านกัคอมพิวเตอร์   *   

5. แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารโครงการ   *   

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินงาน (Do)      

6. จดัการประชมุคณะกรรมการบริหารโครงการและวางแผนการด าเนินงาน    *  

7. ส ารวจ และเก็บรวบรวมข้อมลูของปัญหาโดยละเอียด    *  

8. จดัท าแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยองค์ความรู้    *  

9. จดัการประชมุแลกเปลีย่นเรียนรู้คณะกรรมการบริหารโครงการ      * 

10. จดัท าแนวปฏิบตัิที่ด ีและเผยแพร่กบัหนว่ยงาน     * 

กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบ (Check)      

11. แบบประเมินผลความส าเร็จของโครงการ     * 

12. รายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการจดัการความรู้ส านกัคอมพิวเตอร์     * 

กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุง แก้ไข ให้ดขีึน้ (Act)      

13. รายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริหารและติดตามงานส านกั
คอมพิวเตอร์ 

    * 

 
  



กำรจัดกำรข้อมูลและส ำรองข้อมูลดิจิตอลระหว่ำงส ำนักคอมพิวเตอร์และส ำนักหอสมุดกลำง 
 

กำรจัดกำรควำมรู้ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6 

9. รูปแบบโครงการ 

 ประชมุแลกเปล่ียนการเรียนรู้ เพ่ือจดัท าแนวปฏิบตัท่ีิดี 

10. งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ผลผลิต ผู้ ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบเงินอุดหนุน โครงการบริหารคุณภาพ  
ส านกัคอมพิวเตอร์ จ านวน  2,400 บาท  (สองพนัส่ีร้อยบาทถ้วน) ประกอบคา่ใช้จา่ยดงันี ้

รายการ จ านวนเงิน (หน่วย:บาท) 

ค่าใช้สอย   

ค่าจดัเลีย้งประชมุคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ จ านวน 2 ครัง้ 

 

      ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (24 คน x 50 บาท)x 2 มือ้ 2,400.00 

รวมทัง้สิน้ 2,400.00 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ เข้าร่วมโครงการเกิดการแบง่ปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
2. ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจการเช่ือมตอ่อปุกรณ์ไอซีทีและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
3. หนว่ยงานและมหาวิทยาลยัได้บคุลากรท่ีพฒันาศกัยภาพตามองค์ความรู้ท่ีก าหนดขึน้ 
4. แนวปฏิบตัท่ีิดีการเช่ือมตอ่อปุกรณ์ไอซีทีและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

12. ตัวชีวั้ด 

ผลผลิต : เชิงปริมาณ 
1. ผู้ เข้าร่วมโครงการ จ านวน 24 คน 
2. ความพงึพอใจผู้ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
ผลลพัธ์ : เชิงปริมาณ 
1. ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจการเช่ือมตอ่อปุกรณ์ไอซีทีและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
2. แนวปฏิบตัท่ีิดีการเช่ือมตอ่อปุกรณ์ไอซีทีและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

  



กำรจัดกำรข้อมูลและส ำรองข้อมูลดิจิตอลระหว่ำงส ำนักคอมพิวเตอร์และส ำนักหอสมุดกลำง 
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13. ผลการประเมิน 

ตามท่ีคณะกรรมการจัดการความรู้ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการจัดโครงการจดัการความรู้ กิจกรรม : 
แนวปฏิบตัิท่ีดีการเช่ือมตอ่อปุกรณ์ไอซีที และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยงานตา่ง ๆ ในอาคารส านกังานอธิการบดี 
และได้ด าเนินงานเรียบร้อยแล้วนัน้ จึงน าผลการประเมินความส าเร็จของโครงการตามแผนการจดัการความรู้ส านกั
คอมพิวเตอร์รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์ ครัง้ท่ี 6/2559  วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 ณ 
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี ชัน้ 12 เพ่ือพิจารณา และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปพฒันาหรือปรับปรุงแผนการจดัการความรู้ในปีตอ่ไป 

สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการจัดการความรู้ กิจกรรม : แนวปฏิบัติท่ีดีการ
เช่ือมต่ออุปกรณ์ไอซีทีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์หน่วยงานต่างๆ ในอาคารส านกังานอธิการบดี แบ่งเป็น 4 ระดบั 
ดงันี ้

 ด้านกิจกรรม ได้ 4.68 คะแนน 

 ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้ 4.49 คะแนน 

 ด้านปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา ได้ 4.68 คะแนน 

 ด้านแนวปฏิบตัท่ีิดี / คูมื่อ ได้ 4.68 คะแนน 
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ภาพ : ผลการประเมินความพงึพอใจ (http://esurvey.swu.ac.th) 
 
อ้างอิง : 
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005918&web_syst
em_id=1 
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ภาคผนวก 1 ค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการ 
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ภาคผนวก 2 แบบสอบถามการประเมินความพงึพอใจ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
โครงการจัดการความรู้  

กิจกรรม : แนวปฏิบัติที่ดีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอซีทีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หน่วยงานต่างๆ ในอาคารส านักงานอธิการบดี 

 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามนี ้มีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของผู ้ เข ้าร่วมโครงการจัดการความรู ้ 
กิจกรรม : แนวปฏิบัติที่ดีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอซีทีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์หน่วยงานต่างๆ ในอาคาร
ส านักงานอธิการบดี เพื่อน าผลการส ารวจไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีให้มีคุณภาพ
ต่อไป 

 2. โปรดตอบค าถามทุกข้อตามความเป็นจริง เพราะค าตอบที่เป็นจริงและสมบูรณ์ เท่านั้น จะช่วยให้
การส ารวจในครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 3. ค าตอบของท่าน ผู้ส ารวจจะเก็บ เป็นความลับ และจะประมวลผลเป็นรายงานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไป       จ านวน 3 ข้อ 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของโครงการ 

2.1 ด้านกิจกรรม      จ านวน 4 ข้อ 
2.2 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    จ านวน 4 ข้อ 
2.3 ด้านปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา    จ านวน 3 ข้อ 
2.4 ด้านแนวปฏิบัติที่ดี / คู่มือ    จ านวน 3 ข้อ 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและอ่ืนๆ       จ านวน 5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   



กำรจัดกำรข้อมูลและส ำรองข้อมูลดิจิตอลระหว่ำงส ำนักคอมพิวเตอร์และส ำนักหอสมุดกลำง 
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ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบสอบถาม  โดยใส่เครื่องหมาย    ลงใน    ตามความเป็นจริง 
หรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด 

1. คณะ/หน่วยงานที่สังกัด ....................................................................... .................. 
2.  เพศ  ชาย  หญิง           
3.  สถานภาพ  นักวิชาการ/บุคลากร  ผู้บริหาร 

ตอนที่  2  ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของโครงการ 
โปรดท ำเครื่องหมำย    ในช่องท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 
คะแนน 5 = ดีมาก   คะแนน 4 = ดี   คะแนน 3 = ปานกลาง   คะแนน 2 = พอใช้   คะแนน 1 = ปรับปรุง 

ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของโครงการ 
ระดับความพึง

พอใจ 
5 4 3 2 1 

2.1 ด้านกิจกรรม 

1. มีประโยชน์ต่อหน่วยงาน           
2. ท าให้เกิดทราบถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ปฏิบัติได้จริง           
3. ท าให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ได้จริง           
4. กิจกรรมใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
2.2 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1. เกิดเวทีพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน      
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์จากการปฏิบัติร่วมกัน      
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันระดมสมองเกิดแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน       
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าสิ่งที่ได้จากกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ได้จริง       
2.3 ด้านปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา 

1. ท าให้ทราบถึงสถานะการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอซีทีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์            
2. ท าให้ทราบถึงปัญหาการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอซีทีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์         
3. ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอซีทีและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

          

2.4 ด้านแนวปฏิบัติที่ดี / คู่มือ 
1. แนวปฏิบัติที่ดีสามารถน าไปใช้ได้จริง           
2. แนวปฏิบัติที่ดีมีข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม           
3. แนวปฏิบัติที่ดีจัดท าหัวข้อ ข้อมูล และรูปภาพ ชัดเจนเข้าใจง่าย           

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและอ่ืนๆ 
1. ด้านกิจกรรม 



กำรจัดกำรข้อมูลและส ำรองข้อมูลดิจิตอลระหว่ำงส ำนักคอมพิวเตอร์และส ำนักหอสมุดกลำง 
 

กำรจัดกำรควำมรู้ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 16 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ด้านปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ด้านแนวปฏิบัติที่ดี / คู่มือ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ด้านอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ขอขอบพระคุณในความอนเคราะห์ข้อมูลของท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
การจัดการความรู้ ส านักคอมพิวเตอร์ 

โทร. 17996 
 

 
 

  



กำรจัดกำรข้อมูลและส ำรองข้อมูลดิจิตอลระหว่ำงส ำนักคอมพิวเตอร์และส ำนักหอสมุดกลำง 
 

กำรจัดกำรควำมรู้ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17 

 
ภาคผนวก 3 ภาพประกอบ 

โครงสร้างพืน้ฐานเครือข่ายของหน่วยงานต่างๆ ในอาคารส านักงานอธิการบดี 

กองคลัง 

    
ห้องประชมุ (ชัน้ 2) ห้องเก็บของด้านหลงั (ชัน้ 2) หน้าเคาเตอร์ (ชัน้ 2) ห้องงานพสัด ุ(ชัน้ 2) 

กองการเจ้าหน้าที่ 

    
ห้องส านกังาน (ชัน้ 3) ห้องส านกังาน (ชัน้ 3) ห้องส านกังาน (ชัน้ 3) ห้องเตรียมอาหาร 945/1 (ชัน้ 4) 

กองแผนงาน 

    
ห้องครัว (ชัน้ 5) ห้องเคร่ือง Printer (ชัน้ 5) งานธุรการ (ชัน้ 5) ห้องงานแผนพฒันาฯ (ชัน้ 6) 

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน 

    
ห้องส านกังาน (ชัน้ 6) ห้อง 9A (ชัน้ 6) ห้องส านกังาน (ชัน้ 6) ห้องส านกังาน (ชัน้ 6) 

  



กำรจัดกำรข้อมูลและส ำรองข้อมูลดิจิตอลระหว่ำงส ำนักคอมพิวเตอร์และส ำนักหอสมุดกลำง 
 

กำรจัดกำรควำมรู้ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18 

กองกลาง กองกิจการนิสิต 

    
ห้อง ผอ. กองกลาง (ชัน้ 3) ห้องเคร่ือง Printer (ชัน้ 3) ห้องครัว (ชัน้ 1) ห้องครัว (ชัน้ 1) 

กองบริการการศึกษา 

    
ห้อง ผช.ฝ่ายวิชาการ (ชัน้ 1) ห้อง ผช.ฝ่ายวิชาการ (ชัน้ 1) ห้อง ผช.ฝ่ายวิชาการ (ชัน้ 1) ห้อง ผช.ฝ่ายวิชาการ (ชัน้ 1) 

ฝ่ายจัดการทรัพย์สนิ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 

    
ห้องส านกังาน (ชัน้ 6) ห้องส านกังาน (ชัน้ 6) ห้องส านกังาน (ชัน้ 5) ห้องส านกังาน (ชัน้ 5) 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 

    
ห้องส านกังาน (ชัน้ 4) ห้องส านกังาน (ชัน้ 4) ห้องที่ปรึกษา (ชัน้ 4) ห้องที่ปรึกษา (ชัน้ 4) 

 
  



กำรจัดกำรข้อมูลและส ำรองข้อมูลดิจิตอลระหว่ำงส ำนักคอมพิวเตอร์และส ำนักหอสมุดกลำง 
 

กำรจัดกำรควำมรู้ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19 

การประชุมของคณะกรรมการต่างๆ ของส านักคอมพวิเตอร์  

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 

    
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ครัง้ที่ 1 (วันพฤหัสบดทีี่ 21 เมษายน 2559) 

    
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ครัง้ที่ 2 (วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559) 

    

  
 

 


