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จากที่ได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคล…บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัต”ิ 
ร่วมกับเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที ่3 – 5 เมษายน 2555 ที่ผ่าน
มา 

จึงได้ทราบว่าแต่ละ มทร. มีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานภายในสถาบันของ
ตนเองอย่างไรบ้าง เพือ่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดี และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อ มทร.พระนคร ต่อไป ยกตัวอย่างเช่น  

มทร.ธัญบุรี  ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีพัฒนาระบบงานด้านทะเบียน โดยให้
นักศกึษาแจ้งข้อร้องเรียน ปัญหาต่างๆ บนเว็บไซต์ทะเบียนของมหาวิทยาลัย เป็นตน้ว่า 
อยากได้อะไรเพิ่มเติม อะไรคือปัญหา อะไรคอือุปสรรค มีข้อแนะน าอย่างไร ข้ันต่อมาก็
จะน าประเด็นปัญหาเหล่านั้นมาพูดคุยในการประชุมเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่าง
จริงจังและทันท่วงที โดยอาจออกเป็นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อื่นๆ แล้วน าข้ึนแสดงบน
เว็บไซต์เผยแพร่ให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน 

มทร.สุวรรณภมูิ  ใช้เว็บไซต์ในการกรอกภาระงานเนื่องจากประสบปัญหาในการ
ติดต่อประสานงานเพราะแต่ละวิทยาเขตอยู่ห่างกันมาก โดยส่วนกลางท าหน้าท่ีคอย
ติดตามผล ซ่ึงท าให้การปฏิบัติงานต่างๆ สะดวกรวดเร็วข้ึน 

มทร.อีสาน  ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) เพือ่แก้ปัญหาเซิฟเวอร์ไม่
เพียงพอ ดว้ยจุดเดน่ของโซเชียลเน็ตเวิร์คคือใช้งานง่ายและได้รับความนิยมอย่างมากใน
ปัจจุบัน ตวัอย่างเช่น เฟสบุ๊คที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการติดต่อประสานงาน
ภายในองค์กรได้เป็นอย่างด ี

เทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกเร่ืองหนึ่งที่ได้น ามาใช้งานแล้วได้ผลดีเย่ียมใน  
มทร.กรุงเทพ และ มทร.ศรีวิชัย  คอืการตรวจสอบเวลาเข้าท างานด้วยระบบสแกน
ใบหน้า ซ่ึงช่วยแก้ปัญหากรณีสแกนนิ้วมือแล้วไมต่ิดได้เป็นอย่างด ีซ่ึงในอนาคต 
 มทร.พระนคร อาจจะตอ้งพัฒนามาใช้ระบบสแกนใบหน้าทดแทนแบบสแกนนิ้วที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน 

นอกจากการพฒันาระบบสแกนแล้วยังต้องมีการพัฒนาการน าข้อมูลที่ไดจ้ากระบบ
สแกนมาใช้เพื่อความรวดเร็วย่ิงข้ึน เพือ่ประโยชน์สูงสุด นอกจากการตรวจสอบเวลา 
เข้า-ออกงานหรือตรวจสอบการมาท างานสายแล้วยังสามารถน าไปใช้กับระบบการลา
แบบออนไลน์ รวมทั้งระบบการคิดค่าตอบแทนท างานล่วงเวลา (OT) ได้ดว้ย ซ่ึงผู้ดูแล
สามารถทราบข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานได้ง่ายๆ และทันทีเพียงแค่ตรวจสอบในเว็บไซต์
เท่านั้น รวมไปถึงการตรวจสอบวันหยุด วันลากิจ ลาป่วย ในแต่ละปีไดอ้ย่างละเอียด 

สุดท้ายจะเป็นเร่ืองของระบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ การประเมินผล
ที่ผ่านมาจะใช้แบบสอบถามที่เป็นกระดาษ ซ่ึงพบปัญหาว่าข้อมูลอาจกรอกไมค่รบถ้วน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล แต่ละแห่งได้น า IT มาใช้
ให้เกิดประโยชน์กับงานของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. น าเทคโนโลยีมาพัฒนางาน

ด้านทะเบียน โดยให้ นศ. 
แจ้งปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับ
งานทะเบียนบนเว็บไซต์ 

2. การกรอกภาระงานที่
รับผิดชอบบนเว็บไซต ์

3. ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค ในการ
ติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานใน มทร. 

4. ใช้ระบบสแกนใบหน้าใน
การลงเวลาปฏิบัติราชการ 

- และยังมีการน าข้อมูลที่ได้นั้น
มาใช้เกี่ยวกับ การคิด
ค่าตอบแทนท างานล่วงเวลา 
(OT) ซ่ึงเช่ือมกับระบบการลา 
ตรวจสอบวันหยุด  
- แก้ปัญหาความยุ่งยากในการ
ประเมินผลการเรียนการสอน
ด้วยระบบการประเมินผล
ออนไลน ์ซ่ึงง่ายต่อการท าการ
ประเมิน และการตรวจสอบ 
เพราะใช้เว็บไซต์ในการ
ด าเนินงาน 
 
 
 



   
ติดตามได้ยาก จึงพัฒนารูปแบบให้อยู่ในรูปเว็บไซต์ให้นักศกึษาท าการประเมิน โดย
ระบบจะไม่บันทึกหากมีข้อที่ยังว่างอยู่ จึงตอ้งท าทุกข้อ ตรวจสอบได้ง่ายว่าใครยังไม่ได้
ประเมิน สามารถต่อยอดเอาข้อมูลมาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาจัดการข้อมูล สามารถ
เข้าไปตรวจสอบได้ทนัที โดยอาจารย์แต่ละท่านสามารถเข้าไปดูผลประเมินของตนเองได้
เท่านั้น ส่วนผู้บริหารจะสามารถดูผลประเมินได้ทั้งหมด เพื่อน าไปติดตามในการ
แก้ปัญหาที่อาจพบได้ในการเรียนการสอนอย่างตรงจุดมากข้ึน เหล่านี้ท าให้ระบบ
เทคโนโลยีสมัยใหม่จะเข้ามามีส่วนส าคัญกับการท างานในปัจจุบันมากข้ึนบุคลากรทกุ
ระดับควรเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองเพื่อสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการท างานได้
โดยเฉพาะผู้บริหารเพราะเป็นเหมือนต้นแบบของทุกๆ คนในองค์กรจึงควรน าเทคโนโลยี
ที่มีอยู่ไปใช้ในการท างานเพื่อเป็นตัวอย่างต่อบุคลากรอื่นๆ 

 



   

        
 
 
1. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้คืออะไร 
 เพื่อน ำควำมรู้จำกกำรแลกเปล่ียนด้ำนเทคโนโลยี IT มำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี หรือใน
ชีวิตประจ ำวัน ก้ำวทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของโลกด้ำนเทคโนโลยีท่ีช่วยให้มีควำมสะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น ในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ภำยในองค์กร 
2.  สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร  
 ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องเทคโนโลยีต่ำงๆ ท้ังภำยใน มทร.พระนครและ มทร.อื่นๆ ว่ำมีกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่ำงไรบ้ำง ส่งผลให้เกิดกำรน ำข้อดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน  เห็นแนวโน้มของกำรใช้
เทคโนโลยีท่ีจะเข้ำมำเกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนในแต่ละวันเพิ่มข้ึนในอนำคต  
3.  สิ่งที่ไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 
 - 
4.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 
 ได้ทรำบถึงเทคโนโลยี IT ท่ีสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรท ำงำนของมหำวิทยำลัยได้เป็นอย่ำงดี  
5.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ 
 น ำควำมรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีรับชอบให้ดียิ่งขึ้น 

การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัต ิ
After Action Review (AAR)  


