
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ครั้งท่ี 1 
วันที่ 9 มกราคม 2560

KM DB

Libre Office
Micosoft

Oracle



ลําดับที่ กิจกรรมการจดัการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย
ผูรับ

ผิดชอบ
สถานะ หมายเหตุ

1 การบงชี้ความรู        
      1.  ประชุม หารือ 

พิจารณาสํารวจ ทบทวนองค
ความรูที่มีอยูในกลุม/
เจาหนาที่ ของ ศสร. เพื่อ
จัดทําสรุปองคความรูทีย่ังขาด
และจําเปน

 ธ.ค.59 จํานวนครั้งที่
จัดการประชุม

อยางนอย
 1 ครั้ง

เจาหนาที่ ศสร. ศสร.    จัดประชุมฯ วันที่ 8 ธ.ค. 2559
โดยที่ประชุมพิจารณา และมีมติเลือกองค
ความรูที่จําเปน คือ   
1.ศึกษาฐานขอมูลโครงสรางของกลุมตาง ๆ           
2.โครงสรางทะเบียนเครื่องจกัรฯ  
3.โครงสรางทะเบียนโรงงานฯ     
4.โครงสรางทะเบียนวัตถุอันตราย
5.การนําเสนอขอมูลในรปูแบบของรายงาน 
กราฟ            
6.การเขียนคําสั่ง SQL กับการปฏิบัติงาน 
7.เทคนิคการใชงานเพิ่มเติมโดยใชโปรแกรม 
(LibreOffice)                 

 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศูนยสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะองคกรและบุคลากร



การบงชี้ความรู

 สรุปการบงชี้ความรู 
 จัดประชุมฯ วันที่ 8 ธ.ค. 2559 โดยท่ีประชุมพิจารณา และ

  มีมติเลือกองคความรูที่จําเปน คือ 
           1. การเขียนคําสั่ง SQL กับการปฏิบัติงาน   

2. เทคนิคการใชงานเพิ่มเติมโดยใชโปรแกรม (LibreOffice) 



แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศูนยสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะองคกรและบุคลากร

ลําดับที่ กิจกรรมการจดัการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย
ผูรับ

ผิดชอบ
สถานะ

หมาย
เหตุ

2 การสรางและแสวงหาความรู        

  รวบรวมแหลงความรู ธ.ค.59 -  มี.ค.60 จํานวนของแหลง
ความรูที่สามารถ
เขาถึง

2 
แหลง
ความรู

เจาหนาที่ ศสร. ศสร.   - จาก Blog ,wiki ในตางประเทศ
 - บทความตาง ๆ 
 - หนวยงานที่ใชงาน LibreOffice
- ประสบการณในการทํางาน

 

3 การจัดการความรูใหเปนระบบ        

 การทํากิจกรรม COP ภายใน
หนวยงาน ครั้งที่ 1

ธ.ค. 59 จํานวนครั้ง 1 ครั้ง เจาหนาที่ ศสร. ศสร. - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มกราคม 2560

 

 รวบรวมและจัดหมวดหมูองค
ความรู

 มี.ค .- เม.ย 60 รอยละขององค
ความรูที่ไดรับการ
จัดหมวดหมู

100% องคความรูที่ได
จาก 2 แหลง 

รวบรวมใหเปน 
แหลงความรู

เดียวกัน

ศสร.  

4 การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู

       

 เรียบเรียงองคความรูเพื่อความ
สะดวกในการศึกษา/เรียกใช

 เม.ย.- พ.ค. 60 รอยละของขอมูล
ความรูใที่ไดรับ
การเรียบเรยีง

100% องคความรูที่ถูก
รวบรวม

ศสร.   



แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศูนยสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะองคกรและบุคลากร

ลําดับที่ กิจกรรมการจดัการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย
ผูรับ

ผิดชอบ
สถานะ หมายเหตุ

5 การเขาถึงความรู        

  นําความรูเผยแพรในชองทางตางๆ 
เพื่อใหเจาหนาที่ ที่จะใชองคความรู
สามารถเขาถึงได

 เม.ย.- พ.ค. 60 จํานวนชองทางที่ 
จะเขาถึงความรู

อยางนอย 
1 ชองทาง

เจาหนาที่ กรอ. ศสร.   

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู        

 - การทํากิจกรรม COP ภายใน
หนวยงาน ครั้งที่ 2

 มี.ค. -  ก.ค. 60 จํานวนครั้ง 1 ครั้ง เจาหนาที่ ศสร. ศสร.   

7 การเรียนรู        
 จัดทําขอเสนอแนะการปรบัปรุงงาน ส.ค. -  ก.ย. 60 จํานวน

ขอเสนอแนะ
1 เรื่อง เจาหนาที่ ศสร. ศสร.   

8 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล        
  การยกยองชมเชยใหรางวัลในเวที KM 

แกผูเขารวมกิจกรรม COP ศสร.
ก.พ. - ก.ย. 60 จํานวนครั้ง 1 ครั้ง เจาหนาที่ ศสร. ศสร.   



การสรางและแสวงหาความรู

 รวบรวมแหลงความรู 
- จาก Blog ,wiki ในตางประเทศ

 - บทความตาง ๆ 
 - หนวยงานท่ีใชงาน LibreOffice

- ประสบการณในการใชงาน



http://blog.online-convert.com/microsoft-word-vs-openoffice-vs-libreoffice/



Microsoft Office vs. LibreOffice

• Microsoft Office

– License & Price

– Propretary license
• 89.95 – 679.95 USD

– Operating System
• Windows

• Partially 

– OS X

– Linux

• LibreOffice

– License & Price
• Free software license

• Free

– Operating System
• Windows

• Mac OS X

• Linux

• Unix



Microsoft Office vs. LibreOffice

• Microsoft Office

– Program
• Word processing

• Spreadsheets

• Presentations

• Note taking

• Desktop Publishing

• Database management

– Separate:
• Diagrams

• Vector image editor

• LibreOffice

– Program
• Word processing

• Spreadsheets

• Presentations

• Diagrams

• Desktop Publishing

• Database management

• Vector & Raster image 
editor



https://wiki.documentfoundation.org/Feature_Comparison:_LibreOffice_-_Microsoft_Office/



http://lifehacker.com/battle-of-the-office-suites-microsoft-office-and-libre-1147940828/



Word Processing: Word vs. Writer



Spreadsheets: Excel vs. Calc



Presentation Software: PowerPoint 
vs. Impress



Database Software: Access vs. Base



LibreOffice Writer : โปรแกรมพิมพงาน ใหคุณไดจัดการงานเอกสาร พิมพเอกสาร คลายๆ กับ โปรแกรม Microsoft 
Word มาพรอมกับเครื่องมือ และลูกเลนตางๆ มากมาย

LibreOffice Calc : โปรแกรมสเปดชีต ใหคุณไดสามารถจัดสเปรดชีต (Spreadsheet) ใสขอมูลตัวเลขลง Cell ตางๆ 
ที่มี เพื่อใชในการคํานวณ สรางกราฟตางๆ ออกมาไดเปนอยางดี มีฟงกช่ันสําเร็จรูปใหเลือกมากมาย

LibreOffice Impress : โปรแกรมนําเสนองาน ทําสไลด Presentation นําเสนอสินคา บริการ ของคุณใหกับลูกคา 
อาจารย เจานาย มีเทมเพลตสําเร็จรูปใหเลือกเพียบ

LibreOffice Draw : โปรแกรมวาดไดอะแกรม สรางแผนภูมิ  โปรแกรมวาดรูป

base Management Systems) ใชเก็บขอมูลใหอยูในรูปแบบที่สามารถจัดการ และ เขาถึงงายๆ สามารถเพิ่ม 
(Insert) แกไข (Update) ลบ (Delete) ขอมูลไดงายๆ



หนวยงานท่ีใช (LibreOffice)



Install LibreOffice


