
แบบสรุปการจัดการความรู้  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ประจ าปีการศึกษา  2564 
ส านักวิทยบริการฯ - KM1 การก าหนดองค์ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ฯ 

  
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายประเด็น
ยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ที่ต้องการ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายขององค์ความรู้ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 
 

   บริ หารจั ดการองค์ ก ร 
และพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากร โดยมุ่งเน้นหลัก
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ
ประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของ
การพัฒนาตนเองด้าน
บ ร ร ณ า รั ก ษ์ /
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ /
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีระดับความส า เร็ จ
เท่ากับ 5 
 
 

≥ 40 
 

 

ด้านการวิจัย 
เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด 
 
 
ดา้นการด าเนนิงาน 
การเก็บข้อมูลสถิติการปฏิบัติงาน ผ่าน
ระบบ google data studio 

 
1.1 คู่มือการสืบค้น
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 

2.1  คู่มือการเก็บข้อมูล
สถิติการปฏิบัติงาน ผ่าน
ระบบ google data 
studio 
 

 
1 เล่ม 

 
 
 
 

 1 เล่ม 
 

 

 
หมายเหตุ : 1. ต้องระบุประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
              2. ผู้ทบทวน หมายถึง รองคณบดี/รองผู้อ านวยการ/ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ในแต่ละด้านของคณะ/หน่วยงาน   
              3. ผู้อนุมัติ หมายถึง หัวหน้าหน่วยงาน 
              4. แนวทางการจัดการความรู้ แบ่งเป็น 4 แนวทาง คือ       
                 4.1 เป็นความรู้ที่จ าเป็นและสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
        4.2 เป็นความรู้ที่ส าคัญต่อหน่วยงาน เช่น ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาของแต่ละบุคคล 
        4.3 เป็นปัญหาที่หน่วยงานประสบอยู่ และสามารถน าการจัดการความรู้มาช่วยได้ 
        4.4 เป็นแนวทางผสมกันระหว่างแนวทางที่ 4.1  4.2  หรือ 4.3 หรือจะเป็นแนวทางอ่ืนที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม 
 
 



 

ส านักวิทยบริการฯ - KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ประจ าปีการศึกษา 2564 

องค์ความรู้ที่ต้องการ  :   1. เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด 2. การเก็บข้อมูลสถิติการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ google data studio 
องค์ความรู้   ด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการวิจัย    ด้านอื่นๆ ด้านการด าเนินงาน 
ล าดับที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 ก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของส านักวิทยบริการฯ 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการการจัดการความรู้ 
1.2 ประชุมระดมสมองเพื่อก าหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนางานใน
หน้าท่ี 

 
ต.ค. - พ.ย. 

2564 

 
ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

 
1 ค าสั่ง 

 
 

 
บุคลากรตามค าสั่ง 

1. รองผู้อ านวยการฯ 
2. หัวหน้างานส่งเสรมิการเรียนรู้และ
ประชาสมัพันธ์ 

2 การแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 
2.1 ระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มเป้าหมาย 
2.2 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ 
 

 
พ.ย. 2564 – 
ม.ค. 2565 

 
จ านวนองค์ความรู้

ที่ต้องการ 

 
2 องค์ความรู้ 

 
บุคลากรตามค าสั่ง 

1. รองผู้อ านวยการฯ 
2. หัวหน้างานส่งเสรมิการเรียนรู้และ
ประชาสมัพันธ์ 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้ ให้เหมาะต่อการใช้งาน 
 3.1 น าข้อมูลจากการแสวงหาความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน ามาสร้างความรู้ให้
เหมาะต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
3.2 จัดท าข้อมูลเบื้องต้นเป็นเอกสาร  
 

 
ก.พ.-พ.ค. 

2565 

 
จ านวนองค์ความรู้  

ที่อยู่ในรูปแบบ
เอกสาร 

 
2 องค์ความรู้ 

 
บุคลากรตามค าสั่ง 

1. รองผู้อ านวยการฯ 
2. หัวหน้างานส่งเสรมิการเรียนรู้และ
ประชาสมัพันธ์ 

4 การประยุกต์ใช้ความรู้ในงาน 
4.1 น าข้อมูลเอกสารไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนคู่มือเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล
ออนไลน์ และการเก็บข้อมูลสถิติการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ google data studio 
4.2 น าปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ จากที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงานมา
สรุปผล 

 
มิ.ย. – ก.ค.  

2565 

 
ร้อยละของ
บุคลากร 
ที่น าไปใช้
ประโยชน ์

 
≥ ร้อยละ 85 

 
บุคลากรตามค าสั่ง 

1. รองผู้อ านวยการฯ 
2. หัวหน้างานส่งเสรมิการเรียนรู้และ
ประชาสมัพันธ์ 

5 การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และน ามาบันทึกไว้ 
5.1 น าข้อมูลจากการสรุปผล มาประชุมระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 
5.2 น าข้อมูลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานครั้งต่อไป 
5.3 น าข้อมูลจากการปรับใช้ที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5.4 น าข้อมูลจากการปรับใช้ที่มีการบันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง มารวบรวม 
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้อื่นสามารถน าไปปรับใช้ได้ 
 
 

 
ก.ค. – ส.ค. 

2565 

 
จ านวนองค์ความรู้

ที่เผยแพร่ใน
เว็บไซต์  

 
2 องค์ความรู้ 

 
บุคลากรตามค าสั่ง 

1. รองผู้อ านวยการฯ 
2. หัวหน้างานส่งเสรมิการเรียนรู้และ
ประชาสมัพันธ์ 
3. หัวหน้างานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 



 

ส านักวิทยบริการฯ - KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ประจ าปีการศึกษา 2564 

องค์ความรู้ที่ต้องการ  :   1. เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด 2. การเก็บข้อมูลสถิติการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ google data studio 
องค์ความรู้   ด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการวิจัย    ด้านอื่นๆ ด้านการด าเนินงาน 
ล าดับที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

6 การจดบันทึกองค์ความรู้ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ให้
เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน  
6.1 น าข้อมูลที่มีการจดบันทึก และข้อมูลทีเ่ผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มาจัดให้เป็นระบบ 
6.2 น าข้อมูลที่ได้จัดเป็นระบบแล้วไปใช้ในการปฏิบัติงาน และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพิ่มเติม 
6.3 บุคลากรกลุ่มเป้าหมายระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อให้ได้
ความรู้ที่เหมาะกับการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
6.4 การปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน เหมาะสมกับการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
มากยิ่งข้ึน 

 
ส.ค.-ก.ย.

2565 

 
1. คู่มือเทคนิคการ
สืบค้นฐานข้อมูล
ออนไลน์  
2. คู่มือการเก็บ
ข้อมูลสถิติการ
ปฏิบัติงาน ผ่าน
ระบบ google 
data studio 
 

 
1 เล่ม 

 
 

1 เล่ม 

 
บุคลากรตามค าสั่ง 

1. รองผู้อ านวยการฯ 
2. หัวหน้างานส่งเสรมิการเรียนรู้และ
ประชาสมัพันธ์ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ  : .................................................................... 
             (อาจารย์ ดร.สร้อยสุดา เลาะหมุด) 

            รองผู้อ านวยการ 
             30/พฤศจิกายน /2564 

 
 
 
 
 

 
 
ผู้อนุมัติ  : ............................................................               
              (อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว)       
 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
                      30/พฤศจิกายน /2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักวิทยบริการฯ - KM3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

องค์ความรู้ที่ต้องการ : 1. เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด  2. การเก็บข้อมูลสถิติการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ google data studio   
องค์ความรู้     ด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการวิจัย   ด้านอื่นๆ ด้านการด าเนินงาน 
ล าดับที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1 ก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของส านัก
วิทยบริการฯ 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการการจัดการความรู้ 
1.2 ระดมสมองเพ่ือก าหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
งานในหน้าที่ 
 

 
28 ต.ค. 65 
26 พ.ย. 65 

 
ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

 
 

 
1 ค าสั่ง 

 
 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงานได้
ก าหนดประเด็นความรู้ที่ผสม
กันระหว่างแนวทางความรู้ที่
จ า เ ป็ น แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
และเป็นความรู้ที่ส าคัญต่อ
หน่วยงาน รวมถึงปัญหาที่
หน่วยงานประสบอยู่ น ามา
ก าหนดเป็นองค์ความรู้ ที่
ต้องการ 
 

ค าสั่งส านักวิทยบริการ
และทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่127/2564 เรื่อง 
แต่ งตั้ งคณะกรรมการ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  ( KM 
TEAM)ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2564 
 

2 การแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 
2.1 ระดมสมองเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มเป้าหมาย 
2.2 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ 
2.3 การเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถ/ผู้มีประสบการณ์มาให้ความรู้
เพ่ิมเติม 

พ.ย. 64-
ม.ค. 65 

จ านวนองค์
ความรู้ 

ที่ได้จากแหล่ง
ความรู้/

โครงการ/
กิจกรรม 

อย่างน้อย 2 
องค์ความรู้
จากแหล่ง
ความรู้/

โครงการ/
กิจกรรม 

ส านักมีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่สนับสนุนให้บุคลา
การได้เรียนรู้องค์ความรู้ที่
ต้องการ 
 

1. อบรมการใช้งาน 
Google Data Studio 
เพ่ือการรายงานผลข้อมูล 
วิทยากรโดย นายสืบยศ 
สิ น บั ว  นั ก วิ ช า ก า ร
คอมพิวเตอร์ ส านักวิทย
บริการฯ 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เ รื่ อ ง  " ก า ร ใ ช้ ง า น 
Google Data Studio 
ใ น ก า รส ร้ า ง ร า ย ง า น
สารสนเทศของส านักวิทย



 

ส านักวิทยบริการฯ - KM3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

องค์ความรู้ที่ต้องการ : 1. เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด  2. การเก็บข้อมูลสถิติการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ google data studio   
องค์ความรู้     ด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการวิจัย   ด้านอื่นๆ ด้านการด าเนินงาน 
ล าดับที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

บริการฯ" วิทยากรโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กิตติพงษ์ สุวรรณราช 
อาจารย์ ป ระจ าส าขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
3. อบรมการใช้งาน
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จากบริษัท EBSCO ที่
กระทรวง อว .บอกรับ
ประจ าปี 2565 
4. อบรมการใช้งาน
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือการสืบค้นข้อมูล
ฐานข้อมูล Emerald   
5. อบรมการใช้งาน
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือการสืบค้นข้อมูล
จ านวน 4 ฐานข้อมูล 
(ฐานข้อมูลACM, IEL, 
ACS, SpringerLink)   
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 ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

องค์ความรู้ที่ต้องการ : 1. เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด  2. การเก็บข้อมูลสถิติการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ google data studio   
องค์ความรู้     ด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการวิจัย   ด้านอื่นๆ ด้านการด าเนินงาน 
ล าดับที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

6. อบรมการใช้งาน
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือการสืบค้นข้อมูล
ฐานข้อมูล
ScienceDirect  

3 การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้ ให้เหมาะต่อการใช้งาน 
 3.1 น าข้อมูลจากการแสวงหาความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน ามา
สร้างความรู้ให้เหมาะต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
3.2 จัดท าข้อมูลเบื้องต้นเป็นเอกสาร  
 

 
ก.พ.-พ.ค.65 

 
จ านวน

กิจกรรม/องค์
ความรู้ 

ที่อยู่ในรูปแบบ
เอกสาร 

 
อย่างน้อย 2 
กิจกรรม/องค์

ความรู้ 
ที่อยู่ใน
รูปแบบ
เอกสาร  

 
  ส านักได้ด าเนินการน าองค์
ความรู้เทคนิคการสืบค้น
ฐานข้อมูลออนไลน์มาสร้าง
ความรู้ให้เหมาะต่อการ
น าไปใช้ในการอบรมการใช้
งานฐานข้อมูลกับผู้ใช้บริการ 
โดยด าเนินการ เอกสารการ
สืบค้นฐานข้อมูลเบื้องต้น
ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมและได้
ด าเนินการน าองค์ความรู้การ
ใช้งาน Google Data 
Studio มาสร้างความรู้ให้
เหมาะต่อการน าไปใช้ในเก็บ
สถิติการปฏิบัติงาน
รายบุคคล โดยด าเนินการ
จัดท าเอกสารสถิติการ
ปฏิบัติงานเบื้องต้น 
 

 
1. ภาพบรรยากาศอบรม
การใช้งานฐานข้อมูลกับ
ผู้ใช้บริการ 
2. เอกสารการเก็บสถิติ
การการปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
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องค์ความรู้ที่ต้องการ : 1. เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด  2. การเก็บข้อมูลสถิติการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ google data studio   
องค์ความรู้     ด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการวิจัย   ด้านอื่นๆ ด้านการด าเนินงาน 
ล าดับที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

4 การประยุกต์ใช้ความรู้ในงาน 
4.1 น าข้อมูลเอกสารไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนคู่มือเทคนิคการ
สืบค้นฐานข้อมูล 
และ คู่มือการเก็บข้อมูลสถิติการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ google data 
studio 
4.2 น าปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ จากที่น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานมาสรุปผล 

 
มิ.ย.-ก.ค.65 

 
ร้อยละของ
บุคลากร 
ที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

 
 ร้อยละ 85 

บุคลากรส านักทุกคน นับได้
ว่าร้อยละ 100 มีการน าองค์
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในปฏิบัติงานใน
การใช้งานฐานข้อมูล
ออนไลน์เพ่ือเป็นวิทยากร
แบ่งปันความรู้ให้กับ
ผู้ใช้บริการ และการน าเสนอ
สถิติการปฏิบัติงาน
รายบุคคลผ่านระบบ 
Google Data Studio   
 

1. การเป็นวิทยากรอบรม
การใช้งานฐานข้อมูลกับ
ผู้ใช้บริการ 
2. การน าเสนอสถิติการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลใน
วาระการประชุมของ
ส านัก 

5 การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน ามาบันทึกไว้ 
5.1 น าข้อมูลจากการสรุปผล มาประชุมระดมสมองเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
5.2 น าข้อมูลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
การน าไปใช้ในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป 
5.3 น าข้อมูลจากการปรับใช้ที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
5.4 น าข้อมูลจากการปรับใช้ที่มีการบันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง 
มารวบรวม บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ เพ่ือให้
ผู้อื่นสามารถน าไปปรับใช้ได้ 

 
 

ก.ค. 65 

1. คู่มือเทคนิค
การสืบค้น
ฐานข้อมูล 
2. คู่มือการเก็บ
ข้อมูลสถิติการ
ปฏิบัติงาน ผ่าน
ระบบ google 
data studio 

1 เล่ม 
 
 

 
 
 

1 เล่ม 

ส านักมีการด าเนินการน า
ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และมาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับการน าไปปฏิบัติงาน และ
รวบรวมจัดท าเป็นคู่มือ
เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล 
และคู่มือการเก็บข้อมูลสถิติ
การปฏิบัติงาน ผ่านระบบ 
google data studio   

1. คู่มือเทคนิคการสืบค้น
ฐานข้อมูล 
2. คู่มือการเก็บข้อมูล
สถิติการปฏิบัติงาน ผ่าน
ระบบgoogle data 
studio 
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องค์ความรู้ที่ต้องการ : 1. เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด  2. การเก็บข้อมูลสถิติการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ google data studio   
องค์ความรู้     ด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการวิจัย   ด้านอื่นๆ ด้านการด าเนินงาน 
ล าดับที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
6 การจดบันทึกองค์ความรู้ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่

ครบถ้วน ให้เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  
6.1 น าข้อมูลที่มีการจดบันทึก และข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มาจัดให้
เป็นระบบ 
6.2 น าข้อมูลที่ได้จัดเป็นระบบแล้วไปใช้ในการปฏิบัติงาน และน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติม 
6.3 บุคลากรกลุ่มเป้าหมายระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก
ประสบการณ์ เพ่ือให้ไดค้วามรู้ที่เหมาะกับการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
6.4 การปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน เหมาะสมกับการน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

 
ก.ค. 65 

1. คู่มือเทคนิค
การสืบค้น
ฐานข้อมูล
ออนไลน์เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
2. คู่มือการเก็บ
ข้อมูลสถิติการ
ปฏิบัติงาน ผ่าน
ระบบgoogle 
data studio 

1 เล่ม 
 
 

 
 

 
1 เล่ม 

ส านักได้ด าเนินการน า คู่มือ
เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล 
และคู่มือการเก็บข้อมูลสถิติ
การปฏิบัติงาน ผ่านระบบ 
google data studio  
เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้
ที่สนใจทั่วไปสามารถน าไป
ปรับใช้ได้ให้เกิดประโยชน์ใน
การเรียนการสอน และการ
ปฏิบัติงาน  
 

1. คู่มือเทคนิคการสืบค้น
ฐานข้อมูลออนไลน์
เผยแพร่ในเว็บไซต์ 
2. คู่มือการเก็บข้อมูล
สถิติการปฏิบัติงาน ผ่าน
ระบบgoogle data 
studioเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ  : .................................................................... 
             (อาจารย์ ดร.สร้อยสุดา เลาะหมุด) 

            รองผู้อ านวยการ 
             31  / กรกฎาคม / 2565 
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              (อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว)       
 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
                      31  / กรกฎาคม / 2565 

 

 


