คานา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทารายงาน การ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อรายงานกระบวนการจัดการ
ความรู้ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณาขอบเขต
การจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นรูป (KM Focus Area) ตามกระบวนการ และจัดทาแผน
ให้สอดคล้องกับพันธ์กิจ และภาระงานอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ผล และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ดาเนิน งานของส านักวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ภายใต้กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และ
การดาเนินงาน ก้าวเข้าสู่แนวปฏิบัติที่ (Best Practices) ต่อไป

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สารบัญ
คานา
สารบัญ
การจัดการความรู้
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนการดาเนินการ
ประโยชน์ที่ได้รับ
ปฏิทินการดาเนินงานพัฒนาและแนวทางปรับปรุงการจัดการความรู้
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปี 2564
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การจัดการความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี ตามกระบวนการ 7 ขั้นตอน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักการและเหตุผล
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จึ ง ได้ ต ระหนั ก และให้ ค วามส าคั ญ ของงานบริ ก ารทั้ ง ทางด้ า นห้ อ งสมุ ด และทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร โดยใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ ด้านห้องสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านIT ซึ่งการทางานบริการดังกล่าวต้องมีความพร้อมทั้งผู้
ให้บริการ และอุปกรณ์เครื่องมือต้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ในการเอาใจใส่ดูแลรักษา อย่างสม่าเสมอ เพื่อเพิ่มอายุ
การใช้งานของทรัพยากรสารสนเทศ และเครื่องคอมพิวเตอร์
ดังนั้น การจัดการความรู้ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Windows defender บนระบบปฏิบัติการ Windows
10 เป็นการปรับเรื่อง KM ที่มีการวิเคราะห์จากแผน ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่ม
ระยะเวลาการใช้งานให้ยาวนาน เกิดประโยชน์สาหรับบุคลากรทางด้านทักษะความรู้ในการแก้ไขปัญหาการป้องกัน
บารุงรักษาคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้บริการให้บริการนักศึกษาอาจารย์ และบุคลากร หรือ
ผู้ที่เข้ามารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเจ้าหน้าที่ทาง
ด้านเทคนิค เป็นผู้รับผิดชอบในการถ่ายทอดความรู้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรของสานักวิทยบริการฯ สามารถมีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม
Windows defender บนระบบปฏิบัติการ Windows 10 ได้ด้วยตนเอง
2. เพื่อให้สานักวิทยบริการฯ มีทรัพยากรสารสนเทศด้านห้องสมุด และมีความพร้อมในการให้บริการ
ต่อผู้ใช้บริการ
3. เพื่อให้เป็นแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่สนใจนาไปใช้ประโยชน์ในการ
การดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น
ขั้นตอนการดาเนินงาน
สานั กวิทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา มีการดาเนินการ
จัดการความรู้ เรื่อง “เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Windows defender บนระบบปฏิบัติการWindows 10” เพื่อให้
การจัดการความรู้รอบด้านทั้งทางด้านห้องสมุด และด้านIT ตามกระบวนการ ดังนี้
1. วิเคราะห์สภาพและปัญหาการระบบการรบกวนต่อการทางานของคอมพิวเตอร์จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
2. ทบทวนการใช้เครื่องมือที่สามารถนามาใช้ป้องกันระบบ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปีที่ผ่านมา นามา
ต่อยอด เพื่อนามาจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นามาจัดทาสื่อเพื่อเก็บเป็นคลังข้อมูล ของสานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบคู่มือ
เอกสาร เว็บไซต์ และฐานข้อมูล
4. การถ่ายทอดและการเข้าถึงข้ อมูล สู่ การปฏิบัติ ให้ กับบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างรอบด้าน
5. การประเมินเนื้อหาองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อค้นหาข้อแก้ไข/และความรู้ความ
เข้าใจในการนาคู่มือไปใช้
6. การเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
7. การประเมินเพื่อค้นหาข้อเสนอแนะ หรือคาแนะนาเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอกนามาปรับปรุงและให้
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
8. ดาเนินงานออกแบบการนาเสนอเพื่อเข้าสู่ “KM Day 2564”

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. บุคลากรของสานักวิทยบริการฯ และผู้ได้รับการฝึกอบรม หรือผู้ที่ได้รับความรู้จากการเผยแพร่ สามารถ
ดูแลรักษา มีทักษะความรู้ความเข้าใจในการป้องกันระบบของคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
2. บุคลากรของสานักวิทยบริการฯ ที่ผ่านการฝึกอบรม หรือได้รับการถ่ายทอดโดยการศึกษาคู่มือ สามารถ
ทางานเมื่อพบเจอปัญหาการเข้าใช้ระบบของคอมพิวเตอร์
การปรั บ ปรุ ง การจั ด การความรู้ ของสานั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจาปี 2564
1. กาหนดการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) สู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ศึกษา
ค้นคว้าพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ จากแนวคิดการดาเนินงาน KM ภายในหน่วยงานตาม
กระบวนการขั้นตอนความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในตัวผู้ปฏิบัติงานที่ดาเนินงานผ่านมาGood Practice สู่การ
จัดทา Best practices
2. มีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่นคุณภาพการบริการโดยมีการปรับระบบการทางานใหม่หลีกเลี่ยงงาน ที่ซับซ้อน
และปรับปรุงการทางานตามแผนอย่างที่ตั้งไว้
3. มีการผูกสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อเป็นกาลังสาคัญให้แก่การทา KM เพื่อนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และ
ทบทวนแผนเพื่อทาให้แน่ใจว่า การทางานของเรามีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานตั้งใจเอาไว้
4. เป็นต้นแบบของแนวปฏิบัติที่ดีและมีหน่วยงานภายนอกเห็นคุณค่านาเอากระบวนการ KM ขององค์กร
ไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ปฏิทินการจัดการความรู้ (KM)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2564
ระยะเวลา
22 ต.ค.63

กิจกรรมการจัดการความรู้(KM)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ Km
ประจาปี 2564
2. จัดทาปฏิทนิ แผนการจัดการ
ความรู้ (KM) สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2564

ตัวชี้วัดของกิจกรรม
- จัดทาคาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ Km 2564
- แผน KM ของ สวท.
2564

28 ธ.ค.63
ประชุม
ครั้งที่ 1

3. ทบทวนประเด็นการจัดการ
- กาหนดวิธีการ
ความรู้ ของสานักวิทยบริการฯ ซึ่งมี ดาเนินงาน
ประเด็น 2 ด้านคือทางด้าน IT
และด้านห้องสมุด

....ม.ค.63
ประชุม
ครั้งที่ 2

4. ดาเนินการวิธีการร่วมกับ
คณะกรรมการจัดการความรู้
สวท. 2564

....ก.พ.63
ประชุม
ครั้งที่ 3

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
- คาสั่งคระกรรมการ 2564 นางนภารัตน์ จาเนียร
- มีแผน KM ของ สวท.
จานวน 1 ฉบับ
- ส่งแผน KM ของ สวท.64
ในกับงานประกันคุณภาพ
จานวน 1 ฉบับ
- ประเด็นการจัดการความรู้ - คณะกรรมการการ
อย่างน้อย 2 ประเด็น
ประเมิน สวท.64
- คณะกรรมรับทราบพร้อม
เตรียมดาเนินการ
- Km ทีม สวท.64 .ได้
ปรับปรุงและต่อยอด

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้

- ดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ของสานักวิทย
บริการฯ 64 แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
หัวข้อ: ทบทวน

...มี.ค.64
ประชุม
ครั้งที่ 4

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้

- ประเด็น.....................

- Km ทีม สวท.64

.... เม.ย.64
ประชุม
ครั้งที่ 5

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้

....พ.ค.64
ประชุม
ครั้งที่ 6
....มิ.ย.64
ประชุม
ครั้งที่ 7

- Km ทีม สวท.64 .ได้

- แนวทางการเสริมความรู้ - Km ทีม สวท.64
ให้กับบุคลากร สวท.
- ร่วมกลั่นกรององค์ความ
ที่ได้และเตรียมจัดทาคู่มือ
- ร่วมตรวจสอบคู่มือ สาหรับไปเป็น - ทบทวนเอกสาร
- Km ทีม สวท.64.
เครื่องมือแนวปฏิบัติงาน
- ทดลองใช้คู่มือ และประเมินผล
- สรุปคุณภาพ ปรับแก้ไขคู่มือ
- ค้นหารูปแบบและช่องทางการ
เผยแพร่ใหม่ๆ ที่ทันสมัย
- จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้งาน
บริการรับซ่อมบารุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์กับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

-

- Km ทีม สวท.64 .

-นางนภารัตน์ จาเนียร
ประสานงาน
- คณะกรรมการการ
ประเมิน สวท.64
-นางนภารัตน์ จาเนียร
ประสานงาน
- คณะกรรมการการ
ประเมิน สวท.64
-นางนภารัตน์ จาเนียร
ประสานงาน
- คณะกรรมการการ
ประเมิน สวท.64
นางนภารัตน์ จาเนียร
ประสานงาน
- คณะกรรมการการ
ประเมิน สวท.64
นางนภารัตน์ จาเนียร
ประสานงาน
- คณะกรรมการการ
ประเมิน สวท.64
นางนภารัตน์ จาเนียร
ประสานงาน
- คณะกรรมการการ
ประเมิน สวท.64

ระยะเวลา
....มิ.ย.64
ประชุม
ครั้งที่ 8

กิจกรรมการจัดการความรู้(KM)
- เตรียมสรุปรายงาน ให้ผู้บริหาร
และการประกันคุณภาพ
- เตรียมเข้าร่วม
กิจกรรม KM Day 2564
- ทบทวนการจัดทาคู่มือ
- เทคนิคการนาเสนอ

ตัวชี้วัดของกิจกรรม
- หลักฐานเชิงประจักษ์
ร่วมจัดเก็บเป็นคลังข้อมูล

....ส.ค.64

- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

จัดประชุมสัมมนาและ
เผยแพร่

....ส.ค.64

- จัดทาสรุปรายงาน/ส่งเข้าประกวด

....ก.ค.64

เป้าหมาย
- สานักวิทยบริการฯ
มีองค์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ประจาปี
2564

การจัดทาคู่มือ

- หน่วยงานการประเมิน

ผู้รับผิดชอบ
นางนภารัตน์ จาเนียร
ประสานงาน
- คณะกรรมการการ
ประเมิน สวท.64
นางนภารัตน์ จาเนียร
ประสานงาน
- คณะกรรมการการ
ประเมิน สวท.64
นางนภารัตน์ จาเนียร
ประสานงาน
- คณะกรรมการการ
ประเมิน สวท.64
นางนภารัตน์ จาเนียร

สรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 1/2564
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัน ที่ 28 ธั น วาคม 2564 เวลา 13.00 ณ. ห้ อ งประชุม ครม.31120 อาคาร 100 ปี ประชุม เกี่ ย วกั บ
“การค้นหาประเด็นหัวข้อของการจัดทาการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 2564”
จานวน ผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน
ลาดับ
ที่
ชื่อ – นามสกุล
สาระสาคัญ
1 อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์
ควรมีการปรับประเด็นการจัดทา KM โดยให้มีการจัดการความรู้ 2
ส่ ว น คื อ ทางด้ า น IT เกี่ ย วกั บ การซ่ อ มการบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานเบื้องต้น และต้องการให้ทาด้านบริการ
โดยให้ เกิ ดประโยชน์กับและผู้ ใช้บริก ารห้ องสมุ ดคือ การยืม – คื น
ออนไลน์ เราอาจจะเสนอประเด็นในกลุ่ม Line เผื่อว่าจะมีกรรมการ
คนอื่นที่ติดภาระกิจได้ช่วยเสนอ
2 นายภูวนาถ นาควรรณกิจ
ปั ญ หาไวรั ส ซ่ อ นไฟล์ การแก้ ปั ญ หาเบื้ อ งต้ น โดยระบบปฏิ บั ติ ก าร
Windows ซึ่งอาการที่จะทาให้เกิดหน้าจอก็เกิดได้จากหลาย ๆ สาเหตุ
ทั้งด้านซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์
3 นายกสิพงษ์ กสิพันธ์
การจัดแยกประเด็นการบริการเกี่ยวกับการซ่อมที่ดูแล้วน่าจะเกี่ยวกับ
การซ่ อมที่ ต้อ งมี ค วามเป็ นช่ างควรกาหนดว่า จะซ่ อมอะไรที่ คนอื่ น
สามารถทาได้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น 1. การแก้ปัญหาจอ
ฟ้า หรือ Blue Screen 2. การจัด File ขยะ 3. การป้องกันไวรัส
4 นางนภารัตน์ จาเนียร
พอสรุปได้ว่าเราควรแยกประเด็นให้ชัดเจนว่าเราจะทาอะไร คือ IT
จะนาเสนออะไร และห้องสมุดจะทาอะไร
5 นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง
ถ้าจะทาบริการ ยืม – คืน ออนไลน์ ก็เห็นด้วยเพราะเรามีแนวทางอยู่
แล้วและควรจะเผยแพร่
6 นายธีระ เอ็งวงษ์ตระกูล
ยังไม่มีความคิดเห็นอะไร
7
8

นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก
นางยุพิน กิจที่พึ่ง

9

นางสาวรสสุคนธ์ คาสอน

ยังไม่มีความคิดเห็นอะไร
ควรจะให้ความรู้ที่ได้ใช้ประโยชน์ได้จริง ให้ทาเป็นเรื่องของ IT ปัญหา
การใช้งานเบื้องต้น
ช่วยกันสรุปหาประเด็น

สรุปผล
การสรุปประเด็นจากการประชุมได้ดังนี้ ทางด้าน IT ทาเกี่ยวกับ 1. การแก้ปัญหาจอฟ้า หรือ Blue
Screen 2. การจัด File ขยะ 3. การป้องกันไวรัส ส่วนทางด้านห้องสมุดทาด้านการยืม – คืน ออนไลน์ สรุปคือการ
จัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2564 ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 2/2564
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 17 ก.พ.64 เวลา 09.30 – 11.00 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานเบื้องต้น
จานวนคณะกรรมการ Km 2564 ผู้เข้าร่วม 13 คน
ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
1
นายมานิช โชติช่วง

2

3

4
5

6

สาระสาคัญ
คอมฯเสียไวการใช้งานของผู้ใช้ไม่มีความรู้ในการใช้คอมฯบางครั้งอยากปิด ก็ปิด
ปล่อยให้ดับ ทาให้ฮาร์ดิสพังไว้ มีการกระชากของไฟฟ้า ทาให้คอมเสื่อมสภาพ
เครื่องช้า ควรมีความรู้เบื้องต้น การเข้าเน็ต ต้องระวังไวรัส ที่มากับตัวเว็บไซต์
ดูห นั งออนไลน์ โฆษณาต่า งๆ ต้องใช้อย่างระมัดระวัง ไวรั ส จะแฝงตัว เข้ามา
อุปกรณ์ข้อมูลเชื่อมต่อต้องระวัง เวลาก๊อปปี้งานข้อมูลต่างๆ ไวรัสเข้ามา ข้อมูล
ในแฟ๊ตไดร์มองไม่เห็นงาน มีไวรัสต้องกาจัดไวรัส
นายภูวนาถ นาควรรณกิจ ปัญหาไวรัสซ่อนไฟล์ การแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยไม่เข้าทาง doc แก้อ๊อฟชั่น เลือก
แสดงทั้งหมด ปัญหาซ่อมส่ว นใหญ่เกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจในการใช้คอม
ออนไลน์ โปรแกรมฟรี โฆษณาในโปรแกรมที่ลงในเครื่อง โปรแกรมฟรีหลอกให้
ลงโปรแกรมเพื่อขโมยข้อมูลการใช้งานแต่ละครั้งควรให้ดูให้ดีไม่จาเป็นอย่างลง
แล้วเกิดปัญหากับเรา ล้างเลยไม่มีปัญหาส่วนมาก
นายณเรศณ์ จิตรัตน์
นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร อาจารย์ ไ ม่ รู้ ต้ อ งการอะไร เครื่ อ งช้ า นิ ด หน่ อ ยไม่ ใ ช่ ก าร
แก้ปัญหาที่ดี ทา CPU งานสูง เครื่องโน้ตบุ๊คช้ามาก เปลี่ยนเครื่องที่ช้าการใช้งาน
ห้องเรียน นักศึกษาย้ายอุปกรณ์พยายามถอดกุญแจล๊อค ตัด ย้าย ไป-มาอุปกรณ์
ไม่ตรงของเครื่องเสีย ซอฟแวร์ อาจารย์ นักศึกษาไม่มีลิขสิทธิ์ซุ่มเสี่ยงโดน บริการ
บางห้องสเป็คที่ต่าอยู่ต้องใช้ของเครื่องทาไมเครื่องช้า
นายกสิพงษ์ กสิพันธ์
คอม เบาวเซอร์ช้ามีปัญหาโดมติดปัญหาแนะนาไปนาโต๊ะข้างๆเบาวเซอร์ สาย
ผ่านเครื่องหนึ่งล้างอีกเครื่องหนึ่ง User โดม ไฟฟ้อก ติดตั้งไฟฟ้อก-โดน เช่น
โทรศัพท์ ต่อเน็ตผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์ สายหลุด โทรศัพท์ใช้ไม่ได้
นายอานาจ แก้วภูผา
ภายในมหาวิทยาลั ย ซ่อมลูกค้าประจาเคยทามาแล้ ว โน้ตบุ๊ค ซ่อมโปรแกรม
เฉพาะโปรแกรมคาราโอเกะ ไม่ค่อยมีความรู้ ราคาแพง ใช้อย่างไร ศึกษาหา
ข้อมูล ต้องไปถ่ายทอดให้เขาโปรแกรมต้องใหม่ๆ โปรแกรมที่ใช้ไฟล์ใหญ่ เพลง
เยอะเครื่องช้า โน้ตบุ๊คไม่ได้ใช้งานด้านเดียว พาเครื่องรวนติดไวรัส ครั้งหนึ่งจาได้
เล่นคาราโอเกะเครื่องน๊อคร้องไม่ได้ รวน แยกเครื่องโน้ตบุ๊ค
นายธีระ เอ็งวงษ์
1. บริการคณะมนุษย์ห้องเรียนหนูกัดสาย แก้ไขเอาลูกเหม็นวางแต่เขาเอาลูก
ตระกูล
เหม็นใส่ขวดไม่โรยไว้ในตู้ ตัดต่อสายไฟ สายเน็ตเวิกค์ไปตามห้องเรียน
2. ต่อโน้ตบุ๊คไม่ออก ใช้งานห้องประชุมไม่ชอบโน้ตบุ๊คที่เตรียมไว้ชอบเอาโน้ตบุ๊ค
มาเองต้องเอามาลองก่อนว่าใช้ได้หรือไม่ได้

สรุปผล
ปั ญ หาที่ พ บในการบริ ก ารการสร้ า งความตระหนั ก รู้ ด้ า นความปลอดภั ย ทางไซเบอร์ Cybersecurity
การโจมตีแบบอัตโนมัติด้วยหนอนอินเทอร์เน็ตและไวรัสคอมพิวเตอร์
ค้นคว้าเพิ่มเติม
สามารถจาแนกรูปแบบวัฏจักรชีวิตของจุดอ่อนได้ 5 รูปแบบ คือ แบบที่มีการโจมตีอย่างเฉียบพลัน แบบที่มี
การโจมตีเสมือนเฉียบพลัน แบบที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นการโจมตีเสมือนเฉียบพลัน แบบที่มีศักยภาพในการถูก
โจมตี และแบบเฉื่อย ซึ่งแสดงถึงลักษณะของวัฏจักรชีวิตที่แตกต่างกัน จากกรณีศึกษาของหนอนอินเทอร์เน็ตที่ชื่อ
สแลมเมอร์ (Slammer) บลาสเตอร์ (Blaster) โซทอป (Zotop) และโค้ดเรด (Code red) เป็นตัวอย่างที่สาคัญ
ของวัฏจักรชีวิตแบบที่มีการโจมตีเสมือนเฉียบพลัน ที่พบว่าการแพร่ระบาดและติดเชื้อไปยังคอมพิวเตอร์ทั่วโลกนั้น
สาเหตุเกิดจากการไม่ติดตั้งตัวปิ ดจุดอ่อนได้ทันเวลาของผู้ดูแลระบบ การวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสถูกโจมตี
ผ่านจุดอ่อน อาทิเช่น การปรากฏของตัวปิดจุดอ่อน คาสั่งหรือโปรแกรมที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีผลต่อโอกาสถูก
โจมตีผ่านจุดอ่อน ปัจจัยที่วิเคราะห์ได้จากงานวิจัยนี้สามารถนามาคานวณเพื่อหาค่าโอกาสถูกโจมตี ค่าโอกาสนี้ช่วยทา
ให้ผู้ดูแลระบบกาหนดลาดับความสาคัญให้กับจุดอ่อนได้

สรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 3/2564
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 19 ก.พ.64 เวลา 09.30 – 11.00 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมครม.31121 อาคาร 100 ปี
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้งานโปรแกรม Windows Defender บนระบบปฏิบัติการWindows 10
จานวนคณะกรรมการ Km 2564 ผู้เข้าร่วม 17 คน
ลาดับ
ที่
ชื่อ – นามสกุล
สาระสาคัญ
1 ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ
ให้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความส าคั ญ ของผลงานที่ น าเสนอ โดยให้ ใ ช้
เทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน นาเสนอการใช้จอไม่ใช้ป้ายไวนิล และต้องการ
จัดประชุมให้กับหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
2 นางนภารัตน์ จาเนียร
รายงานการประชุมครั้งที่ 1 ได้มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ และเสนอ
ขั้นตอนการจัดทาคู่มือ เพื่อการกลั่นกรอง และความพร้อมของการ
เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ และการเปลี่ยนชื่อประเด็น การบารุงรักษา
ด้าน IT มาเป็นการใช้งานโปรแกรม Windows Defender บน
ระบบปฏิบัติการWindows 10 เพราะทราบว่าได้มีความคิดเห็นว่า
ประเด็นการบารุงรักษาด้าน IT คาหมายกว้างเกินไป
3 นายสายชน คงคะพันธ์
ได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการทาคู่มือ ขอบเขต และเนื้อหา
4 นายณเรศณ์ จิตรัตน์
เป็ น ผู้ รั บ กระบวนการท าคู่ มื อ การใช้ ง านโปรแกรม Windows
Defender บนระบบปฏิบัติการ Windows 10 ในรูปแบบตัวเล่ม และ
การแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์
สรุปผล
ได้ทาการเปลี่ยนชื่อประเด็นการบารุงรักษาด้าน IT *มาเป็น การใช้งานโปรแกรม Windows Defender บน
ระบบปฏิบัติการ Windows 10 และมีการนัดหมายจะประชุม ครั้งที่ 3 /2564 ในวันที่ ซึ่งไม่สามารถกาหนดได้เลย
ด้วยภาระกิจการเข้าอบรม และการลงพื้นที่ จึงต้องใช้วิธีการดาเนินงานนอกแผน คื อ มีการแลกเปลี่ยนและติดตาม
ความก้าวหน้ากับผู้มีความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการทาคู่มือ คือ นายสายชน คงคะพันธ์ นายณเรศณ์ จิตรัตน์
และนายมานิช โชติช่วง ซึ่งขณะนี้ คู่มือได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือกระบวนการกลั่นกรอง และเพิ่มเติมว่าเนื้อหา
ตรงกับวัตถุประสงค์ข องการจัดทาคู่มือ มากน้อยพียงใด เพื่อให้ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 7 ขั้นตอน คือ 1) การ
บ่งชี้ความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้
3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
4) การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 5) การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ และ 7) การเรียนรู้
หมายเหตุ : ซึ่งในเดือน เมษายน 2564 อาจจะไม่ได้มีการนัดหมาย จัดประชุม แต่คงต้องดาเนินงานแบบนอกแผน
เพื่อสรุป และมอบหมายงานในเผยแพร่ และการรายงานผลการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี ในประเด็นการการใช้
งานโปรแกรม Windows Defender บนระบบปฏิบัติการ Windows 10 ที่ต้องให้หน่วยงานส่งรายงานการจัดการ
ความตามแผนของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2564 มีการเผยแพร่คู่มือสูสาธารณชนในวันที่ 1 -14 พ.ค.64 และ
นาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ของหน่วยงานเพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมชมจากคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ในวันที่
14 – 22 พ.ค.64 คณะกรรมการการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี จะเข้าเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการ และให้คะแนน ในวันที่
25 -29 พ.ค.64 เพื่อเข้าสู่การประกาศผล ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้น ในวัน ARU KM Day & Best Practices ครั้งที่ 6
ประจาปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 30 มิ.ย.64

