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 ตามนโยบายของคณะกรรมการ การจัดการความรู้ (KM) ส านักวิทยบริการ จัดท าแผนการจัดการ

ความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2560 คือ “การเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ Smart Office” วัตถุประสงค์ คือ มุ่งสู่

การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยงการท างาน จัดเก็บ ข้อมูล และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  น าประโยชน์ที่

ได้รับมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของหน่วยงาน   

  ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  ได้ด าเนินการตามนโยบาย Smart Office  โดยมีแนวปฏิบัติการเป็น 

smart office คือ ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และอ านวยความสะดว กแก่ผู้รับบริการ เป้าประสงค์ คือ  

ลดการใช้ทรัพยากร ลดขั้นตอนในการรับบริการ  

  ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีการประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางปฏิบัติดังกล่าว  โดยมี นางสาว

ขนษิฐา จูมลี  เป็นเลขาการประชุม  เพื่อหาแนวทางการด าเนินงาน Smart Office ที่ฝ่ายเทคโนโลยีทาง

การศึกษาสามารถด าเนินการ โดยใช้ระบบ Google Drive เข้ามาบริหารจัดการภายในฝ่ายเทคโนฯ ทั้งท่ีเป็น

รายงานผลการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน ฐานข้อมูลต่างๆ พอสรุปขั้นตอนได้ดังนี้  

 

จัดท าแบบฟอร์มข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการด้วยโปรแกรม Excel  

 

                                       น าไฟล์ข้อมูลไปเก็บไว้ใน Google Drive   

 

               แปลงไฟล์ให้เป็น Google Sheet แล้วก าหนดสิทธิ์ให้บุคลากรเข้าไปแก้ไขเพ่ิมเติมได้  

 

                        อบรมการใช้งาน Google Sheet หัวข้อต่างๆ ในที่ประชุมฝ่ายเทคโนฯ  

 

                     บุคลากรด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้แจ้งในที่ประชุมฝ่ายเทคโนฯ 

 

ก าหนดสิทธิ์ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับงานประกัน/ยุทธศาสตร์ เพ่ือน าผลรายงานในที่ประชุมกรรมการบริหารฯ



 1. จัดท า “การรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา” ด้วย Google 

Sheet  ใน Google Drive   

 
 แนวทางการด าเนินงาน  

  เมื่อไฟล์ “รายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา” ถูกแปลงเป็น Google 

Sheet แล้ว ก็สามารถแชร์ และก าหนดสิทธิ์ให้บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาทุกคนเข้าไปดู และ แก้ไข

เพ่ิมเติมข้อมูลได้  ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ Google Sheet  ก็จะประมวลผลเป็นค่าสถิติตามสูตรที่เรา

ก าหนดไว้  ทั้งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาและบุคลากรจะรับรู้ผลการด าเนินงานของทุกๆ คน เพื่อใช้

เป็นข้อมูลในการติดตามผลการด าเนินงานของบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  ในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวในการบริหารงานของส านักวิทยบริการ  ได้แชร์โดยก าหนด

สิทธิ์ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องในการประชุมกรรมการบริหารดูข้อมูล  แต่ไม่สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลได้ เพ่ือใช้

ประกอบการรายงานผลตามยุทธศาสตร์ของนางสาวขนิษฐา จูมลี  และการรายงานผลประกันคุณภาพของนาง

ศิมาพร กาเผือกงาม  อาทิ จ านวนการผลิต สื่อการเรียนการสอน  จ านวนการผลิตสื่อตามค าร้องขอ  จ านวน

สถิติผู้ขอใช้บริการแต่ละเดือน  การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละเดือน  ฯลฯ  

  จากการด าเนินการในอดีตท่ีผ่านมา ได้มีการแชร์ไฟล์ในลักษณะนี้ที่เครื่องของหัวหน้าฝ่ายฯ  ผ่าน

ระบบ LAN  ของส านักวิทยบริการ เมื่อระบบ LAN มีปัญหา ก็ไม่สามารถ เข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ อีกท้ังประสบ

ปัญหาการเข้าถึงไฟล์ดังกล่าวเมื่อหัวหน้าฝ่ายฯ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ บุคลากรไม่สามารถ เข้ามาแก้ไขเพ่ิมเติม

ข้อมูลได้เช่นกัน     ดังนั้น การแชร์ไฟล์ผ่านระบบ Google Drive  จึงเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่าง

ตรงจุด ประหยัด  สะดวกและรวดเร็ว   



 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

  ท าให้การบริหารจัดการข้อมูลภายในฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาสะดวกรวดเร็วขึ้น บุคลากรสามารถ

เข้าไปแก้ไขเพ่ิมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์  

เคลื่อนที่ โน้ตบุ๊ค  แ ท็บเล็ต  ช่วยประหยัดกระดาษ ประสานงานได้เร็วขึ้น และลดขั้นตอนในการรายงานผล

การปฏิบัติงานประจ าเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 2. จัดท า “แผนปฏิบัติงานบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา” ด้วย Google Sheet  ใน 

Google Drive  

 

แนวทางการด าเนินงาน  

  เมื่อไฟล์ “แผนปฏิบัติงานบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา” ถูกแปลงเป็น Google Sheet 

แล้ว ก็สามารถแชร์และก าหนดค่าให้บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาทุกคนเข้าไปดู  และแก้ไขเพ่ิมเติม

ข้อมูลได้ ใครมีภารกิจที่จะต้องด าเนินการวันไหน ต้องใช้บุคลากร กี่คน  ทั้งหัวหน้าฝ่ายฯ และบุคลากรจะรับรู้

แผนปฏิบัติงานผ่าน Google Sheet เพ่ือเป็นการจัดล าดับคิวการท างาน  ทุกคนที่จะรับงานต้องเข้าไปดูไฟล์

แผนปฏิบัติงานบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  กรณีท่ีคิวงานชนกัน ก็ต้องให้สิทธิ์คนที่ลงในแผนก่อน  

เพราะได้แจ้งบุคลากรในที่ประชุมฝ่ายฯให้รับทราบทั่วกันแล้ว  เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานในฝ่าย

เทคโนโลยีทางการศึกษา และความเป็นธรรมแก่ผู้ขอใช้บริการทีต่ิดต่อขอใช้บริการตามล าดับก่อนหลัง   

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

  ท าให้การบริหารจัดการข้อมูลภายในฝ่ายเทคโนฯ สะดวก รวดเร็ว เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  



  3. จัดท า “ฐานข้อมูลฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา”  ด้วย Google Sheet  ใน Google Drive 

 

 

1. ฐานข้อมูลการบันทึกภาพ 2. ฐานข้อมูล UBU CATV 3. ฐานข้อมูลวีดิทัศน์ 4. ฐานข้อมูล CCTV 5. ฐานข้อมูลสื่อการสอน 

 

แนวทางการด าเนินงาน  

  ไฟล์ “ฐานข้อมูลฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา” ที่อยู่ในรูปแบบ Google Sheet ก็สามารถแชร์และ

ก าหนดค่าให้บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาทุกคนเข้าไปดู และ สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลได้  เพราะ

สื่อที่ผลิตเสร็จเรียบร้อย  ผู้รับ ผิดชอบในการผลิตสื่อนั้น  จะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลในช่องต่างๆ ให้ครบถ้วน  

แล้วน ารหัสสื่อชนิดนั้นมาพิมพ์ไว้ที่หน้าปกแผ่น DVD ที่ส าเนา  จึงจัดส่งให้ผู้ขอใช้บริการ 1 ชุด และจัดเก็บไว้ที่

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการสืบค้น และให้บริการอีก 1 ชุด  

  

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

  ท าให้เกิดระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลภายในฝ่ายเทคโนฯ ที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 

บุคลากรทุกคนสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลสื่อต่างๆ ได้ตามที่ผู้ขอใช้บริการต้องการได้  หรือน าไปใช้ประกอบ  

การผลิตสื่อต่างๆ ได้เช่นกัน 

 



  4. จัดท า “ฐานข้อมูลการผลิตสื่อตามค าร้องขอ”  ด้วย Google Sheet  ใน Google Drive 

 

    
แนวทางการด าเนินงาน  
  ไฟล์ “ฐานข้อมูลการผลิตสื่อตามค าร้องขอ”  ที่อยู่ในรูปแบบ Google Sheet ก็จะแชร์และก าหนดค่า
ให้นางจีรภา  แดงทน ที่มีหน้าที่ในการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่หน่วยงานผู้ขอใช้บริการเข้าไปดู และสามารถ
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลได้  ที่ผ่านมาเมื่อมีหน่วยงานใดมาจ่ายค่าบริการ  เจ้าหน้าที่การเงินจะไม่รู้ว่ามาจ่ายเงิน
ค่าบริการงานอะไร ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาก็ไม่ทราบข้อมูลว่ามีหน่วยงานใดมาจ่ายค่าบริการบ้างแล้ว  
จึงมีแนวคิดในการจัดท าฐานข้อมูลการผลิตสื่อตามค าร้องขอขึ้น  เพ่ือใช้สื่อสารกันระหว่างเจ้าหน้าที่การเงิน 
และหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ปัจจุบันเจ้าหน้าที่การเงินจะเปิดไฟล์ฐานข้อมูลการผลิตสื่อตามค า
ร้องขอ ก็จะทราบข้อมูลว่าเป็นงานอะไร และเม่ือออกใบเสร็จแล้ว  เจ้าหน้าที่การเงิน  ก็จะพิมพ์ข้อมูลว่าไดจ้่าย
ค่าบริการแล้ว พร้อมกับหมายเลขใบเสร็จในไฟล์ที่แชร์  

    
ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
  ท าให้การบริหารจัดการและติดตามงานระหว่างฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษากับเจ้าหน้าที่การเงิน  
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 

 



  5. การติดต่อ สื่อสาร การรับ การส่งข้อมูล และการประชาสัมพันธ์องค์กร ผ่าน Face 
Book/Line/Mail เนื่องจากปัจจุบันก้าวสู่เทคโนโลยีดีจิตอล การติดต่อสื่อสารมีความสะดวก รวดเร็ว มี
การส่งข้อมูลผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คหลากหลายรูปแบบ เช่น Face Book Line Mail รวมถึงเว็บไซต์  ให้
เลือกใช้ตามความถนัด  ท าให้การติดต่อสื่อสารในองค์กรรวดเร็วมากขึ้น  ซ่ึงฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาก็ได้
ใช้ช่องทางของสื่อต่างๆ เหล่านี้ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ส่งข้อมูลกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
รวมทั้งติดต่อ ประสานงานกับผู้ขอใช้บริการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
  1. E-Mail  ในการรับ และการส่งข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เป็นเอกสาร และรูปภาพ   

 

  2. Face Book ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ใช้ติดต่อสื่อสารภายในฝ่ายฯ การรับ และการส่งข้อมูลต่างๆ  

 



  3. line  กลุ่มต่างๆ  ใช้ติดต่อสื่อสารภายในองค์กร  และประสานกับผู้ขอใช้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  สรุป 
  จากการด าเนินงานที่กล่าวมาท้ังหมดนี้  ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาได้ด าเนินการตามนโยบายของ
คณะกรรมการ “การจัดการความรู้” (KM) ส านักวิทยบริการ “การเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ Smart Office”   
ที่ประกอบด้วย การรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนปฏิบัติงาน และการจัดท าฐานข้อมูลฝ่าย
เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วย google sheet ใน google drive ซึ่งสอดคล้องกับ แนวปฏิบัติการเป็น smart 
office  ที่มีเป้าประสงค์ คือ ลดการใช้ทรัพยากร ลดขั้นตอนในการรับบริการ   โดยการใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  พัฒนาการให้บริการ  อีกท้ังยังมี
ส่วนช่วยในการบริหารจัดการ  ลดต้นทุน  ประหยัดเวลา  ประหยัดทรัพยากร ลดการใช้กระดาษในการติดตาม 
รายงานข้อมูลสถิติผลการปฏิบัติงาน โดยเฉลี่ยเดือนละ 48 แผ่น รวมถึงการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว  จนส่งผล
ถึงภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 


