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แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและออกแบบระบบ 

E-book RMUTTO 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศจึงได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร กำรบริกำรและกำรประกันคุณภำพของหน่วยงำนจึงได้มี
แนวคิดที่จะน ำระบบสำรสนเทศ เข้ำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำง
ควำมมีธรรมำภิบำลในองค์กร โดยได้ด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ครบทุกเกณฑ์ ได้องค์ควำมรู้ตำม
ประเด็นที่ก ำหนดสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  

 โดยกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ก ำหนดองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติ
รำชกำร คือ ควำมรู้เรื่องเทคนิคกำรพัฒนำ/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำร กำรบริกำรและกำรประกันคุณภำพ ซึ่งผลกำรด ำเนินกำรในกิจกรรมกำรบ่งชี้ควำมรู้นั้น ได้ควำมรู้ใน
หัวข้อเรื่อง “กำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book RMUTTO)”    

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือจัดท ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร และกำรบริกำร  
 2.2 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือในกำรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำรกำรของบุคลำกรในส ำนักวิทยบริกำร 
 2.3 เพ่ือลดพ้ืนที่ในกำรจัดเก็บข้อมูลหนังสือ คู่มือ และเอกสำรควำมรู้ทำงวิชำกำร โดยให้ผู้เขียนอัพ
โหลดหนังสือให้มีควำมเชื่อมโยงบนอินเตอร์เน็ต 

2.4 สำมำรถสร้ำงและน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้รวดเร็วเพรำะไม่ต้องเข้ำสู่กระบวนกำรพิมพ์  และ
สำมำรถปรับแก้ไขและกลับมำน ำเสนอใหม่ได้ทันท ี
 2.5 เพ่ือลดต้นทุนในกำรจัดท ำหนังสือเพ่ือเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
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3. ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  ระดับนโยบำย และระดับปฏิบัติกำร 
 3.1 ระดับนโยบำย มีหน้ำที่ ให้ข้อเสนอแนะ ค ำปรึกษำ ตรวจติดตำม ก ำกับ ตรวจสอบ 
  ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้  ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ รองผู้อ ำนวยกำร 
ทุกฝ่ำย หัวหน้ำงำนทุกงำน 
 3.2 ระดับปฏิบัติกำร มีหน้ำที่ ท ำกำรพัฒนำ/ปรับปรุงสนับสนุนกำรเรียนรู้ และรวบรวม เผยแพร่  
  ผู้รับผิดชอบ ชุมชนแนวปฏิบตัิ  ได้แก่   บุคลำกรสังกัดส ำนักวิทยบริกำรฯ ทุกคน 
 
4. ขั้นตอนในการด าเนนิการพัฒนาและออกแบบระบบ 
 ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรพัฒนำและออกแบบระบบ ประกอบไปด้วย 6  ขั้นตอน คือ  
 1.  ท ำควำมเข้ำใจกับปัญหำที่เกิดข้ึน 
 2.  รวบรวมข้อมูล จำกกำรสอบถำม เอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง 
 3.  วิเครำะห์ ออกแบบ และทดสอบระบบ    
 4.  ปรับปรุงระบบ 
 5.  น ำระบบไปใช้งำนจริง 
 6.  ประเมินผลกำรใช้งำนระบบ  
 
 ทั้งนี้ในกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดท ำเป็น 
วงจรคุณภำพ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กระบวนกำร คือ  
 4.1 กระบวนกำรวำงแผน (Plan) 
 4.2 กระบวนกำรลงมือปฏิบัติ (Do) 
 4.3 กระบวนกำรตรวจสอบ (Check)  
 4.4 กระบวนกำรปรับปรุงน ำสู่แนวทำงกำรด ำเนินงำนในอนำคต (Act) โดยมีรำยละเอียดกำร
ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
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ตำรำงวงจรคุณภำพกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

วงจร
คุณภาพ 

กิจกรรม ข้อก าหนดกจิกรรม 
แผนการ

ด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 
 
 
 

1. ส ำรวจควำมต้องกำร/พื้น
ฐำนควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร กำร
บริกำรและกำรประกันคณุภำพ 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ และพันธกิจ
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

พฤศจิกำยน 
2561 

เสวนำ
แลกเปลีย่นเพื่อ
ส ำรวจควำม
ต้องกำร/พื้น
ฐำนควำมรู ้

2. ก ำหนดประเด็นควำมรู้ เป้ำหมำย
กำรจัดกำรควำมรู้และก ำหนด
บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำ
ควำมรู้ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธส์ ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
รำชมงคลตะวันออก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2558-2562 (ฉบับทบทวน) และกลยุทธ์ที่
ทบทวนในปีกำรศึกษำ 2561 และแจ้งให้
บุคลำกรส ำนักวิทยฯ ทุกคนทรำบ 

พฤศจิกำยน 
2561 

ควำมรู้เรื่อง
เทคนิคกำร
พัฒนำ/ปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกำร
บริหำรจดักำร 
กำรบริกำรและ
กำรประกัน
คุณภำพ 

2. จัดท ำแผนกำรจดักำรควำมรู้ของ
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

วำงแผนก ำหนดแนวทำงกำรจดักิจกรรม 
ดังต่อไปนี ้

ธันวำคม 2561 แผนกำรจดักำร
ควำมรู้ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561
ของส ำนักวิทย
บริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2.1 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัตโิดยใช้ Km Blog 

(เพื่อก ำหนดองค์ควำมรู้ที่ชุมชนแนวปฏิบัติจะ 
ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ใหส้อดคล้องกับ
ประเด็นควำมรู้ ตำมที่คณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ก ำหนด รวมทั้งก ำหนดกิจกรรม 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน และผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ โดยใช้ Km Blog) 

2.2 กิจกรรมเสวนำแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

(เพื่อเป็นเวทีในกำรเตมิเตม็ควำมรูแ้ละ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำงำน พัฒนำคน ที่สอดคล้องกับประเด็น
ควำมรู้ ตำมที่คณะกรรมกำรจดักำรควำมรู้
ก ำหนด โดยจัดกิจกรรมทุก 2 เดือน ในช่วงบ่ำย
ของวันพุธ) 
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วงจร
คุณภาพ 

กิจกรรม ข้อก าหนดกจิกรรม 
แผนการ

ด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินการ 

2.3 เข้ำร่วมกิจกรรม KM Day 

(เพื่อจัดกิจกรรมรำยงำนผลกำรจดักำรควำมรู้ใน
รอบปี และน ำเสนอองค์ควำมรู้ที่ได้รับในรูปแบบ
นิทรรศกำร และกำรจัดเสวนำ รวมทั้งเป็นกำร
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่ำงหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลยั ตลอดจนห้องสมดุ
สถำบันอุดมศึกษำในประเทศ) 

3. จัดท ำแผนปฏิบตัิกำรกิจกรรมกำร
จัดกำรควำมรู ้

สอดคล้องกับประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยกำร
จัดกำรควำมรู้ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ โดยใช้
กระบวนกำรจดักำรควำมรู้ของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 5 กระบวนกำร ใน
กำรวำงแผนกิจกรรมของชุมชนแนวปฏิบัติ ดังนี ้

  

3.1 กำรบ่งช้ีควำมรู้ 

(ก ำหนดองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นตำมประเด็นควำมรู้
ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรจดักำรควำมรู้) 

กุมภำพันธ์ 
2562 

ได้หัวเรื่อง 4 หัว
เรื่องควำมรู้ที่จะ
น ำไปใช้พัฒนำ/
ปรับปรุงฯ 

 3.2 กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู ้
(กำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ แสวงหำควำมรู้จำก
ภำยนอก รักษำควำมรู้เก่ำ) 

พฤษภำคม 
2562 

คัดเลือกควำมรู้
จ ำนวน 1 เรื่อง 
เพื่อด ำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ให้
เป็นระบบ 

 
P 

3.3 กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ 
(กำรน ำเนื้อหำควำมรู้มำจัดให้เป็นระบบ  
ก ำหนดขั้นตอนกำรเรียนรู้ในเนื้อหำกำรปฏิบตัิ
จริงและประมวลผล) 

พฤษภำคม 
2562 

ออกแบบ
ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนใน
หัวข้อกำรจัดท ำ 
E-book 
RMUTTO  
ตลอดจน
แลกเปลีย่น
เรียนรูเ้พื่อสรำ้ง
ควำมเข้ำใจ 
สรุปผลกำร

3.4 กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู ้
(กำรอบรม  ฝึกปฏิบัติ  แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์มีกำรสรปุ  น ำเสนอผล  และท ำ  
After Action Review) 

มิถุนำยน 
2562 

3.5 กำรเข้ำถึงควำมรู ้
(กำรจัดท ำผลกำรสรปุกำรฝึกปฏิบตัิ  น ำขึ้น 
Website  เพื่อท ำกำรเผยแพร่กำรรวบรวม
ควำมรู้และจัดเก็บ อย่ำงเป็นระบบ โดยเผยแพร่
เป็นลำยลักษณ์อักษร - Explicit Knowledge)) 

มิถุนำยน 2562 
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วงจร
คุณภาพ 

กิจกรรม ข้อก าหนดกจิกรรม 
แผนการ

ด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินการ 

3.6 กำรแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนควำมรู ้
(กระบวนกำรหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจระหว่ำงผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรยีนรู้) 

กรกฎำคม 
2561 

ปฏิบัติ และ
จัดเก็บควำมรู้
อย่ำงเป็นระบบ 
เพื่อให้บุคลำกร
ทุกคนใน
หน่วยงำนได้ใช้
ในกำร
ปฏิบัติงำนจริง 

3.7 กำรเรียนรู ้
(กำรน ำควำมรู้ทีไ่ด้จำกกำรถอดควำมรู้ไป
ประยุกตห์รือบูรณำกำรใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง) 

สิงหำคม 2561 

 
 
 
 

D 

4. จัดกิจกรรมกำรจดักำรควำมรู้ตำม
แผนที่ก ำหนด 

มีกำรจัดกจิกรรม 3 รูปแบบ ดังนี ้
4.1 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัต ิ

 
ธันวำคม 2561 
– กรกฎำคม 

2562 

1. ฐำนควำมรู้ 
บทเรียน และ
ควำมส ำเร็จจำก
แหล่งภำยนอก 
2. แหล่งผู้รู้ใน
ส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
3. กำรเล่ำเรื่อง 
4. เวทีถำมตอบ 
5. กำรเสวนำ 
6. เพื่อนช่วย
เพื่อน 
7. กำรทบทวน
หลังกำรปฏิบตัิ  

4.2 กิจกรรมพุธสุนทรยีเสวนำ 
 
4.3 กิจกรรม KM Day 

 
 

C 

 

5. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรจดักำรควำมรู้ของส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรทุก 3 เดือน 

ทุก 3 เดือน คณะกรรมกำร
บริหำรให้
ข้อเสนอแนะถึง
รูปแบบและ
วิธีกำรในกำร
ด ำเนินกำร 

6. สกัดและรวบรวมองค์ควำมรู ้ คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ และคุณอ ำนวย 
(Facilitator) ของแต่ละชุมชนตรวจสอบผลกำร
ด ำเนินงำน เพื่อสกัดองค์ควำมรู้จำกกำรกิจกรรม
กำรจัดกำรควำมรู้ของชุมชนแนวปฏิบัต ิ

ธันวำคม 2561 
– กรกฎำคม 

2562 

รวบรวมควำมรู้
ที่ได้จัดท ำเป็น
คู่มือกำรใช้งำน 
e-book 

 

 

 

7. เผยแพร่องค์ควำมรู ้ ตรวจสอบกำรน ำองค์ควำมรู้เผยแพร่ผ่ำน
เว็บไซตส์ ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ http://kmarit.rmutto.ac.th  

กรกฎำคม 
2562 

 

8. ประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้
ประจ ำป ี

ประเมินผลในภำพรวมของกิจกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ในด้ำน 

กรกฎำคม 
2562 
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วงจร
คุณภาพ 

กิจกรรม ข้อก าหนดกจิกรรม 
แผนการ

ด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินการ 

C 

1. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำร
ด ำเนินงำน กำรจดักำรควำมรู้ของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2. กำรจัดกิจกรรมพุธสุนทรียเสวนำ 

3. กำรน ำควำมรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

4. กำรเผยแพร่องค์ควำมรูผ้่ำน KM Blog 

A 

9. กำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนกำร
จัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำต่อไป 

 

น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะกำรจัดกำร
ควำมรู้มำพัฒนำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดกำร
ควำมรู้ปีต่อไป 

สิงหำคม 2562  
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 .  แต งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
 .  ก าหนดประเด นความรู้
 .  จัดท าแผนการจัดการความรู้
4.  จัดท าแผนปฏิบัติการของชุมชนแนวปฏิบัติ

PLAN

จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนที่ก าหนด

 .  ติดตามผลการด าเนินงาน
 .  สกัดและรวบรวมองค์ความรู้
 .  เผยแพร องค์ความรู้
4.  ประเมินผลการจัดการความรู้ประจ าป 

DO

ก าหนดแนวทางการจัดการความรู้ในป ต อ ป

CHECK ACTION

KM

ARIT

5. ปัจจัยภายในและภายนอกที่สนับสนุนให้เกิด Best Practice 
 5.  ปัจจัยเอ้ือภายใน ประกอบ ปด้วย   
 5.1.1 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  - ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ที่ชัดเจน  โดยก ำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562 (ฉบับทบทวน) ยุทธศำสตร์ที่ 3: กำร
สร้ำงบริหำรจัดกำรเชิงธรรมำภิบำลสู่ควำมเป็นองค์กรคุณภำพด้วยเทคโนโลยีและนวัติกรรม  กลยุทธ์ที่ 3: มี
กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร  ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 
15: ระดับควำมส ำเร็จกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
  - มีกำรแต่งตั้งผู้บริหำรระดับสูงรับผิดชอบ  โดยแต่งตั้งรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บริหำร เป็นประธำนคณะกรรมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (Chief Knowledge Officer-CKO) ของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ รับผิดชอบในก ำหนดนโยบำย และขับเคลื่อนกลไกกำรจัดกำรควำมรู้ให้บรรลุ
เป้ำหมำย 
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  - มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้  โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรมำ
จำกตัวแทนของบุคลำกรทุกฝ่ำย  ซึ่งคณะกรรมกำรมีบทบำทส ำคัญในกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก 
(Facilitation) เพ่ือผลักดัน และกระตุ้นให้มีกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้เกิดขึ้นภำยในฝ่ำย/งำน ต่ำงๆ ของส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  - มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรควำมรู้  เพ่ือด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำง
เป็นรูปธรรม ตำมหลักกำรของวงจรคุณภำพ PDCA อย่ำงต่อเนื่อง 
  - มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้ควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้แก่บุคลำกรทุกคน เพ่ือให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำร
จัดกำรควำมรู้  โดยเชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ตรง ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กรมำให้ควำมรู้
อย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และจัดกิจกรรม KM Kick Off โดยประธำนคณะกรรมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
และประธำนชุมชนแนวปฏิบัติทุกชุมชน จะสื่อสำรแนวทำงในกำรด ำเนินกำร และประชำสัมพันธ์กิจกรรม KM 
ในปีนั้นๆ ให้แก่บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศรับทรำบไปอย่ำงทั่วถึง 
  - มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรติดตำม
ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนทุก 2 เดือน โดยคณะกรรมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ และจัดให้มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในรูปแบบของกำรเข้ำร่วมงำน KM Day ของมหำวิทยำลัยฯ เป็นประจ ำทุกปี 
  - มีกำรประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้ทั้งในภำพรวมและรำยกิจกรรม เพ่ือน ำผล
กำรประเมินมำพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 5.1.2 กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป็นผู้ที่มีควำมรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ที่เกิดจำกประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน และมีวัฒนธรรมกำรแบ่งปัน
และถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เพ่ือนร่วมงำน ตลอดจนมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดกำรน ำเอำควำมรู้ที่ได้รับจำก
กำรแบ่งปันไปต่อยอดเพ่ือพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 5.1.3 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรด ำเนินงำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรภำยในองค์กรที่ช่วยผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดกำรสร้ำงกำรจัดเก็บและเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ได้
จำกชุมชนแนวปฏิบัติ  โดยมีกำรจัดท ำเว็บไซต์  KM Corner เพ่ือจัดเก็บและเผยแพร่องค์ควำมรู้ของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่  
http://kmarit.rmutto.ac.th 
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5.  ปัจจัยเอ้ือภายนอก ประกอบ ปด้วย   

 5.2.1 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกรรมบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546จำกพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกรรมบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 3  
มำตรำ 11  ก ำหนดให้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ  เพ่ือให้มีลักษณะเป็น องค์กรแห่งการ
เรียนรู้  อย่างสม่่าเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ  เพ่ือน่ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้  ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของข้าราชการในสังกัดให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้” 

 5.2.2 นโยบำยของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลตะวันออก มีนโยบำยให้มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล มีประสิทธิภำพ และมุ่งสู่สำกล  โดยให้
ทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงครบวงจร  เพื่อพัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้  และตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก และพัฒนำกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
(LO) 
 5.2.3 ข้อบังคับของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก จำกข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ว่ำด้วย ระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ได้ก ำหนดแนวทำงให้ทุกส่วนงำนด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ตำม
ระบบกำรประกันคุณภำพ โดยมีกำรก ำหนดให้มีตัวบ่งชี้คุณภำพตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
(สกอ.) ก ำหนดตัวบ่งชี้คุณภำพที่ 2.4 กำรพัฒนำส่วนงำนสู่สถำบันเรียนรู้ 

 5.2.4 กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลตะวันออกมหำวิทยำลัยได้มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของส่วนงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
เอ้ือให้เกิดกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ที่เป็นระบบและมีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
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6. คุณค าต อองค์กรจากการมีวิธีปฏิบัติที่ด ี
 จำกกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตั้งแต่ปี 2557 
จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดวิธีปฏิบัติที่ดี และเกิดกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

 6.1  ด้านการพัฒนาบุคลากร   กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศกระตุ้นให้บุคลำกรเข้ำมำมีส่วนร่วม และท ำงำนเป็นทีม ท ำให้เกิดวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน 
ก่อให้เกิดกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะและศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถน ำกระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้ตำมวงจรคุณภำพ PDCA ครบทั้งวงจร ไปใช้ในกำรปรับปรุง พัฒนำกำรปฏิบัติงำนของตนเองให้
เกิดประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล และสร้ำงนวัตกรรมกำรให้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งสร้ำงวัฒนธรรมกำรเผยแพร่และเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง
บุคลำกรผู้ร่วมงำน 

 6.2 ด้านการพัฒนางาน จำกกำรด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ท ำให้เกิดกำรท ำงำนข้ำม
สำยงำนระหว่ำงบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำร
ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนในทุกๆ ด้ำนอย่ำงต่อเนื่องซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ 

 6.  ด้านการพัฒนาองค์กร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีองค์ควำมรู้ที่เกิด
จำกกำรจัดกำรควำมรู้  ท ำให้สำมำรถรักษำองค์ควำมรู้ที่ส ำคัญขององค์กรให้คงอยู่ รวมทั้งมีกำรน ำองค์ควำมรู้
ไปต่อยอดให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรและผู้ปฏิบัติงำน ซ่ึงนับว่ำ
เป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส่งผลให้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และ
สนับสนุน ส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยก้ำวไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งควำมเป็นเลิศต่อไป 

  6.4 ด้านการพัฒนาสังคม  นอกจำกกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือรักษำองค์ควำมรู้ภำยในของส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศแล้ว ในบทบำทของกำรเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลตะวันออกและชุมชนภำคตะวันออก ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศยังค ำนึงถึงกำร
จัดกำรควำมรู้เพ่ือรักษำองค์ควำมรู้ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง รวมถึงเปิดโอกำสให้หน่วยงำน
และชุมชนได้ใช้ควำมรู้ที่จัดเก็บไปต่อยอด เช่น ควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรพัฒนำปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ กำรเขียนของบประมำณด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เป็นต้น ก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของสังคมโดยรวม และพัฒนำไปสู่สั งคมแห่งกำร
เรียนรู้ต่อไป 
 
  



 
การจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Knowledge Management Office of Academic and Information Technology KM 

7. ผลลัพธ์และแนวโน้มของผลการด าเนินการ 
 7.  เกิดนวัตกรรมที่น ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
 จำกกำรที่ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศก ำหนดประเด็นควำมรู้ “กำรสร้ำงหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book RMUTTO )”” ส่งผลให้ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ สร้ำงนวัตกรรม
ด้ำนกำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยในปีกำรศึกษำ 2561 ได้คัดเลือกหัวข้อกำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง “กำร
สร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book RMUTTO)” ซึ่งเป็นกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศจำกกำรน ำ E-book 
RMUTTO  ไปใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร กำรบริกำรและกำรประกัน
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน  หรือน ำไปใช้เพ่ือกำรศึกษำ รวมทั้งกำรฝึกอบรมนั้น E-book RMUTTO 
จะช่วยอ ำนวยควำมสะดวก 

1. เพ่ือจัดท ำหนังสือในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่นที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวก และให้กับ
บุคลำกรของส ำนักฯในกำรจัดเก็บหนังสือที่และสำมำรถเผยแพร่งำนเขียนของตนเองได้
สะดวกมำกขึ้น 

2. เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำร และบริกำรแก่สังคมออนไลน์ให้เป็นควำมรู้ รวมไปถึงกำร
ช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยในที่ต้องใช้ในกำรท ำหนังสือ 

 ซึ่งได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรใช้งำนระบบจนสำมำรถพัฒนำคู่มือกำรใช้งำนระบบให้สำมำรถ
น ำไปใช้ปฏิบัติงำนได้จริง และปรับปรุงให้ง่ำยต่อกำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้น 
 7.  ความส าเร จของการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการ การบริการและการประกันคุณภาพโดยมีประเด นที่ส าคัญคือ 

1. หนังสือที่สำมำรถอ่ำนได้ทุกท่ีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
2. เก็บรักษำได้ง่ำย ประหยัดเนื้อท่ีในกำรจัดเก็บ ประหยัดค่ำเก็บรักษำ 
3. สำมำรถเพ่ิมลูกเล่นจำกภำพมัลติมีเดีย และเสียงได้  
4. สำมำรถค้นหำข้อควำมที่อยู่ในหนังสือได้ ยกเว้นว่ำข้อควำมนั้นอยู่ในลักษณะของรูปภำพ 
5. ประหยัดต้นทุนในกำรด ำเนินกำรและสำมำรถลดทรัพยำกร เช่น เอกสำร กระดำษ ในกำร

ท ำงำนได้  
อำจกล่ำวได้ว่ำควำมส ำเร็จของระบบสำรสนเทศขึ้นอยู่กับนโยบำยของผู้บริหำรในกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน ควำมพร้อมของอุปกรณ์ บุคลำกร และซอฟท์แวร์ ตลอดจนควำมร่วมมือของ
บุคลำกรในส ำนักฯ จึงจะสำมำรถน ำไปสู่กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศท่ีประสบควำมส ำเร็จได้ 
 7.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 เมื่อมีกำรน ำระบบไปใช้งำนจริง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ด ำเนินกำรประเมินผล
กำรใช้งำนระบบในเรื่องประสิทธิภำพต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึน ทั้งนี้ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก (คะแนนเฉลี่ย 
4.88 จำกคะแนนเต็ม 5)  
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7.4 การต อยอดองค์ความรู้ที่ ด้จากการเข้าร วมกิจกรรมจัดการความรู้กำรเข้ำร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกิจกรรมพุธสุนทรียเสวนำ และกิจกรรมของชุมชนแนวปฏิบัติ  ท ำให้มีกำรน ำควำมรู้และวิธีปฏิบัติที่ดี
(Good Practice) ไปต่อยอดเพ่ือปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับบริบทของแต่ละงำน เช่น 
  - น ำไปประยุกต์ใช้กับกำรออกแบบและพัฒนำระบบอ่ืน ๆ เป็นต้น 
  - ได้น ำควำมรู้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ไปประยุกต์และขยำยผลในกำรก ำหนดประเด็น
ควำมรู้ใหม่ในปี พ.ศ. 2562 
  - ท ำกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือพัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

7.5 ผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านัก วิทยบริการ
และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2557 – ปีกำรศึกษำ 2560 ผลกำรตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมองค์ประกอบคุณภำพกำรศึกษำ 
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 กำรพัฒนำส่วนงำนสู่สถำบันกำรเรียนรู้ มีผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ ระดับ
ดีมำก ได้คะแนนระดับ 5 ทุกปี  
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8. ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ ข.1 ภาพบรรยากาศการเสวนาแลกเปลี่ยนเรื่องรู้ ด้านบรหิารจดัการ ประจ่าปี 2561 ครั้งที่ 1 
วันที่ 23 เมษายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ข.2 ภาพบรรยากาศการเสวนาแลกเปลี่ยนเรื่องรู้ ด้านบรหิารจดัการ ประจ่าปี 2561 ครั้งที่ 1 

วันที่ 23 เมษายน 2562 
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รูปที่ ข.3 ภาพบรรยากาศการเสวนาแลกเปลี่ยนเรื่องรู้ ด้านบรหิารจดัการ ประจ่าปี 2561 ครั้งที่ 2 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ข.4 ภาพบรรยากาศการเสวนาแลกเปลี่ยนเรื่องรู้ ด้านบรหิารจดัการ ประจ่าปี 2561 ครั้งที่ 2 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
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9. แหล งเผยแพร ข้อมลู 
ได้มกีำรน ำองค์ควำมรู้เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

http://kmarit.rmutto.ac.th 
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