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สรุปผลการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

“การเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ Smart Office” ส านักงานเลขานุการ 

 

ส ำนักวิทยบริกำร จัดท ำแผนการจัดการความรู้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 คือ “กำรเป็น
หน่วยงำนอัจฉริยะ Smart Office” วัตถุประสงค์ คือ มุ่งสู่กำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยงกำรท ำงำน จัดเก็บ 
ข้อมูล และประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประโยชน์ที่ได้รับ เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำน บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็น คือ บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำร 
ทุกคน  
 ส ำนักงำนเลขำนุกำร ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรเป็นหน่วยงำนอัจฉริยะ Smart Office ตำม
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักวิทยบริกำร ในวันที่ 7 ธันวำคม 2559 โดยมีข้อสรุปร่วมกัน ดังนี้  

แนวปฏิบัติการเป็น Smart Office : ข้อมูลข่ำวสำร ถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก 

เป้าประสงค์ : ลดกำรใช้กระดำษ ลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรแจ้งเวียน ลดกำรสูญหำยของ 

       เอกสำร   

 และได้น ำแนวปฏิบัติกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้  

➢ Google Application มำใช้ในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

- กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
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- กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
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วิธีการด าเนินงาน 

 - กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

 หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร สร้ำงโฟลเดอร์กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ให้กับบุคลำกรส ำนักงำน

เลขำนุกำร จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน ประกอบด้วย 1) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน 2) 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบ PDCA 3) แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนต่ำง ๆ โดยสำมำรถ

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนได้ทุกท่ี ทุกเวลำ ที่มีอินเทอร์เน็ต   

 - กำรติดตำม รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 งำนนโยบำยและแผน สร้ำงแบบฟอร์มกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดย

ใช้ Google Sheet สร้ำงแบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง โดยใช้ Google Docs และแจ้งเตือน

ติดตำมให้ผู้รับผิดชอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ผ่ำนทำง Social Network และทำง E-mail งำนนโยบำย

และแผน สรุปวิเครำะห์และรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร  

งำนพัสดุ สร้ำงแบบฟอร์มรำยงำนสถำนกำรณ์จัดซื้อหนังสือ วำรสำร โดยใช้ Google Sheet และแชร์

ให้กับผู้เกี่ยวข้องรับทรำบผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ   

ประโยชน์ที่ได้รับ  

1) เกิดควำมคล่องตัว ควำมรวดเร็วในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

2) ลดขั้นตอนในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนต่ำง ๆ  
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3) ลดกำรใช้กระดำษในกำรพิมพ์รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

4) ผู้บริหำร ผู้รับผิดชอบทรำบควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนต่ำง ๆ ได้ทุกท่ี ทุกเวลำที่มี

อินเตอร์เน็ต    

➢ น ำ Google Calendar มำใช้ในกำรแจ้งรับเช็ค กำรแจ้งข้อมูลไปรำชกำร วันลำ ของบุคลำกร 

และกำรแจ้งก ำหนดกำรประชุม 

   - กำรแจ้งรับเช็ค 
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 - กำรแจ้งข้อมูลไปรำชกำร วันลำ ของบุคลำกร 
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วิธีการด าเนินงาน 

 - กำรแจ้งรับเช็ค 

  งำนกำรเงิน สร้ำงปฏิทินกิจกรรม “กำรแจ้งกำรรับเช็ค” ใน Google Calendar และบันทึก

ข้อมูลกำรรับเช็คเม่ือได้รับอนุมัติเงินยืมในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ระบบจะแจ้งเตือนกำรรับเช็คทำง e-

mail และ sms ทั้งนี้บุคลำกรจะต้องเพ่ิมปฏิทินกำรรับเช็ค หำกไม่เพ่ิมจะไม่ได้รับกำรแจ้งเตือน   

- กำรแจ้งข้อมูลไปรำชกำร วันลำ ของบุคลำกร 

  งำนบุคคล สร้ำงปฏิทินกิจกรรม “กำรไปรำชกำร วันลำ” ใน Google Calendar และบนัทึก

ข้อมูลกำรไปรำชกำร วันลำ ของบุคลำกร เมื่อได้รับอนุมัติ โดยแชร์ปฏิทินกำรไปรำชกำรและกำรลำ 

พักผ่อน และระบบจะแจ้งเตือนให้กับผู้บริหำร บุคลำกรทรำบก่อนถึงวันลำพักผ่อน 1 วัน  ทั้งนี้บุคลำกรจะต้อง

เพ่ิมปฏิทินกำรข้อมูลไปรำชกำร วันลำ หำกไม่เพ่ิมจะไม่ได้รับกำรแจ้งเตือน  
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 - กำรประชุม 

  กำรก ำหนดกำรประชุม และเชิญประชุม เลขำนุกำร คณะกรรมกำร/คณะท ำงำน ชุดต่ำง ๆ 

บันทึกกิจกรรมกำรประชุมใน Google Calendar และเชิญผู้เข้ำร่วมประชุม โดยกำรเพ่ิม e-mail แทนกำร

จัดท ำบันทึกเชิญประชุม จำกนั้นผู้เข้ำร่วมประชุมจะรับทรำบก ำหนดกำรประชุม และระบบจะแจ้งเตือน

ผู้เข้ำร่วมประชุมตำมที่เลขำนุกำรก ำหนด เช่น ก่อนประชุม 1 สัปดำห์ 1 วัน หรือ 30 นำที  

  กำรประชุม เลขำนุกำรจะจัดท ำวำระกำรประชุม โดยใช้ Google Docs และแนบเอกสำร 

หลักฐำน โดยใช้ Google Drive และแชร์ข้อมูลให้กับผู้เข้ำร่วมประชุม ในระหว่ำงประชุมผู้เข้ำร่วมประชุม

สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ในวำระกำรประชุมได้  

ประโยชน์ที่ได้รับ  

 1) ลดระยะเวลำในกำรประสำนให้ผู้ที่ได้รับเช็ค มำรับเช็ค  

2) ลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรตรวจสอบว่ำผู้บริหำร บุคลำกร ท่ำนใดติดภำรกิจ หรือลำ กรณีท่ี

ต้องก ำหนดกำรประชุมต่ำง ๆ  

3) ผู้บริหำรและบุคลำกรรับทรำบข้อมูลกำรไปรำชกำรและกำรลำของบุคลำกร   

4) ลดกำรใช้กระดำษในกำรเชิญประชุม และส ำเนำเอกสำรกำรประกอบกำรประชุม 

5) ผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถพิมพ์แสดงควำมคิดเห็นหรือแก้ไขในวำระกำรประชุม  

 

➢ กำรแจ้งเวียนเอกสำรผ่ำนทำง E-mail กำรจัดเก็บเอกสำรในระบบบริหำรงำนสำรบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ของมหำวิทยำลัย  
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วิธีการด าเนินงาน 

งำนธุรกำร สแกนเอกสำร/บันทึกข้อควำม หลังจำกผู้บริหำรสั่งกำร จัดเก็บไฟล์ในระบบบริหำรงำน

สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหำวิทยำลัย แจ้งเวียนเอกสำรไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทำง e-mail และจัดเก็บข้อมูล

ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของธุรกำร และแชร์ข้อมูลทำง Network เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถค้นหำเอกสำรได้  

ระบบบริหำรงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหำวิทยำลัย จัดเก็บข้อมูลในฐำนข้อมูล DMS ซึ่งอยู่ใน

ระหว่ำงกำรพัฒนำของผู้ดูแลระบบให้แจ้งเตือนผู้ที่ได้รับเอกสำรแจ้งเวียนผ่ำนทำง e-mail 

ประโยชน์ที่ได้รับ  

 1) ลดกำรใช้กระดำษในกำรส ำเนำแจ้งเวียนเอกสำร  

2) ลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรส ำเนำเอกสำร และแจ้งเวียนบุคลำกรกรณีเกี่ยวข้องหลำยคน 

3) ลดกำรสูญหำย /หรือหำเอกสำรต้นฉบับไม่เจอเพรำะสแกนจัดเก็บไฟล์เป็นระบบ โดยแยกเป็นปี

ของเอกสำร 
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 ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำง Web site และ social network  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงาน 

 งำนสำรสนเทศ  จัดท ำต้นฉบับเอกสำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลผ่ำนทำง Social 

Network  เช่น Facebook หน้ำเพจ ชุมชนส ำนักวิทยบริกำร ผ่ำน Line กลุ่ม ส ำนักวิทยบริกำร และทำง

เว็บไซต์ส ำนักวิทยบริกำร http://www.oar.ubu.ac.th 

ประโยชน์ที่ได้รับ  

 1) ลดกำรใช้กระดำษในกำรส ำเนำเอกสำรติดประกำศ  

2) ลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรติดประกำศและโทรแจ้งบุคลำกร และฐำนขอ้มูลสำมำรถสืบค้น

ย้อนหลังได้ 

 

การประชาสัมพันธ์แบบเดิม 

ต้นฉบับ 

ปิดประกำศ/ประชำสัมพันธ์  
   บอร์ดประชำสัมพันธ์  

      - ใช้กระดำษอย่ำงน้อย 5 แผ่น 
      - ใช้เวลำในกำรติดบอร์ด 10 นำที 
  (ข้อมูลไม่สำมำรถจัดเก็บเป็นฐำนข้อมูล   
  เพื่อสืบค้นได้) 
 

 
 

การประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี 

ต้นฉบับ 

กำรประชำสัมพันธ์  (ไม่ใช้กระดำษ) 
   ผ่ำนทำง Facebook   
   ผ่ำนทำง Line กลุ่มส ำนักวิทยฯ 
   ผ่ำนเวบไซต์ส ำนักวิทยบริกำร 

      (ใช้เวลำอย่ำงน้อย 3 นำที) 
 *ข้อมูลสำมำรถจัดเก็บเป็นฐำนข้อมูลได้
อย่ำงยำวนำนและสำมำรถสืบค้นได้
ตลอดเวลำ 

 
 ปิดประกำศ/ประชำสัมพันธ์  

     โทรศัพท ์

      (ใช้เวลำอย่ำงน้อย 3 นำที) 
ข้อมูลไม่สำมำรถจัดเก็บเป็นฐำนข้อมูลเพ่ือ
สืบค้นได้ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ “การเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ Smart Office”  

ของส านักงานเลขานุการ  

เป้าประสงค์ ผลการด าเนินงาน จ านวน หมายเหตุ 
1. ลดกำรใช้กระดำษ 1.1 ลดการใช้กระดาษในการติดตาม รายงานข้อมูลสถิติผลการ

ปฏิบัติงาน  
เฉลี่ย แผ่น/เดือน 

 - งำนบริหำรทั่วไป  44  
 - งำนคลังและพัสดุ 51  
 - งำนแผน งบประมำณและสำรสนเทศ  139  
 1.2 ลดการใช้กระดาษในการแจ้งเวียนเอกสาร 

ของงานสารบรรณ 
665  

 1.3 ลดการใช้กระดาษในการติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนงานต่าง ๆ 

เฉลี่ย แผ่น/เดือน 

 - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี ต่อผู้บริหำร  

13  

 - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ SAR 
ต่อผู้บริหำร 

43  

 - รำยงำนผลกำรจัดซื้อหนังสือ วำรสำร ต่อ
ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้อง 6 x 8 คน 

48  

 1.4 ลดการใช้กระดาษในการ รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนงานต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการ 

เฉลี่ย แผ่น/ครั้ง 

 - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 13 x 13 คน 

169  

 - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ SAR  
43 x 13 คน  

559  
 

 - รำยงำนผลกำรจัดซื้อหนังสือ วำรสำร เฉลี่ย 6 x 
13 คน  

78  

 1.5 ลดกระดาษในการประชุม  เฉลี่ย แผ่น/ครั้ง 

 - จัดท ำบันทึกและแจ้งเวียนเชิญประชุม และ
แนบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร ต่ำง ๆ 
(บริหำร 13 คน ประกัน 13 คน กำรจัดกำร
ควำมรู้ 12 คน) 

76  
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 - เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำร

บริหำร 
102 เอกสำรประกอบกำร

ประชุม ครั้งที่ 1-
10/2560 

 - เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพ กำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยใน 
เฉลี่ย 134 x13 คน/4 ครั้ง 

436 เอกสำรประกอบกำร
ประชุมครั้งที่ 1-
4/2560 

 - เอกสำรประกอบกำรประชุมกำรจัดกำรควำมรู้ 
เฉลี่ย 204 x12 คน/6 ครั้ง 

408 เอกสำรประกอบกำร
ประชุมครั้งที่ 1-
6/2560 

 1.6 ลดกระดาษในการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5  

 รวม 1027 เฉลี่ย/เดือน/ครั้ง 

2. ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลำในกำรแจ้ง
เวียน 

2.1 ลดขั้นตอน 
- กำรแจ้งเวียนเอกสำร  
 

1 เฉลี่ย  
ขั้นตอน/เรื่อง 

  - กำรแจ้งกำรลำ ไปรำชกำร 1  
 - การประชาสัมพันธ์ 1  
 รวม 3  
 2.2 ลดระยะเวลา 

- กำรแจ้งเวียนเอกสำร  
 

17 
เฉลี่ยนำท/ีเรื่อง 

 - กำรประชำสัมพันธ์  10  
 - กำรรับเช็ค  420  
 - กำรประชำสัมพันธ์ 10  
 รวม 457 นำท ี
3. ลดกำรสูญหำยของ
เอกสำร 

ไม่มีเอกสำรสูญหำย   ตรวจสอบกับระบบ
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

4. ระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร  

- งำนบริหำรงำนทั่วไป 4.66  

 - งำนบุคคล 4.56  
 -งำนแผน งบประมำณ และสำรสนเทศ 4.57  
 - งำนกำรเงิน 4.73  
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 - งำนพัสดุ 4.66  
 เฉลี่ย 4.64  

     
   

 

 

 

 

 


