
รายงานการประชุมคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
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วันที ่23 มีนาคม ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุมศูนยป์ฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๒ อาคาร ๑ 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง    ประธาน 
 ๒. นางสาวศศิธร โคโต     คณะท างาน 
 ๓. นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง    คณะท างานและเลขานุการ    
 ๔. นางสาวนุชรัตน์ อุปวงษ์    เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
 
รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ    คณะท างาน    ติดราชการ 
 ๒. นายกิติศักดิ์ ปัญญาทรานนท์    คณะท างาน    ติดราชการ 
 ๓. นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์    คณะท างาน    ติดราชการ 
 ๔. นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ ติดราชการ 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

วาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 วัตถุประสงค์ของการประชุม  

 เพ่ือจัดท าเว็บไซต์คลังความรู้ และติดตามความก้าวหน้าในการจัดท าแผนการบริหารองค์ความรู้ของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2    เรื่องเพื่อทราบ 

2.1 การจัดท าเว็บไซต์คลังความรู้ ศสท. 
 ๒.๑.๑ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ คณะท างานได้เสนอให้ กสท. เป็นผู้จัดท าเว็บไซต์คลัง
ความรู้ของ ศสท. และกสท.  มอบหมายให้ น.ส.นุชรัตน์ อุปวงษ์ ด าเนินการ ซึ่ง น.ส.นุชรัตน์ อุปวงษ์ ได้ด าเนินการ
จัดท าร่างเว็บไซต์ฯ มาน าเสนอตามเอกสารแนบ ๑ 
มติที่ประชุม  ๑) เสนอให้ปรับชื่อหัวเว็บไซต์เป็น KM ศสท. , ปรับหัวข้อองค์ความรู้จาก “ด้านแผนที่” เป็น “แผนที่” 
        ๒) เนื้อหา “การบริหารจัดการองค์ความรู้ KM ศสท. ปี ๒๕๕๗” ให้ link ไปที่ KM ศสท. ปี ๒๕๕๗ 
        
       ๒.๑.๒ ร่างหัวข้อองค์ความรู้ในเว็บคลังความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประกอบด้วย ๗ หัวข้อหลัก ได้แก่ ๑)การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ๒) การจัดเก็บข้อมูลการเกษตร ๓) เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ๔) ระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ๕) ด้านแผนที่ ๖) กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับด้านไอที และ๗) ความรู้ทั่วไป  
มติที่ประชุม  ๑) มอบหมายให้น.ส.ศศิธร โคโต จัดท าและจัดหาองค์ความรู้เรื่อง “การขึ้นทะเบียนเกษตรกร”  
นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน จัดท าและจัดหาองค์ความรู้เรื่อง “ความรู้พื้นฐานด้านแผนที่ และแผนที่ในงานส่งเสริม 
การเกษตร” และนายกิติศักดิ์ ปัญญาทรานนท์ จัดท าและจัดหาองค์ความรู้เรื่อง “ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ 
กรมส่งเสริมการเกษตร” 



(....................................................) 
นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง 

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการ 
เลขานุการคณะท างานฯ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(....................................................) 
น.ส.กุหลาบ หมายสุขกลาง 
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ประธานคณะท างานฯ 
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       ๒) มอบหมายให้ น.ส.นชุรัตน์ อุปวงษ์ ดึงองค์ความรู้ในหัวข้อต่างๆ จากหน้าเว็บของ ศสท. ที่มีอยู่ 
       ๓) ให้ปรับหัวข้อย่อย “สารสนเทศส่งเสริมเกษตร” ที่อยู่ในหัวข้อ ๒. การจัดเก็บข้อมูลการเกษตร  
เป็น “สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร” 
      ๔) มอบหมายให้นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง ตรวจสอบองค์ความรู้เรื่อง “ความรู้พ้ืนฐานด้านแผนที่  
และแผนที่ในงานส่งเสริมการเกษตร” และรวบรวมแผนที่ที่ได้ด าเนินการในช่วงปี ๒๕๕๗ และ๒๕๕๘ พร้อมจัดกลุ่ม  
      

2.2 การน าองค์ความรู้ขึ้นเว็บไซต์ 
       น.ส.นชุรัตน์ อุปวงษ์ ชี้แจงวิธีการน าองค์ความรู้ขึ้นเว็บไซต์ว่า ๑) องค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในหน้า
เว็บไซต์ ศสท. สามารถดึงเข้ามาอยู่ในเว็บไซต์คลังความรู้ ศสท. ที่จัดท าใหม่ได้ ๒) องค์ความรู้ที่จัดท าใหม่ ขอให้
จัดส่งมาเป็น pdf file เพ่ือให้คงรูปหน้ากระดาษเหมือนต้นฉบับ ส่วนรูปภาพขอให้จัดส่งมาเป็น jpg file 
มติที่ประชุม  ๑) เห็นชอบให้ด าเนินการตามที่ น.ส.นุชรัตน ์อุปวงษ์ น าเสนอ 
        ๒) จัดส่งองค์ความรู้ขอให้แจ้งหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยตามที่จัดท าในเว็บไซต์องค์ความรู้ ศสท. 
และจัดส่งไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nutcharat.buu@gmail.com 
 
วาระท่ี ๓    เรื่องเพื่อพิจารณา 

๓.๑ การจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน บันทึกแผนการจัดการความรู้ในระบบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด 

ตามเอกสารแนบ ๒ 
มติที่ประชุม  ๑) เห็นชอบในแผนการจัดการความรู้ 
        ๒) ให้ปรับการบันทึกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ จาก “หัวข้อย่อย” เป็น “หัวข้อใหญ่”  
 

๓.๒ การส่งผลการด าเนินงาน 
       แนวทางการด าเนินงานจัดการความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ให้รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานจัดการองค์ความรู้ในโปรแกรม “ระบบฐานข้อมูลแผนและรายงานผล 
การจัดการความรู้ (KM online)”ที่เว็บไซต์ http://www.kmonline.doae.go.th โดยบันทึกข้อมูลเบื้องต้น  
องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการตามบทบาท/ภารกิจ หน่วยงาน แผนการจัดการความรู้ และรายงานผล
รอบ ๖ เดือน ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘  
มติที่ประชุม  ๑) มอบหมายให้นางสิริลักษณ์ น้อยเคียงและนายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน ปรับแก้แผนฯ และบันทึก 
ลงในระบบ  

       ๒) ก าหนดการประชุมครั้งถัดไป  ก่อนวันที่ ๑๐ เมษายน โดยฝ่ายเลขาฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 
เลิกประชุมเวลา 1๖.00 น. 
 

 
 
 

 
 


