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รายงานผลการด าเนินการจัดการความรู้  
(KM : Knowledge Management) 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารจัดการเว็บไซต์ระดับสาขา/
หลักสูตรวิชา ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ” 

โดย 

นายอนุสรณ์   สนธิคุณ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

นายศักด์ิชาติ  วุฒิกรณ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นางชันดานีย์  สุเหร็น   บรรณารักษ์ 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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แบบฟอร์มสรุปองค์ความรู ้
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) 

 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ   : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารจัดการเว็บไซต์ระดับสาขา/หลักสูตรวิชา ภายใน           

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ” 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ : วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 
สถานที่ด าเนินการ      : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting
กลุ่มเป้าหมาย           : อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 

 
CoP: 
 CoP ที่ 1 : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต  CoP ที่ 2 : งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

 CoP ที่ 3 : วิชาการรับใช้สังคม  CoP ที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 CoP ที่ 5 : การบริหารจดัการ  CoP ที่ 6 : การประกันคณุภาพการศึกษา 

 CoP ที่ 7 : การพัฒนานักศึกษา  CoP ที่ 8 : การด าเนินงานของสายสนับสนุน 

 CoP ที่ 9 : องค์ความรู้ของผูก้่อนเกษียร  

  
ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : อาจารย์/เจ้าหน้าที่  

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ที่มาและวัตถุประสงค์ : ตามที่ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการเว็บไซต์ระดับสาขา/หลักสูตรวิชา เพ่ือหา
แนวทางในการบริหารจัดการ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting นั้น ได้มี
การตกลงร่วมกันในเรื่องของรูปแบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ระดับสาขา/หลักสูตรวิชา ในรูปแบบต่าง ๆ 

เพ่ือให้เว็บไซต์ระดับสาขา/หลักสูตรวิชา มีความเคลื่อนไหวและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทางแผนกงานวิทย
บริการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ที่สนใจและติดตามเว็บไซต์ระดับสาขา/หลักสูตรวิชา และสามารถรับข้อมูลข่าวสารที่
เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ และเพ่ือให้ผู้ที่ดูแล และน าส่งส่งมูลของเว็บไซต์ระดับสาขา/หลักสูตรวิชา ได้
มีความรู้ความเข้าใจในการติดต่อประสานงานและสามารถปฏิบัติได้ในส่วนของการลงข่าวประชาสัมพันธ์ และการ
อัพเดทข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ระดับสาขา/หลักสูตรวิชา 
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ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การบริหารจัดการเว็บไซต์ระดับสาขา/หลักสูตรวิชา ภายใน           
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การบริหารจัดการเว็บไซต์ระดับสาขา/หลักสูตรวิชา ภายใน           
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล กลุ่มงาน/สาขา/หลักสูตรวิชา 
1.  นายสมชาย  เรืองทอง แผนกงานสหกิจศึกษา 
2.  นายศุภวัฒน์  จันทร์ปราง หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา 
3.  นางสาวกัญญารัตน์  บัวสีรัน แผนกงานทะเบียนและวัดผล 
4.  นางเกษรา พูลติ้ม แผนกงานบัญชี 
5.  นางสาวจรินพร  กิจบุญชู สาขาศึกษาทั่วไป 
6.  นายชูเกียรติ  ชูสกุล งานวิชาการและวิจัย 
7.  นางนนทยา   ใจรักษ์ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
8.  นางสาวนิภาภรณ์  แซ่เดี่ยว สาขาบริหารธุรกิจ 
9.  นางสาวฟาริสา   แวลาเตะ แผนกงานการเงิน 
10.  นายภานุพงศ์  หนูใย หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
11.  นางมณเฑียร  อรุณรักษ์ งานบริหารและวางแผน 
12.  นางรัชนู  ใยสุหร่าย แผนกงานแผนงานและงบประมาณ 
13.  นางสาวศิริขวัญ  ศรีนวล แผนกงานการเงิน 
14.  นางสาวศิริทรัพย์  คล้ายโพธิ์ แผนกงานวิจัยและพัฒนา 
15.  นายศุภณัฐ  พรหมคีรี แผนกงานหลักสูตรและต าราเรียน 
16.  นางสายหยุด  ด้วงหวัง งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
17.  นายไฉน  วรรณประดิษฐ แผนกงานการเงิน 
18.  นางสาวอริญรดา มานพศิลป์ สาขาวิศวกรรม 
19.  นางสาวดวงพร  ง่วนสน แผนกงานประชาสัมพันธ์ 
20.  นายศักดิ์ชาติ  วุฒิกรณ์ แผนกงานวิทยบริการ 
21.  นางสาวมัติยาภรณ์   ศรีใส แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา 
22.  นายอนุสรณ์  สนธิคุณ แผนกงานวิทยบริการ 
23.  นางชันดานีย์  สุเหร็น แผนกงานวิทยบริการ 
24.  นางสาว ทิพยางค์  ทองสง แผนกงานบัญชี 
25.  ผศ. อาคม  ลักษณะสกุล หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
26.  นายเกริกวุฒิ  กันเที่ยง หลักสูตรวิชาการจัดการ 
27.  นางสาว พิมพิศา  พรหมมา หลักสูตรวิชาการบัญชี 
28.  นางสาวเมธาพร  มีเดช หลักสูตรวิชาการจัดการ 



   
 

 

        วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  - 4 - 

ประเด็นปัญหา : ปัจจุบันเว็บไซต์ระดับสาขา/หลักสูตรวิชา ได้มีการปรับปรุงโดยแผนกงานวิทยบริการ เพื่อให้มี
รูปแบบที่ทันสมัยและเป็นที่น่าสนใจ แต่ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ยังไม่มีความเคลื่อนไหวและข้อมูลไม่มีความเป็น
ปัจจุบัน  

ความรู้ที่ชัดแจ้ง (EK : Explicit Knowledge) :  
โครงสร้างของเว็บไซต์ 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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จากภาพสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1. ส่วนของเมนูของระบบสารสนเทศและส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2. ส่วนของ Header 
3. ส่วนของเมนูหลักของเว็บไซต์ 
4. ส่วนของป้ายประชาสัมพันธ์ 
5. ส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ 
6. ส่วนของภาพกิจกรรมต่าง ๆ 

7. ส่วนของลิงค์ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

8. ส่วนของ Footer ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ 

 

การน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์สาขา – หลักสูตร 

1. ส่งข้อมูลให้ทางแผนกงานวิทยบริการเป็นผู้ลงข้อมูล 

สามารถส่งผ่านแบบฟอร์มตามลิงค์ https://forms.gle/X5ywTzm2X3VEhahw5  

หรือ เข้าไปที่ แผนกงานวิทยบริการ https://cim.rmutsv.ac.th/th/aritl  

 

2. ลงด้วยตนเอง 

จะต้องลงเข้าใช้งานระบบ โดยไปที่เมนู ส าหรับเจ้าหน้าที่ แล้วล็อกอินด้วยระบบบัญชีผู้ใช้งาน
อินเตอร์เน็ต (e-Passport) ดังภาพ 

 

https://forms.gle/X5ywTzm2X3VEhahw5
https://cim.rmutsv.ac.th/th/aritl
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ในการลงข้อมูลบนเว็บไซต์ สาขา – หลักสูตร จะมี 3 รูปแบบ หลัก ดังนี้ 

1 . การลงข้อมูลในส่วนของ ข่าวประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพกิจกรรม สิ่งอ านวยความสะดวก และ 
ผลงาน/รางวัล มีวิธีการดังนี้ 

1) ไปที เมนู Add content แล้ว เลือก ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ ดังภาพ 
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2) กรอกข้อมูลที่ต้องการน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ดังนี้ 
- หัวข้อเรื่อง 

 

- ประเภทของข่าวที่ต้องการลง 

 

- รายละเอียดของข่าว 

 

- รูปภาพประกอบ 

 



   
 

 

        วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  - 8 - 

- เอกสารประกอบ 

 

- เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้กดปุ่ม Save ข้อมูลต่างๆ ก็จะไปปรากฏตามประเภทของข่าว
ที่เลือกไว้ 

 

 

2. การลงข้อมูลในส่วนของ ป้ายประชาสัมพันธ์  
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- ไปท่ีเมนู Structure แล้วเลือกที่ Nivo Slider  

 

- จากนั้นกดที่ เลือกไฟล์ และเลือกภาพที่ต้องการ (ขนาดภาพ 2048*339 PX) ดังภาพ 

 

- จากนั้นให้กดที่ ปุ่ม  ภาพก็จะไปปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ 
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3 . การลงข้อมูลในส่วนของข้อมูลทั่วไป เช่น โครงสร้างการบริหาร บุคลากร หลักสูตร ปรัชญา
การศึกษา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นต้น มีวิธีการดังนี้ 

- เลือกเมนูที่ต้องการแก้ไข จากนั้นให้กดที่ ปุ่ม Edit ดังภาพ 

 

- จากนั้นสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามความต้องการแล้วกดปุ่ม Save ดังภาพ 
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ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (TK : Tacit Knowledge) : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและ
วิธีการบริหารจัดการเว็บไซต์ในรูปแบบของ Drupal เพ่ือน ามาต่อยอดในการบริหารจัดการเว็บไซต์ระดับสาขา/
หลักสูตรวิชา ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

แนวปฏิบัติที่ดีของ COP : การบริหารจัดการ :  การบริหารจัดการเว็บไซต์ระดับสาขา/หลักสูตรวิชา ภายใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
P : การวางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) 

1. ประเมินรูปแบบในการบริหารจัดการเว็บไซต์ระดับสาขา/หลักสูตรวิชา ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

2. ก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ ในการส่วนของรูปแบบและการใช้เว็บไซต์ระดับสาขา/หลักสูตรวิชา 
ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

3. ก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ ในการการบริหารจัดการเว็บไซต์ระดับสาขา/หลักสูตรวิชา ภายใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

D : การด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน (Do) 
วางแผนด าเนินงานจัดการความรู้แลกเปลี่ยนการบริหารจัดการเว็บไซต์ระดับสาขา/หลักสูตรวิชา ภายใน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
C : การประเมินผล (Check) 

ติดตามจากรูปแบบและข้อมูลที่แสดงบนหน้า เว็บไซต์ระดับสาขา/หลักสูตรวิชา ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการการ 
A : การน าผลประเมินไปปรับปรุงแผน (Action) 

การวางแผนในการพัฒนาการบริหารจัดการเว็บไซต์ระดับสาขา/หลักสูตรวิชา ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ           

การน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ 
เรื่อง “การบริหารจัดการเว็บไซต์ระดับสาขา/หลักสูตรวิชา ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ” 
มาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ที่รับผิดชอบให้มีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์  

อ้างอิงแหล่งเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี : รายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “การบริหารจัดการเว็บไซต์
ระดับสาขา/หลักสูตรวิชา ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ” เผยแพร่บนเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
เข้าถึงได้ที่ https://cim.rmutsv.ac.th/km  

 

(นายอนุสรณ์  สนธิคุณ) 
ผู้รายงาน 

   31 มกราคม 2566 

https://cim.rmutsv.ac.th/km
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เอกสารประกอบกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) 

1. ก าหนดการการด าเนินกิจกรรม 
2. ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ภาพประกอบการด าเนินกิจกรรม (จ านวน 6-10 ภาพ) 
4. เอกสารแนบอ่ืนๆ 

4.1 หนังสือขออนุมัติด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) 
4.2 แผนการด าเนินการจัดการความรู้ (KM) ของวิทยาลัยฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

        วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  - 13 - 

ก าหนดการ 
กิจกรรมการจัดการความรู้(KM) 

เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารจัดการเว็บไซต์ระดับสาขา/หลักสูตรวิชา  
ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ” 

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.  
ผ่านระบบออนไลน์  Zoom Cloud Meeting  

Meeting ID: 989 9853 7191 Passcode: 010698 
เวลา กิจกรรม ผู้ด าเนินกิจกรรม หมายเหตุ 

13.30 – 13.45 น. ลงทะเบียน - - 
13.45 – 14.00 น. กล่าวเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การ

บริหารจัดการเว็บไซต์ระดับสาขา/
หลักสูตรวิชา ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ” 

อาจารย์ชูเกียรติ  ชูสกุล - 

 14.00 - 15.00 น. - อธิบายโครงสร้างของเว็บไซต์สาขา – 
หลักสูตร 
- อธิบายวิธีการน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ด้วย
วิธีการต่าง ๆ  

นายอนุสรณ์  สนธิคุณ 
นายศักดิ์ชาติ วุฒิกรณ์ 
นางชันดานีย์ สุเหร็น 

- 

 ๑5.00 – 15.30 น. แลกเปลี่ยนแนวคิด/วิธีการ ในการบริหาร
จัดการเว็บไซต์ระดับสาขา/หลักสูตรวิชา 

อาจารย์/เจ้าหน้าที่  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) 
เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารจัดการเว็บไซต์ระดับสาขา/หลักสูตรวิชา  

ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ” 
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบออนไลน์  Zoom Cloud Meeting 

ล าดับ ชื่อ – สกุล กลุ่มงาน/สาขา/หลักสูตรวิชา 
1.  นายสมชาย  เรืองทอง แผนกงานสหกิจศึกษา 
2.  นายศุภวัฒน์  จันทร์ปราง หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา 
3.  นางสาวกัญญารัตน์  บัวสีรัน แผนกงานทะเบียนและวัดผล 
4.  นางเกษรา พูลติ้ม แผนกงานบัญชี 
5.  นางสาวจรินพร  กิจบุญชู สาขาศึกษาทั่วไป 
6.  นายชูเกียรติ  ชูสกุล งานวิชาการและวิจัย 
7.  นางนนทยา   ใจรักษ์ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
8.  นางสาวนิภาภรณ์  แซ่เดี่ยว สาขาบริหารธุรกิจ 
9.  นางสาวฟาริสา   แวลาเตะ แผนกงานการเงิน 
10.  นายภานุพงศ์  หนูใย หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
11.  นางมณเฑียร  อรุณรักษ์ งานบริหารและวางแผน 
12.  นางรัชนู  ใยสุหร่าย แผนกงานแผนงานและงบประมาณ 
13.  นางสาวศิริขวัญ  ศรีนวล แผนกงานการเงิน 
14.  นางสาวศิริทรัพย์  คล้ายโพธิ์ แผนกงานวิจัยและพัฒนา 
15.  นายศุภณัฐ  พรหมคีรี แผนกงานหลักสูตรและต าราเรียน 
16.  นางสายหยุด  ด้วงหวัง งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
17.  นายไฉน  วรรณประดิษฐ แผนกงานการเงิน 
18.  นางสาวอริญรดา มานพศิลป์ สาขาวิศวกรรม 
19.  นางสาวดวงพร  ง่วนสน แผนกงานประชาสัมพันธ์ 
20.  นายศักดิ์ชาติ  วุฒิกรณ์ แผนกงานวิทยบริการ 
21.  นางสาวมัติยาภรณ์   ศรีใส แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา 
22.  นายอนุสรณ์  สนธิคุณ แผนกงานวิทยบริการ 
23.  นางชันดานีย์  สุเหร็น แผนกงานวิทยบริการ 
24.  นางสาว ทิพยางค์  ทองสง แผนกงานบัญชี 
25.  ผศ. อาคม  ลักษณะสกุล หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
26.  นายเกริกวุฒิ  กันเที่ยง หลักสูตรวิชาการจัดการ 
27.  นางสาว พิมพิศา  พรหมมา หลักสูตรวิชาการบัญชี 
28.  นางสาวเมธาพร  มีเดช หลักสูตรวิชาการจัดการ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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