
แบบเสนอโครงการพฒันาคุณภาพงาน กิจกรรมตดิดาวผลงานการจดัการความรู้ ทบ. 

1.ช่ือโครงการ ลดเวลาคน้หาวิธีการใชง้านอุปกรณ์ห้องปฏิบติัการ 

   ประเภทโครงการ : โครงการใหม่ 

2.หน่วย กองวิศวกรรมโยธา    

3.ช่ือกลุ่ม KM CE TEAM   

1. ร.อ.กฤษฎา  ศรีโพธ์ิอ่อน   เบอร์โทร 092-5569068 

2. ร.ท.ชลิต      สนัติธรารักษ ์       เบอร์โทร 085-8688789 

3. ร.ท.นวปกร  นวะบุศย ์             เบอร์โทร 091-778-8395 

4. ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ :  

กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ มีหนา้ท่ีหลกัในการ

สอนนกัเรียนนายร้อยให้มีความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ทั้งภาควิชาการภาคปฏิบติั 

นอกเหนือจากให้การศึกษาทางดา้นทฤษฎีท่ีมีอยูใ่นต าราแลว้ ทางกองวิชายงัไดใ้ห้ความรู้นกัเรียน

นายร้อยผา่นการปฏิบติัดว้ยอปุกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพนูความเขา้ใจให้กบันกัเรียนนายร้อย ซ่ึงถือเป็น

อีกส่วนประกอบหน่ึงของการศึกษาท่ีมีความส าคญั และจ าเป็นไม่นอ้ยไปกว่าเน้ือหาภายในต าราเลย

ทีเดียว นอกจากนั้น เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องปฏิบติัการของกองวิชาวิศวกรรมโยธา มี

ความทนัสมยั และมีวิธีการใชง้านท่ีมีลกัษณะเฉพาะ โดยจะข้ึนอยูก่บัเน้ือหาวิชาท่ีท าการสอน จนใน

บางคร้ังวิธีการใชง้านดงักล่าว มีความซบัซ้อนยากเกินกว่าท่ีผูใ้ชง้านใหม่จะศึกษาไดด้ว้ยตนเอง 

ภายในระยะเวลาอนัสั้น  

อุปกรณ์ภายในห้องปฏิบติัการ ต่างถกูสร้างและพฒันาข้ึนมาเพ่ือใชง้านตามวตัถุประสงคท่ี์มี

ลกัษณะเฉพาะ เช่น เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานทดสอบวสัดุเพ่ือน าไปใชง้านจริง, เป็นอุปกรณ์

ท่ีน ามาใชเ้พ่ือการฝึกเพ่ิมพูนทกัษะความช านาญในปฏิบติังาน หรือเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการศึกษา

สภาพภูมิประเทศและปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในธรรมชาติผา่นทางแบบจ าลองยอ่ส่วน เป็นตน้  

 



ในปัจจุบนัเทคโนโลยีต่าง ๆ ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์ซ่ึงไม่ไดแ้ต่

เป็นเพียงการอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนัเท่านั้น หากแต่เทคโนโลยีเหล่านั้นยงัถูกน ามาใช้

ในงานวิจยัและการศึกษาในทางดา้นวิชาการ โดยทัว่ไปเคร่ืองมือท่ีมีเทคโนโลยีชั้นสูงและมีความ

ทนัสมยัมกัจะมีความซบัซ้อน ยิ่งเคร่ืองมือท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการใชง้านท่ีวตัถุประสงคเ์ฉพาะเจาะจง

ดว้ยแลว้ ยิง่จะมีวิธีใชง้านท่ีมีความซบัซ้อนมากกว่าเคร่ืองมือทัว่ไป เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งใช ้“ความรู้

ความเขา้ใจพ้ืนฐานทางวิชาการในดา้นนั้นๆ ของผูใ้ชง้าน” และเน่ืองจากเหตุท่ีตวัอุปกรณ์อาจจะ “มี

วิธีใชง้านท่ีมีความสลบัซบัซ้อนหลากหลายขั้นตอน” ท าให้ผูท่ี้ไม่มีความรู้พ้ืนฐานหรือตอ้งการใช้

งานภายใตเ้ง่ือนไขเวลาอนัจ ากดัดูจะเป็นเร่ืองท่ีจะเป็นไปไดย้าก อีกทั้งยงัมีอุปสรรคอ่ืนๆตวัอยา่งเช่น 

คู่มืออาจช ารุดสูญหาย หรือคู่มือดงักล่าวอาจมีเน้ือหามากเกินกว่าท่ีจะสามารถอ่านและท าความเขา้ใจ

ไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น ส าหรับการท่ีจะสอบถามจากผูรู้้ หรือผูท่ี้ใชง้านประจ านั้น ก็อาจจะพบ

อุปสรรคไดเ้ช่นเดียวกนั ตวัอยา่งคือ ไม่ไดอ้ยูใ่นบริเวณนั้น หรือไม่สามารถติดต่อได ้เป็นตน้ โดย

ขอ้มูลสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบักองวิชาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ มีดงัน้ี 

        1.ใชเ้วลาในการศึกษาวิธีใชจ้ากคู่มือประจ าเคร่ืองมือต่าง ๆ มากกว่า 3 ชัว่โมง 

        2.ขาดแคลนบุคลากรในการให้ความรู้ หรือถ่ายทอดวิธีการใชง้าน 

        3.วิธีการใชง้านไม่เป็นมาตรฐาน ไม่มีขั้นตอน ไม่มีการบนัทึกเป็นหลกัแหล่ง 

        และเน่ืองดว้ยเหตขุา้งตน้น้ีเองเป็นแรงบนัดาลใจให้ทางทีมงานริเร่ิมโครงการท่ีจะเป็นส่ือกลาง

ในการรวบรวมขอ้มูลจากหลากหลายแหล่งเช่น จากคู่มือ ต ารา และเวบ็ไซต ์เป็นตน้ มากลัน่กรอง

และเก็บไวใ้นท่ีเดียวกนัเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเขา้ถึง อีกทั้งยงัพฒันาระบบการเขา้ถึงให้ผูท่ี้

ตอ้งการจะศึกษาเขา้ถึงและเขา้ใจไดง่้ายอีกดว้ย 

 

 

 

 

 



5.วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั และ เป้าหมาย 

วตัถุประสงค์ 

1.เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการเขา้ถึงวิธีการใชง้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องปฏิบติัการ 

2.ลดระยะเวลาในการศึกษาวิธีการใชง้านของผูท่ี้ตอ้งการใชง้าน 

 

ตวัช้ีวดั/เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดัด้านประสิทธิผล ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท าความเขา้ใจ

ขั้นตอนการใชง้าน 
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 30 นาที 

  
ตวัช้ีวดัด้านความพงึพอใจ ค่าเป้าหมาย 
ความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 75 

 

 

6.สรุปผลการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา 

Man 
บุคลากร 

- บุคลากรท่ีมีความช านาญในการใชง้านมี
จ านวนนอ้ย 
- บุคลากรเก่าไม่ไดส่้งต่อองคค์วามรู้ 
- บุคลากรไม่ไดบ้นัทึกวิธีการใชง้านเป็น
ล าดบัขั้นตอน และมีมาตรฐาน 

Manual 
คู่มือ 

- คู่มือเกิดการช ารุดตามอายกุารใชง้าน 
- คู่มือสูญหาย 
- เป็นภาษาอ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษาไทย 
- มีเน้ือหามากเกิน 

 



7.สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ด าเนินการ 

     1.ด าเนินการรวบรวมวิธีใชง้านอุปกรณ์จากแหล่งต่าง ๆ เช่นไฟลวิ์ดีโอ คู่มือ ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 

ไวท่ี้ Smart Guide แลว้บนัทึกเป็นไฟล ์PDF (ทีมงานใชโ้ปรแกรม Power Point) (ผนวก ก)  

 

 

 

     2.น าไฟลด์งักล่าว อพัโหลดบนคลาวด ์เช่น iCloud, Google Drive, Drop Box เป็นตน้จากนั้นจึง

ปรับเปล่ียนท่ีอยูข่องไฟลท่ี์อพัโหลดข้ึนเผยแพร่ (URL)ให้อยูใ่นรูปท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายจาก

อุปกรณ์ส่ือสาร เช่น โทรศพัทพ์กพา หรือแทบ็เลต็ ซ่ึงทางทีมงานไดเ้ลือกใช ้QR Code มาเป็น

ช่องทางในการเขา้ถึง “เพียงท าการแสกน” ก็สามารถเขา้ใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก ซ่ึง QR Code ดงักล่าว

จะน าผูท่ี้ตอ้งการศึกษาไปสู่คู่มือวิธีการใชอ้ยา่งง่ายต่อไป 

ใช้โปรแกรม Power 

Point ในการท า 

Smart 
Guide

เจ้าหน้าท่ี
อาจารย์ผู้สอน

คูม่ือท่ีแนบมา
กบัอปุกรณ์

Website

ผู้จ าหน่าย

ส่ือวิดีโอ



      3. จดัท าแผ่นภาพประชาสมัพนัธ์วิธีการใชง้านคู่มือ (ทีมงานใชโ้ปรแกรม Microsoft Word) โดย

ภายในแผ่นภาพประกอบดว้ย “วิธีการใชง้านตามปกติ, วิธีการใชง้านผา่น QR Code ของ Smart 

Guide” และน าแผน่ภาพดงักล่าวมาติดตั้งไวท่ี้ตวัอุปกรณ์เพ่ือให้ผูใ้ชง้านสามารถท่ีจะเขา้ถึงไดอ้ยา่ง

สะดวก (ผนวก ข) 

     4.ด าเนินการประชาสมัพนัธ์ให้กบันกัเรียนนายร้อยและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือความเขา้ใจในการ

ใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 

8.ผลลัพธ์การด าเนินการ 

ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล ก่อนน ามาใช้ หลังน ามาใช้ 
ระยะเวลาในการท าความเขา้ใจขั้นตอน
การใชง้าน 

มากกว่า 1 ชม. ประมาณ 10.45 นาที 

 

ผลลัพธ์ด้านความพงึพอใจ ผลที่คาดหวงั ผลลัพธ์ที่ได้ 
ความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน มากกว่าหรือ

เท่ากบัร้อยละ 75 
ร้อยละ 88 

 

  



ประโยชน์ที่ได้รับ (ทางตรง-ทางอ้อม) 

1. เป็นส่ือกลางของขอ้มูลเก่ียวกบัอุปกรณ์ ทั้งวิธีการใช ้การตั้งค่า พร้อมทั้งยงัมีวิธีในการ

เขา้ถึงท่ีง่ายและสะดวกมากข้ึนโดยการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 

2. ช่วยลดเวลาธุรการในการส่งต่อความรู้ หรือการเรียนรู้วิธีใช ้ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อบุคลากรท่ี

เขา้มาท าหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอปุกรณ์ รวมไปถึงนกัเรียนนายร้อยท่ีใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวใน

การศึกษาอีกดว้ย 

9.การก าหนดมาตรฐาน 

     การจดัท าส่ือกลางดงักล่าวจะตอ้งเป็นไฟล ์PDF เพ่ือลดขอ้จ ากดัในการใชง้านดว้ยApplicationท่ี

อาจไม่รองรับชนิดของไฟล ์ซ่ึงไฟล ์PDF มีความนิยมอยา่งแพร่หลาย และจะไม่เกิดการผิดเพ้ียนเม่ือ

เปิดใชด้ว้ยอุปกรณ์หรือโปรแกรมท่ีต่างรุ่นกนั อีกทั้งการท าช่องทางเขา้ถึงจะตอ้งใชส่ื้อกลางท่ีมี

มาตรฐานและไม่มีขีดจ ากดัดา้นระบบปฏิบติัการ ยกตวัอยา่งเช่นการเลือกฝากไฟลไ์วก้บัผูใ้ห้บริการ

พ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ตหรือคลาวด ์ซ่ึงสามารถท่ีจะเขา้ถึงไดด้ว้ยตวัอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์

ทุกรูปแบบ และช่องทางเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล จะตอ้งมีความสะดวกง่ายต่อการเขา้ถึง ยกตวัอยา่งเช่น 

การเลือกใช ้QR Code ซ่ึงสามารถเขา้ถึงวิธีใชง้านเคร่ืองมือไดง่้ายผา่นการสแกนดว้ยอุปกรณ์พกพา

ทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็น โทรศพัทมื์อถือ หรือแทบ็เลต็ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.การขยายผลโครงการ และส่ิงที่จะด าเนินการต่อไป 

     1.สามารถปรับปรุงขอ้มูลต่อไปให้มีความหลากหลายในอนาคต เช่น เทคโนโลยี VR AR  

2.สามารถเพ่ิมเติมขอ้มูลการซ่อมแซม การปรับปรุงคร้ังล่าสุดลงไป เพ่ือเป็นการลดธุรการใน

การบนัทึก 

3.เพ่ิมจ านวนอุปกรณ์ให้มีความหลากหลายมากข้ึน ครอบคลุมอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบติัการ 

ลงช่ือ ประธานกลุ่ม : ..................................... 
                          (......................................) 
                         วนัท่ี : ................................ 

ลงช่ือ ผู้ประสานงานการจดัการความรู้ของหน่วย 
                                  ....................................... 
                                       (......................................) 
                               วนัท่ี : ...................................... 

ลงช่ือ ผู้บริหารทีก่ ากบัดูแล : ........................................ 
                                     (........................................) 
                                   วนัท่ี : ................................. 

 



ผนวก ก 

รูปแบบของ Smart Guide ที่รวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น วธีิใช้อย่างง่าย รวมไปถึงส่ือวดิีโอ และคู่มือโดย

ละเอียด 

 

 

  



ผนวก ข 

รูปแบบของตวัส่ือกลางที่ท าการรวบรวมข้อมูลวธีิใช้เบ้ืองต้น ซ่ึงจะท าการพมิพ์และน ามาตดิตั้งไว้ที่ตวั

อุปกรณ์เพ่ือง่ายต่อการค้นหา 

 


