
แบบเสนอผลงานแบบเสนอผลงาน  ((RRIIDD  IINNNNOOVVAATTIIOONN  22001100))  

 โดยผลงานดังกลาวเปนผลงานท่ีมีการสรางสรรคและเปนประโยชนตอการพัฒนางานของกรม
ชลประทาน 

ตอนท่ี 1  ขอมูลผูสงผลงาน (โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน  ท่ีตรงกับความเปนจริง) 

 ประเภทบุคคล ช่ือ-นามสกุล         นางสาวชุติมาศ  สําแดงฤทธ์ิ                                             . 
                                          ตําแหนง      นักวชิาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ                                           .     
                                          สังกัด สวน/ฝาย/กลุมงาน       สารสนเทศภูมิศาสตร                                    .   
                                          สํานัก/กอง         ศูนยสารสนเทศ                                                                  .      

 ประเภททีมงาน ประกอบดวยสมาชิกทีมงาน ดังนี ้
                                      1. ช่ือ-นามสกุล.................................................................................................. 
                                          ตําแหนง......................................................................................................... 
                                          สังกัด สวน/ฝาย/กลุมงาน.............................................................................. 
                                          สํานัก/กอง.................................................................................................... 
                                      2. ช่ือ-นามสกุล.................................................................................................. 
                                          ตําแหนง......................................................................................................... 
                                          สังกัด สวน/ฝาย/กลุมงาน.............................................................................. 
                                          สํานัก/กอง.................................................................................................... 
                                      3. ช่ือ-นามสกุล.................................................................................................. 
                                          ตําแหนง......................................................................................................... 
                                          สังกัด สวน/ฝาย/กลุมงาน.............................................................................. 
                                          สํานัก/กอง.................................................................................................... 
 
2. ลักษณะผลงาน (โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน  ท่ีตรงกับความเปนจริง) 

2.2. ประเภทผลงาน  
       1) ส่ิงประดิษฐ   ช่ือ/เร่ือง............................................................................................................. 
       2) เทคโนโลยี     ช่ือ/เร่ือง    เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรูโดยการประยุกตใช CMS  
ท่ีเปน Open source 
       3) การบริหารจัดการแนวใหม     ช่ือ/เร่ือง................................................................................... 
 
 

 

 



33..  รายละเอียดผลงานรายละเอียดผลงาน  
3.1 ชื่อ ส่ิงประดิษฐ/เทคโนโลยี/การบริหารจัดการแนวใหม 
  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรูโดยการประยุกตใช CMS ท่ีเปน Open source 
3.2 สํานัก/กองตนสังกัดของบุคคลหรือทีมงานท่ีสงผลงานเขารับการคดัเลือก 

ศูนยสารสนเทศ  
3.3. ระยะเวลาดําเนินการ 

2  เดือน 
3.4 หลักการและเหตุผล/ความเปนมาของผลงาน 

การจัดการความรูท่ีดี  ควรมีเคร่ืองมือท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บ  เผยแพร  ตลอดจน
การบริหารจัดการอยางเปนระบบ  เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเขามามีบทบาทสําคัญ  อีกท้ังหลายหนวยงานมีการ
นําเว็บไซตมาชวยในการนําเสนอองคความรูผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

ศูนยสารสนเทศ กรมชลประทาน  ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาบริหารจัดการความรู โดยการ
ประยุกตใช CMS (Content Management System) หรือระบบบริหารจัดการเนื้อหา ที่เปน Open source  เพื่อเปน
ส่ือหรือชองทางในการเผยแพรองคความรู และประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร   ซ่ึงสามารถเขาถึงไดรวดเร็วผาน
ทางหนาเว็บไซต   หลายหนวยงานนําเว็บไซตแบบ Static web page เขามาใชงาน แตยังมีขอจํากัด  คือ กรณีท่ี
ขอมูลมีการเปล่ียนแปลงบอยจะทําใหเสียเวลาในการจัดทํา  และเปนการนําเสนอขอมูลแบบไมมีการตอบสนอง
กับผูใช    ดังนั้น CMS (Content Management System)  จึงเปนเคร่ืองมือ และอีกทางเลือกหนึ่งท่ีนํามาบริหาร
จัดการองคความรู และชวยแกปญหาเร่ือง Static web page  นั่นคือ  “Joomla”  ซ่ึงมีระบบเพิ่มเติม (Feture) ท่ีชวย
อํานวยความสะดวกมากมาย เชน ระบบจัดการสมาชิก  ระบบสมัครสมาชิกและเขาสูระบบ  ระบบจัดการเนื้อหา  
ระบบคนหาขอมูล  ระบบแบบสอบถาม  ระบบเว็บลิงค  ระบบอัลบ้ัมภาพ  ระบบสถิติผูเยี่ยมชม ฯลฯ โดยผูดูแล
ระบบสามารถบริหารจัดการผานทางหนาเว็บไซต  และสามารถออกแบบเทมเพลตหรือหนาตาเว็บไซตไดเอง 
ซ่ึงเปนการสงเสริมการบริหารจัดการความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3.5 วัตถุประสงคและเปาหมายของผลงาน 

ประยุกตใช CMS เพื่อสรางระบบบริหารจัดการความรูท่ีมีประสิทธิภาพ และลดคาใชจายเรื่อง
งบประมาณ  และเวลา 
3.6 วิธีดําเนินงาน 

1)  ศึกษาข้ันตอนการทํางานของระบบ  CMS 
2)  วิเคราะห  ออกแบบ กําหนดความตองการการใชงานของระบบ CMS   
3)  ประยกุตใช CMS ตามท่ีไดวิเคราะหและออกแบบไว 
4)  ติดต้ังระบบ CMS บนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
5)  พัฒนา ออกแบบเทมเพลตหรือหนาตาเว็บไซต 
6)  รวบรวม จดักลุมองคความรูใหเปนหมวดหมู 



7)  กล่ันกรององคความรู โดยคณะทํางานกล่ันกรองฯ 
8)  เปดระบบสมัครสมาชิก เพื่ออํานวยความสะดวกในการนําเขาองคความรู 
9)  นําเขาองคความรูท่ีไดรับการกล่ันกรองแลว 
10) เผยแพรองคความรูบนเว็บไซตคลังความรู 

3.7 ประโยชนของผลงานท่ีมีตอการพัฒนางานของกรมชลประทาน 
1) มีระบบจดัการความรูท่ีมีประสิทธิภาพ 
2) เปนระบบ  Open source ไมมีคาใชจายเร่ืองงบประมาณ และเวลา 

3.8 ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ/แนวทางเพื่อพัฒนาปรับปรุงผลงานหรือส่ิงประดษิฐ 
เนื่องจากจะตองมีการตั้งคาเบ้ืองตน (Configuration) ของระบบ CMS  เม่ือมีการติดต้ังใหมหรือติดต้ัง 

ระบบเพิ่มเติม (Feture)  แตเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายยังไมสามารถสนับสนุนการทํางานไดท้ังหมด  จึงตอง
ติดตอผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายในการแกปญหาดังกลาว   ทําใหไมสะดวกในการบริหารจัดการ 
3.9 หลักฐานอางอิงผลงานไดแก  
 1)  รางวัลหนวยงานจัดการความรูดีเดน อันดับท่ี 2  ป 52 (เอกสารแนบ 1) 

2)  เว็บไซตคลังความรูศูนยสารสนเทศ    http://kmcenter.rid.go.th/kcitc (เอกสารแนบ 2) 
 3)  เว็บไซตกรมชลประทาน http://www.rid.go.th  (เอกสารแนบ 3) 
 4)  เว็บไซตโครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ http://www.rid.go.th/royalproject 
(เอกสารแนบ 4) 
 5)  หลักฐานการเขารวมการเสวนาทางวิชาการ บันทึกขอความ ท่ี สพบ.8293  ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2553   
เร่ือง ขอความรวมือเขารวมพิธีมอบโลรางวัลและเกียรติบัตรดานการจดัการความรู และรวมกิจกรรม KM Day 
2010  (เอกสารแนบ 5) 
 6) หลักฐานประกอบการนําเสนอการเสวนาทางวิชาการ เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการ
ความรู เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2553 ในงาน 108 ป กรมชลประทาน   (เอกสารแนบ 6) 
 7)  หลักฐานการประชุมเพื่อนําเสนอผลงาน  บันทึกขอความ ท่ี สพบ.9288  ลงวันท่ี  24 มิถุนายน 2553   
เร่ือง  เชิญประชุมทีมงานจัดการความรู กรมชลประทาน คร้ังท่ี 4/2553  (เอกสารแนบ 7) 
 (หมายเหตุ ขอใหแนบหลักฐานตามท่ีระบุมาดวย)  

สําหรับผูเสนอผลงานลงนามสําหรับผูเสนอผลงานลงนาม  
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวเปนของขาพเจา/ทีมงาน จริง 

ลงช่ือ....................................................................... 
         (นางสาวชุติมาศ  สําแดงฤทธ์ิ) 
ตําแหนง.....นกัวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ  
         ลงวันท่ี............/.............../.......................... 

(หมายเหตุ กรณีเปนผลงานของทีมงานหลายคนใหลงช่ือและตําแหนงของทีมงานทุกคน) 



สําหรับสําหรับผูบังคบับัญชาผูบังคบับัญชาระดับระดับสํานักสํานัก//กอง ลงนามกอง ลงนาม  
 ผูบังคับบัญชาระดับสํานัก/กองไดพิจารณาคัดเลือกผลงานบุคคล/ทีมงานนี้เพื่อเสนอเขารับการคัดเลือกเปน
บุคคลหรือทีมงานท่ีมีผลงานท่ีสรางสรรคและเปนแบบอยางท่ีดี ในระดบักรมฯ โดยมีเหตุผลดังนี ้(โปรดทํา
เคร่ืองหมาย ลงใน  ท่ีตรงกับความเปนจริง) 
 

  1) ผลงานดังกลาวเปนท่ียอมรับจากผูบังคับบัญชาวาเปนแบบอยางท่ีดีท่ีสามารถนําไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานไดจริง  
  2) เปนผลงานใหม ท่ีสนบัสนุนภารกจิของกรมชลประทาน 
  3) เปนผลงานท่ีเห็นประจกัษ มีหลักฐานอางอิงการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได 
  4) กรณีเปนผลงานเดิมท่ีเคยไดรับรางวลัมาแลว ไดมีผลงานตอยอดท่ีแสดงใหเหน็พัฒนาการของเนื้อ
งานท่ีสงผลใหเกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานท่ีเพิม่ข้ึนอยางชัดเจน  
   

 

      ลงช่ือ.......................................................... 
                 (      นายชัยรัตน  เกื้ออรุณ   .) 
                     ผูบริหารระดับสํานกั/กอง 

                       ลงวันท่ี............/.............../................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 2 

 



                                                                                                                                                                                เอกสารแนบ 3 
 

 

 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 4 
 



 
 


