
สรุปองค์ความรู้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
การจัดการความรู้(KM)  :  ด้านการปฏิบัติงาน 
ประเด็นองค์ความรู้   :  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
หน่วยงาน   :  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  โลกในยุคปัจจุบันได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  ท าให้วิถีการ
ด าเนินชีวิตและการท างานต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ  ICT - Information Communication Technology หรือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ซึ่งเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันอย่างมากท้ังทางตรงและทางอ้อม  เนื่องมาจาก ICT ช่วยลด
ข้อจ ากัดด้านเวลา สถานที่ บุคลากร การลงทุน การเข้าถึงและแสวงหาแหล่งความรู้  ดังนั้น  เพื่อ เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงไดน้ า Google  Apps for Education เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน  
        อนึ่ง ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหนว่ยงานทีบ่รกิารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีมุ่ง่เนน้พัฒนาให้เปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยยดึ
หลักเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.)  ตัวบ่งชี้ ที่ 5.1 การบริหารของสถาบัน
เพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์คุณภาพข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมี
การด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
  จากการน า Line Facebook มาใช้ในการปฏิบัติงาน และจากการอบรมเรื่อง การน า ICT มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ ดังนี้ 
 1. ลักษณะขององค์ความรู้ 
  การน า Google Apps for Education เข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การรับส่ง e-mail  เพ่ือติดต่อสื่อสาร ผ่านทาง Gmail ,การจัดล าดับ
ความส าคัญของอีเมล์ , การจัดท าตารางนัดหมายงานของตัวเอง งานของหน่วยงาน หรือปฏิทินงานได้โดยใช้โปรแกรม Calendar ของ Google Calendar ซึ่งสามารถ
แจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ ,  การน าไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ไปจัดเก็บไว้ใน Google Drive  สามารถแชร์ ให้ผู้ใช้อ่ืน ๆ มาเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ และท างานหรือแก้ไข
เอกสารไปพร้อม ๆ กันเวลาเดียวกัน เช่นการสร้างเอกสารผ่าน Google Docs ซึ่งรองรับการท างานในรูปแบบ Document (Word Document) Spreadsheet 
(Excel) หรือ Presentation (PowerPoint) ซึ่งสามารถแชร์ให้ผู้ใช้คนอื่นดาวน์โหลดได้ 



 2. กระบวนการได้มาซึ่งองค์ความรู้   
  2.1 เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร การน า ICT  มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน 2558   

2.2  ศึกษาเนื้อการเรียนการสอนบนอินเตอร์เน็ตหรือจากเว็บไซต์   
2.3 ศึกษาเพ่ิมเติมจากการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบล็อก KM บนเว็บไซต์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.4 การปฏิบัติงานจริง 

 3. เทคนิค/เคล็ดลับ 
  - บันทึกปฏิทินหรือตารางการนัดหมายการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ ท าให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว  
  - สามารถดู ท างาน และแก้ไขไฟล์ร่วมกันได้กับผู้ใช้อื่น ๆ ได้พร้อมๆ กัน  โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ในที่ที่เดียวกัน   

- จัดเก็บงานหรือไฟล์ข้อมูลได้อย่างปลอดภัยอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบออนไลน์ และมีการบันทึกอัตโนมัติ  
-  สามารถจัดล าดับความส าคัญของอีเมล์ได้ และจ าแนกการดูหมวดหมู่ในแบบสีต่างๆ 
-  จัดระเบียบเอสาร ค้นหาข้อมูลเอกสารได้ง่ายและรวดเร็ว 
-  ควบคุมก าหนดสิทธิ์ว่าใครสามารถดู แก้ไข เอกสารได้บ้าง 
-  การเข้าร่วมการประชุมโดยผ่านทางมือถือ ผู้ใช้ต้องดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น เพ่ือรองรับการใช้งานผ่านทางระบบการบริการของค่ายมือถือนั้น ๆ ได้  
 

 4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  -   ผู้บริหาร มีทัศนคติที่ดี เล็งเห็นความส าคัญ  และพร้อมผลักดันบุคลากร ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน  
  -  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น  วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่รองรับการใช้งาน  
  -  บุคลากรของส านกวิทยบริการฯ ทุกคนมีอีเมล์ภายใต้โดเมน @pcru.ac.th 
     -  การติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 5. ความส าเร็จที่เกิดขึ้น  
  บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนสามารถด าเนินการและใช้งาน Google Apps For Education 
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ดังนี้ 
   5.1 Google Drive 

-   สามารถแชร์ไฟล์เอกสารและก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงของเอกสารนั้น ๆ ได้ในหลากหลายรูปแบบ  



  5.2 Google Docs 
-  ไฟล์ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย 

  5.3  Google Calendar 
 -  มีปฏิทินหรือตารางการนัดหมายในการปฏิบัติงานที่สามารถวางแผนงานล่วงและตรวจสอบได้  

  -  ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  
  -  ลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารผ่านการใช้โทรศัพท์ และมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า   

5.4  E-Mail  
-  สามารถส่งจดหมาย/อีเมล์ครั้งเดียวได้ทั้งกลุ่มงาน 

  -  มีปฏิทินหรือตารางการนัดหมายในการปฏิบัติงานที่สามารถวางแผนงานล่วงและตรวจสอบได้ 
  -  ได้เว็บไซต์ที่เราต้องการ โดยมีรูปแบบที่สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ  
  -  ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  
  -  ไฟล์ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย  
  -  ลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารผ่านการใช้โทรศัพท์ และมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า 
 6.  ปัญหา/อุปสรรคที่พบหลังจากได้รับองค์ความรู้ 
  -  ไม่สามารถแชร์ไฟล์ข้อมูลเอกสารหรืออัพโหลดไฟล์ต่าง ๆ ได้ เมื่อไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต  
  -  ผู้ใช้คนอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มไม่มีการตอบรับเนื่องไม่ได้ตรวจสอบอีเมล์ของตนเอง  
  -  การพิมพ์ข้อมูลเอกสารจาก Google Docs ถ้าเครื่องพิมพ์ไม่รองรับก็ไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้ 
  - เครื่องมือสื่อสารบางรุ่นไม่รองรับการใช้งานบางอย่างของ Google Apps ได้ 
  7. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  -  กรณีเร่งด่วนถ้าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ต้องประสานงานหรือแจ้งกับบุคลากรที่เก่ียวข้องโดยตรง 
  -  ผู้ใช้ควรมีการตรวจสอบอีเมล์ของตนเองเป็นประจ า 
  - ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ให้รองรับกับเวอร์ชั่นที่ต้องการใช้งาน  
  - จัดหาเครื่องมือสื่อสารที่รองรับการใช้งาน หรือ ใช้งาน Google Apps ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
   


