
บนัทึกแนวทางการปฏิบติัท่ีดี 
ช่ือผลงาน “การประยกุตใ์ช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดังานประชมุ” 

 
๑. เจ้าของผลงาน ส ำนกังำนคณบดคีณะวศิวกรรมศำสตร์ 
๒. สงักดั  คณะวศิวกรรมศำสตร ์มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ 
3. ชุมชนนักปฏิบติั   ดำ้นกำรผลติบณัฑติ 
    ดำ้นกำรวจิยั 
           ดำ้นกำรพฒันำสมรรถนะกำรปฏบิตังิำน 
4. ประเดน็ความรู้  (สรปุลกัษณะผลงานท่ีประสบความส าเรจ็) 

 แนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นเวทีที่สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือให้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของผู้เข้าประชุมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาระบบงานในหน่วยงาน ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้จัดการความรู้ง่ายขึ้น มีความเบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง เนื่องจากข้อมูล และสารสนเทศอยู่ในรูปแบบสารสนเทศ จากผลการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้พบว่า ทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถทำางานได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น มีความรวดเร็ว ความคุ้มค่า ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผล ต่อ
การจัดการความรู้ที่เอื้อต่อการนำองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน รวมทั้งสามารถ
ประมวลองค์ความรู้ที่จัดเก็บในรูปแบบสารสนเทศนำไปใช้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ รวมถึงจัดทำใน
รูปแบบอื่น ๆ ซึ่งทาให้เอื้อต่อการที่จะนำองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต 

 
5. ความเป็นมา  (ปัญหา วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย) 

การประชุมเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของหน่วยงาน เนื่องจากเป็นแหล่งระดมความคิดในการ
วางแผนวางนโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติงานหรือระดมความคิด เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งสำเร็จผลตามเป้าหมาย ซึ่งการประชุมสามารถเป็นพ้ืนที่สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันของผู้เข้าประชุม และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี หรือองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบงานในองค์กร               
ในการจัดประชุมแต่ละครั้งเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรจำนวนมาก ดังนั้น องค์กรควรจะต้องหาวิธีการเพื่อให้
การจัดประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานเลขานุการที่ประชุมที่ส่งผลให้การจัดการความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

6. แนวทางการปฏิบติัท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจดัการความรู้ท่ีใช้) 
ล าดบั
ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

๑. การบ่งช้ีความรู้ 
- แต่งตัง้คณะกรรมกำรจดักำรควำมรู ้(KM) ดำ้น
กำรพฒันำสมรรถนะกำรปฏบิตังิำน 
- คณะกรรมกำรประชมุคดัเลอืกประเดน็กำร
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และร่วมกนัวำงแผนในกำร
ก ำหนดประเดน็ควำมรูท้ีน่ ำมำพฒันำกำร
ปฏบิตังิำนจรงิของหน่วยงำนอยำ่งเป็นรปูธรรม 

 
ม.ค. – ก.พ. 65 

 

ไดม้กีำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำร
จดักำรควำมรู ้(KM) ดำ้นกำร
พฒันำสมรรถนะกำรปฏบิตังิำน 
ประกอบดว้ย รองคณบด ีผูช้่วย
คณบด ีและบุคลำกร
ผูป้ฏบิตังิำนดำ้นบรหิำร ระดบั
คณะและสำขำ และประชมุเพื่อ
คดัเลอืกประเดน็กำรแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้ร่วมกนัวำงแผนในกำร
ก ำหนดประเดน็ควำมรูแ้ละ
เป้ำหมำยของกำรจดักำรควำมรู ้ 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู ้
- ภำยในหน่วยงำน 
- ภำยนอกหน่วยงำน 

26 พ.ค. 65 ส ำนักงำนคณบดคีณะ
วศิวกรรมศำสตร ์ไดจ้ดักจิกรรม
อบรมสมัมนำเชงิปฏบิตักิำร 
“กำรพฒันำควำมคดิ
สรำ้งสรรคใ์นกำรปฏบิตังิำน
เชงินวตักรรมของบุคลำกร
สำยสนบัสนุน”และแลกเปลีย่น
เรยีนรูก้ำรจดักำรองคค์วำมรู้
ในกำรปฏบิตังิำน (ENG 
Learn & Share) ของบุคลำกร
สำยสนับสนุนสงักดัคณะ
วศิวกรรมศำสตร ์ 



ล าดบั
ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

๓. การจดัความรู้ให้เป็นระบบ 
- น ำควำมรูท้ีไ่ดร้บัแลกเปลีย่นเรยีนรูม้ำทบทวน
เป็นองคค์วำมรู ้
- จดัท ำคลงัควำมรูแ้ละทะเบยีนควำมรู ้
- คณะกรรมกำรด ำเนินกำรช่วยกนัสรุปประเดน็ 

  

22 ก.ค. 65 คณะกรรมกำรจดักำรควำมรูจ้ำก
โครงกำรสมัมนำและแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้มำสรุปองคค์วำมรู ้และ
กลัน่กรององคค์วำมรูท้ีจ่ะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรท ำงำน 
สำมำรถลดระยะเวลำกำรท ำงำน  

๔. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 
- ปรบัปรุงเนื้อหำใหม้คีุณภำพด ีรวมทัง้สรุป 
ประเดน็และกลัน่กรองควำมรูจ้ำกกำร 
แลกเปลีย่นรูใ้หเ้ป็นรปูแบบเอกสำร  

ส.ค. 65 ด ำเนินกำรสรุปประเดน็องค์
ควำมรูใ้นกำรใชเ้ทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อน ำไปประยุกตใ์ช้
ในกำรประชมุ จ ำนวน 5 ระบบ 
คอื  (1) ระบบกำรเขำ้ถงึขอ้มลู
อย่ำงรวดเรว็ดว้ย QR Code   
(2) ระบบฐำนขอ้มลูแบบคลำวน์ 
(3) ระบบปฏทินิออนไลน์  
(4) ระบบแอปพลเิคชัน่ส ำหรบั
งำนส ำนักงำน 
(5) ระบบจดหมำย
อเิลก็ทรอนิกส ์

๕. การเข้าถึงความรู ้
- เผยแพร่ผ่ำน Website 
- กจิกรรมถ่ำยทอดและแลกเปลีย่นเรยีนรู้
แนวทำงปฏบิตัทิีด่ ี

ก.ย. 65 เผยแพร่ผ่ำน Website : 
www.engineering.rmutl.ac.th 
 

๗. กำรเรยีนรู ้
- กำรน ำควำมรูม้ำปรบัใชใ้นกำรปฏบิตังิำน 
 

 บุคลำกรของคณะสำมำรถน ำ
องคค์วำมรูจ้ำกกำรอย่ำงเป็น
ระบบไปใชใ้นกำรปฏบิตังิำนเพือ่
เป็นมำตรฐำนเดยีวกนั 

 
7. ผลสมัฤทธ์ิ  (ผลสมัฤทธ์ิด้านต่าง ๆ ได้แก่ เชิงคณุภาพ เชิงปริมาณ รางวลัท่ีได้รบั การเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ) 

องคค์วำมรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดงานประชุม สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ต่อกำร
ท ำงำนไม่เพยีงแต่ในส ำนักงำนและงำนบรกิำรทำงกำรศึกษำเท่ำนัน้ บุคลำกรสำยวชิำกำรก็สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้  เพื่ อ เ ป็นกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้  จึง ได้น ำ เสนอผ่ ำนเว็บไซต์คณะ 
www.engineering.rmutl.ac.th 
 
8. ปัจจยัความส าเรจ็  (สรปุเป็นข้อๆ) 

http://www.engineering.rmutl.ac.th/
http://www.engineering.rmutl.ac.th/


 8.1 กำรก ำหนดประเดน็กำรจดักำรควำมรูใ้นกำรปฏบิตังิำน และปัญหำและอุปสรรคจรงิในกำร
ท ำงำน 

8.1 บุคลำกรไดท้บทวนควำมรูแ้ละเทคนิคใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศกบักำรท ำงำน 
  
9. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันาต่อไป 
 บุคลำกรที่มคีุณภำพต้องมกีำรพฒันำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ฝึกอบรมควำมรู้เพิม่เตมิ เนื่องจำก
ปัจจุบนัระบบกำรท ำงำนในยุควถิใีหม่ ตอ้งอำศยัเทคโนโลยสีำรสนเทศมำกขึน้ ดงันัน้ กำรทีจ่ะพฒันำกำร
ท ำงำนใหร้วดเรว็ หน่วยงำนจะตอ้งมกีจิกรรมพฒันำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องดว้ย 

 
 
 
 
 


