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1. ชื่อหน่วยงานที่สง่ สมัคร

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

2. ชื่อผู้ประสานงาน

นางสาวภีรพรรณ ลัคนทิน

ตาแหน่ง
มือถือ

เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป
084-652-9458

3. ผลงานจากการจัดการความรู้ เรื่ อง

E-mail

หมายเลขติดต่อ

1478

Peerapan@asia.tu.ac.th

การใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปฯ (Google Application) เพื่อการปฏิบตั งิ าน

ของบุคลากรสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
4รายละเอียดผลงานจากการจัดการความรู้ ท่ สี ่ งสมัครเข้ าประกวด
4.1 จงอธิ บ ายกระบวนการจัด การความรู้ ตามระบบของการจัด การความรู้ พร้ อมส่ ง หลัก ฐานการ
ดาเนินการ (ถ้ ามี)
1) มีวิธีการกาหนดความรู้หลักที่จาเป็ นหรื อสาคัญต่องานหรื อกิจกรรมของกลุม่ หรื อองค์กรอย่างไร
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ของสถาบันเอเชี ยตะวันออกศึกษา ได้ ประชุม วิเคราะห์ และกาหนด
ประเด็นความรู้ ของสถาบันฯ ที่ มี ความส าคัญต่องานและมี ความสอดคล้ องกับนโยบายของสถาบันฯ ในการ
เผยแพร่ ข้ อ มูล ข่า วสาร รวมทัง้ ยัง สามารถแก้ ปั ญ หาของสถาบันฯ ในด้ า นการจัด การข้ อ มูล สารสนเทศด้ วย
“Application” ที่ ทุกคนในหน่วยงานสามารถใช้ และจัดการข้ อมูลได้ มิ ใช่เป็ นความรับผิดชอบเฉพาะงานด้ าน
สารสนเทศเท่านัน้ อีกทังยั
้ งเป็ นการพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ในด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในประเด็นองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับด้ านการใช้ สื่อออนไลน์มาบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานด้ านต่างๆ ด้ วย
2) มีวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการอย่างไร
หลังจากที่คณะกรรมการการจัดการความรู้ของสถาบันฯ ได้ กาหนดหัวข้ อประเด็นความรู้แล้ ว ก็ได้ แสวงหา
บุคคลผู้มีความรู้ ด้ านการใช้ สื่อออนไลน์ ที่เกิ ดจากประสบการณ์ จริ งหรื อความรู้ ที่ได้ รับการอบรม ที่อยู่ภายใน
หน่วยงาน โดยคณะกรรมการฯ ได้ มีมติในที่ประชุมให้ เรี ยนเชิญอาจารย์อภินนั ท์ พงศ์เมธากุลซึง่ ดารงตาแหน่ง รอง
ผู้อานวยการฝ่ ายบริ หาร และนายสิทธิชยั พันเศษ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ ซึ่งเป็ นผู้มีประสบการณ์
ในการใช้ สื่อออนไลน์มาเป็ นผู้ให้ ความรู้
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3) มีวิธีการปรับปรุง ดัดแปลง หรื อสร้ างความรู้บางส่วนให้ เหมาะต่อการใช้ งานของตนอย่างไร
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มีข้อจากัดในด้ านงบประมาณในการจัดซือ้ หรื อจัดจ้ างการทาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่จะสนับสนุนการบริ หารจัดการของสถาบันฯ ดังนันสถาบั
้
นฯจึงพิจารณา “Google Application” ใน
การนามาใช้ สนับสนุนระบบการบริ หารจัดการด้ วยเหตุผลที่ว่าเป็ น “Application” ที่ไม่มีค่าใช้ จ่าย โดยเฉพาะ
หน่วยงานในด้ านการศึกษา อีกทังยั
้ งมี “Application” หลายประเภทที่ให้ เลือกใช้ ได้ เพียงพอกับการบริ หารจัดการ
ในงานของสถาบันฯ เช่นการใช้ “Gmail” ในการจัดทาอีเมล์ หน่วยงาน (Official Email) สาหรับหน่วยงานภายใน
ผู้บริ หารและบุคลากรทัง้ หมดของสถาบันฯ การใช้ “Google Site” ในการสร้ างเว็บไซต์ ของสถาบันฯ การใช้
“Google Calendar” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารองค์กร โดยการจัดทาปฏิทินกิจกรรมและการนัดหมาย
ต่า งๆ ของสถาบัน ฯ การใช้ “Google Form” ในการจัด ท าแบบตอบรั บ เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมอบรมสัม มนาและ
แบบสอบถามของสถาบันฯ การใช้ “Google Plus” และ “YouTube” ในการจัดการภาพถ่ายและวิดีโ อเพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเป็ นต้ น ซึ่งการปรับปรุ งและดัดแปลงโปรแกรมเหล่านี ้ให้ เหมาะสมตามนโยบายในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จากการวิจยั
4) มีวิธีการประยุกต์ใช้ ความรู้ในกิจการงานของตนอย่างไร
สถาบันฯ จัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/ผลงานในกับหน่วยงานภายนอก พร้ อมทัง้
เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารภายในหน่วยงานโดยทางสถาบันฯ ได้ นาโปรแกรมสาเร็ จรู ป “Google Application” มา
ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสถาบันฯ พร้ อมทังเป็
้ นเครื่ องในการประชาสัมพันธ์ขา่ วของสถาบันฯ ด้ วย
5) มีวิธีการนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และสกัดขุม
ความรู้ออกมาบันทึกไว้ อย่างไร
สถาบันฯ ได้ กาหนดจัดเป็ นโครงการการจัดการความรู้ ในรู ปแบบของการอบรมเชิ ง ปฏิ บัติการ และ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในหัวข้ อ “การใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป ฯ (Google Application) เพื่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา”โดยบุคลากรของสถาบันฯ ได้ นาแนวทางและเทคนิคการใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปฯ ไป
ใช้ การปฏิบตั งิ านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความรวดเร็วในการทางานมากขึ ้น
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6) มีวิธีการจดบันทึกขุมความรู้ และ แก่นความรู้ สาหรับไว้ ใช้ งาน และปรับปรุงเป็ นชุดความรู้ที่ครบถ้ วน
ลุม่ ลึกและเชื่อมโยงกันมากขึ ้น เหมาะต่อการใช้ งานมากยิ่งขึ ้นอย่างไร
สถาบันฯ ได้ มีการถ่ายทอดความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่ องการใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปฯ คือ อาจารย์
อภินนั ท์ พงศ์เมธากุล และนายสิทธิชยั พันเศษ พร้ อมทังน
้ าเทคนิคที่ได้ จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ มาจัดเก็ บใน
รู ปแบบเอกสารชื่อ “คู่มือการใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ปฯ เพื่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสถาบัน เอเชียตะวัน ออก
ศึกษา” และเผยแพร่ผ่านทาง “KM site” ของสถาบันฯ ให้ บคุ ลากรของสถาบันฯ สามารถนาความรู้นนไปใช้
ั้
ในการ
ปฏิบตั งิ านจริงได้ และได้ มีการปรับปรุงชุดความรู้ที่ได้ รับอย่างต่อเนื่อง
4.2 จงอธิ บายผลลัพธ์ ที่เกิดจากการจัดการความรู้ ในข้ อ 4.1 ว่าผลงานจากการจัดการความรู้ เป็ นการ
นาไปใช้ ประโยชน์/เกิดนวัตกรรมใหม่/สามารถแก้ ปัญหาหรื อพัฒนาระบบงานเดิมอย่างไร พร้ อมส่งหลักฐานผลการ
ใช้ ประโยชน์ที่เป็ นรูปธรรม (ถ้ ามี)
หลังจากสถาบันฯ ได้ กาหนดประเด็นองค์ความรู้ รวบรวม และกาหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในหัวข้ อเรื่ อง “การใช้ โปรแกรมฯ (Google Application) เพื่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
สถาบันฯ” แล้ วนัน้ บุคลากรได้ นาความรู้ ที่ได้ มาประยุกต์ในการใช้ งานมากยิ่งขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ “Google
Mail” ในการสร้ างเป็ น “Official Email” ของบุคลากรของสถาบันฯ ภายใต้ โดเมน “asia.tu.ac.th” การใช้ “Google
Drive” สาหรับจัดเก็บข้ อมูลต่างๆ ได้ อย่างไม่จากัด (Unlimited) การใช้ “Google Calendar” สาหรับจัดทาปฏิทิน
และตารางนัดหมายกิ จ กรรมต่างๆ ของบุคคลหรื อกลุ่ม บุคคลในองค์ก ร การใช้ “Google+” และ “YouTube”
สาหรับการจัดการรูปภาพและวิดีโอที่สามารถนาออกมาใช้ งานได้ อย่างสะดวกรวดเร็ ว
โดยสรุ ป “Google Application” จึ ง เป็ นโปรแกรมส าเร็ จรู ป ที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น และเสริ มสร้ าง
ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรของ
สถาบันฯ ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น บนพื ้นฐานของการใช้ ทรัพยากรร่ วมกัน อย่างมีคณ
ุ ค่าและการประหยัด
งบประมาณของหน่วยงาน

