แบบรายงาน แผน – ผล การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
หนวยงาน : ศูนยคอมพิวเตอร
วันที่เริ่มตนของการดําเนินการตามแผน :
1 พฤศจิกายน 2557
ชื่อหัวขอประเด็นการจัดการความรู : มีองคความรูในการใชโปรแกรม Dell Kace บริหารจัดการเครื่อง
คอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ
ชื่อผูรายงาน : นายสรพัชย ทัพพะรังสี
โทรศัพท :
4783 วันที่รายงาน : 30 กันยายน 2558
ระยะเวลาสะสม
ขั้นตอนการดําเนินงาน/กิจกรรม*

แผน

ผล

รอยละ
ความสําเร็จ

ขั้นตอนที่ 1 : การกําหนดประเด็นการจัดการความรูและนิยามความรูที่บงชี้
กิจกรรม :
1. กําหนดประเด็นที่จะสงเสริมใหการปฏิบัติงานและใหบริการเกิดความรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. กําหนดขอบเขตการจัดการความรู วัตถุประสงค ผลผลิต และตัวชี้วัดในแตละ
ประเด็นอยางชัดเจน

20 วัน

20 วัน

100

ขั้นตอนที่ 2 : การสรางและแสวงหาความรู
กิจกรรม :
1. แสวงหาผูมีความรู ความเชี่ยวชาญในการใชโปรแกรม Dell Kace เพื่อนํามา
บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพตามประเด็นที่กําหนด
2. ใชเครื่องมือตางๆ เพื่อรวบรวมความรู

90 วัน

80 วัน

112.5

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรูใหเปนระบบ
กิจกรรม :
1. วิเคราะหและจําแนกขอมูลที่ไดจากผูรูออกเปนหมวดหมูตามประเด็ น ที่ จ ะ
ปฏิบัติและการจัดเก็บขอมูลลงตามหมวดหมูที่กําหนด

110 วัน

100 วัน

110

ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู
กิจกรรม :
1. วิเคราะห สังเคราะหห าขั้นตอนการปฏิบั ติงานตามข อมูล ที่ไดจ ากผูรู และ
จัดรูปแบบการดําเนินงานที่เขาใจงายเพื่อนําสูกระบวนการนําเสนอเพื่อปฏิบัติ
ตอไป

130 วัน

120 วัน

108.3

ระยะเวลาสะสม
ขั้นตอนการดําเนินงาน/กิจกรรม*

แผน

ผล

รอยละ
ความสําเร็จ

ขั้นตอนที่ 5 : การเขาถึงความรู
กิจกรรม :
1. นําความรูที่ไดรับไปใชงานจริงในการปฏิบัติงานตอผูรับบริการภายใน มทส.

150 วัน

150 วัน

100

ขั้นตอนที่ 6 : การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
กิจกรรม :
1. แลกเปลี่ยนใหความรูทั้งภายในและภายนอกศูนยคอมพิวเตอรเพื่อใหเขาใจใน
ประโยชนของการใชโปรแกรม Dell Kace ในการจัดการบริหารงาน

170 วัน

170 วัน

100

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู
กิจกรรม :
1. ประเมิ น ผลความพึ ง พอใจในการนํ า โปรแกรม Dell Kace มาใช ใ นการ
ปฏิบัติงานบริการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ

200 วัน

200 วัน

100

หมายเหตุ อางอิงขอมูลตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน
โปรดระบุเหตุผล (กรณีลาชากวากําหนด)
.............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. ..........
รายละเอียดการดําเนินงาน
ไดดําเนินการเขาสูกระบวนการเขาถึงความรู นําความรูที่ไดรับไปใชงานจริงในการปฏิบัติงานตอผูรับบริการภายใน มทส.
พรอมทั้งแลกเปลี่ยนใหความรูทั้งภายในและภายนอกศูนยคอมพิวเตอรเพื่อใหเขาใจในประโยชนของการใชโปรแกรม Dell Kace
ในการจัดการบริหารงาน และสรุปประเมินผลความพึงพอใจในการนําโปรแกรม Dell Kace มาใชในการปฏิบัติงานบริการใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ
จากการนําความรูที่ไดรับจากการอบรมมาไปใชในการปฏิบัติงานตอผูรับบริการภายใน มทส. ในการใชโปรแกรม Dell
Kace บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับใหบริการผูแจงขอรับบริการ สงผลใหมีการนําความรูที่ไดไปปฏิบัติไดจริง โดยการ
ใหบริการและแกไขปญหาดวยความสะดวก รวดเร็ว เบื้องตนมี จํานวน 34 คน (โดยรับการแจงซอมผานระบบแจงซอมออนไลน
ของศูนยคอมพิวเตอร) มีผลสรุปความพึงพอใจ 4.47 (จากคะแนนเต็ม 5)

แบบรายงาน แผน – ผล การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
หนวยงาน : ศูนยคอมพิวเตอร
วันที่เริ่มตนของการดําเนินการตามแผน :
1 พฤศจิกายน 2557
ชื่อหัวขอประเด็นการจัดการความรู : มีองคความรูดานเทคโนโลยีในการใชระบบ Multipoint Server 2012
ไปสูการใชงานที่มีประสิทธิภาพ
ชื่อผูรายงาน : นายสรพัชย ทัพพะรังสี โทรศัพท :
4783
วันที่รายงาน : 30 กันยายน 2558
ระยะเวลาสะสม
ขั้นตอนการดําเนินงาน/กิจกรรม*

แผน

ผล

รอยละ
ความสําเร็จ

ขั้นตอนที่ 1 : การกําหนดประเด็นการจัดการความรูและนิยามความรูที่บงชี้

20 วัน

20 วัน

100

90 วัน

80 วัน

112.5

110 วัน

110 วัน

100

130 วัน

130 วัน

100

กิจกรรม :
1. กําหนดประเด็นที่จะสงเสริมใหผูรับบริการเขาใจในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และผลลัพธ ที่ชว ยลดจํา นวนการใช เ ครื่ องคอมพิว เตอร อี กทั้ งส งผลให เ กิ ด
การลดคาใชจายซึ่งเปนประโยชนตอองคกร
ขั้นตอนที่ 2 : การสรางและแสวงหาความรู
กิจกรรม :
1. แสวงหาผูมีความรู ความเชี่ยวชาญในการใชระบบ Multipoint Server 2012
เพื่อนํามาใหความรูและนําไปสูการใชคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพตาม
ประเด็นที่กําหนด
2. ใชเครื่องมือตางๆ เพื่อรวบรวมความรู
ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรูใหเปนระบบ
กิจกรรม :
1. วิเคราะหและจําแนกขอมูลที่ไดจากผูรูออกเปนหมวดหมูตามประเด็นที่จะ
ปฏิบัติและการจัดเก็บขอมูลลงตามหมวดหมูที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู
กิจกรรม :
1. วิเคราะห สังเคราะหหาขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอมูล ที่ ได จากผูรู และ
จัดรูปแบบการดําเนินงานใหความรูที่เขาใจงายเพื่อนําสูกระบวนการนําเสนอ
ตอผูใชงานเพื่อเกิดการปฏิบัติตอไป

ระยะเวลาสะสม
ขั้นตอนการดําเนินงาน/กิจกรรม*

แผน

ผล

รอยละ
ความสําเร็จ

ขั้นตอนที่ 5 : การเขาถึงความรู

150 วัน

150 วัน

100

170 วัน

170 วัน

100

200 วัน

200 วัน

100

กิจกรรม :
1. นําความรูที่ไดรับไปใชงานจริงในการใหความรูดานเทคโนโลยีที่พัฒนาไป
ขั้นตอนที่ 6 : การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
กิจกรรม :
1. แลกเปลี่ยนใหความรูทั้งภายในและภายนอกศูนยคอมพิวเตอรเพื่อใหเขาใจใน
ประโยชนของการใชเทคโนโลยีใหม ระบบ Multipoint Server 2012 สงผล
ให เ กิ ด ความเข า ใจและสามารถใช ง านกั บ ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ไ ด อ ย า งเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู
กิจกรรม :
1. ประเมิ น ผลความพึงพอใจในการใหความรู ที่ทัน สมั ย เกี่ ย วกั บ การใช ร ะบบ
Multipoint Server 2012 มาใชในการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ อางอิงขอมูลตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน
โปรดระบุเหตุผล (กรณีลาชากวากําหนด)
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
จากการนําประโยชนของการใชเทคโนโลยีใหม ระบบ Multipoint Server 2012 มาใหความรูและเพื่อบริการแกหนวยงาน
ตางๆ สงผลใหเกิดความเขาใจและสามารถใชงานกับทรัพยากรที่มีอยูไดอยางเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แตทั้งนี้มีหนวยงานศูนยบรรณ
สารและสื่อการศึกษา พบปญหาในการใชงานระบบ Multipoint Server 2012 ในการสืบคนสารสนเทศและฐานขอมูลของนักศึกษา
ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ การให บ ริ ก าร โดยศู น ย ค อมพิ ว เตอร จ ะเก็ บ บั น ทึ ก และดํ า เนิ น การแก ไ ขต อ ไป โดยจาการให บ ริ ก ารระบบ
Multipoint Server 2012 ทั้งสิ้น 13 จุด ผลสรุปความพึงพอใจรอยละ 3.33 (จากคะแนนเต็ม 5)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

:
รายละเอียดผลการดาเนินงาน

1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
ในปี 2558 ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน คือ
1.1 มีองค์ความรู้ในการใช้โปรแกรม Dell Kace บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการใช้ระบบ Multipoint Server 2012 ไปสู่การใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพ
2. ก าหนดบุ ค ลากรกลุ่ ม เป้ า หมายที่ จ ะพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ข อง
หน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
- ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการกาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน / สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน คือ บุคลากรภายในฝ่ายและบุคลากร
ภายใน มทส. ดังแผนการจัดการความรู้ ตามแบบฟอร์มกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ของ
หน่วยงาน
1. มีแผนการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
ภายในฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความรู้และสามารถนาไปบริหารจัดการงาน และควบคุมการ
ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มีประสิทธิภาพต่อไป
2. มี แ ผนเผยแพร่ ใ นการน าความรู้ ใ หม่ ๆ เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ของเทคโนโลยี ใ นการใช้ ร ะบบ
Multipoint Server 2012 กับ บุ คลากรภายใน มทส. เพื่ อน ามาจั ดการให้ เกิ ด องค์ ความรู้ ด้ านการใช้
โปรแกรมระบบ Multipoint Server 2012 ไปสู่การใช้งานที่มีประสิทธิภาพ
3. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
(explicit knowledge)
1. คณะทางานการจัดการความรู้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ในการใช้โปรแกรม Dell Kace
บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับผู้มีองค์ความรู้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่
บุคลากรภายในฝ่ายงานบริการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และจัดทาคู่มือการทางานโดย
ใช้โปรแกรม Dell Kace บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดาเนินการขอรับ

บริการทีเ่ กิดความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการดาเนินการให้บริการด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังป้องกันการเกิด
ปัญหาในอนาคตได้ด้วย
2. มีการอัพเดทระบบ Multipoint Server 2012 ทุกห้องประชุม จานวน 11 จุด รวมทั้งสิ้น
250 เครื่ อ ง และคู่ มื อ การใช้ ร ะบบห้ อ งประชุ ม รู ป แบบ Multipoint Server 2012 เพื่ อ ให้ บุ ค ลากร
สามารถใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
4. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลาย
ลั ก ษณ์ อั ก ษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทั ก ษะของผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รง (tacit
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดาเนินการนา
ความรู้มาเป็นแนวปฏิบัติงานจริง ได้แก่
1. มีการนาความรู้ในการใช้โปรแกรม Dell Kace บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับจาก
การอบรมมาการบริหารจัดการงานให้บริการผู้แจ้งขอรับบริการ ส่งผลให้มีการนาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้
จริง โดยการให้บริการและแก้ไขปัญหาด้วยความสะดวก รวดเร็ว เบื้องต้นมี จานวน 22 คน (โดยรับการ
แจ้งซ่อมผ่านระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ของศูนย์คอมพิวเตอร์)
2. มีการติดตั้งระบบและพร้อมใช้งานห้องประชุมรูปแบบ Multipoint Server 2012 อย่าง
แพร่หลายเพิ่มเติมจากระบบรูปแบบเดิม โดยนาไปใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. ห้องประชุมสารนิเทศ
2. ห้องประชุมสารนิทัศน์
3. ห้องประชุมอาคารวิชาการ1
4. ห้องประชุมอาคารวิชาการ2
5. ห้องประชุมบรรณสาร 1
6. ห้องประชุมบรรณสาร 2
7. ห้องประชุมสานักวิชาแพทยศาสตร์
8. ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. กทม.
9. ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์
10. บริเวณหน้าศูนย์บริการการศึกษา
11. ห้องประชุม อาคารเครื่องมือ 1
12. ห้องบริการใช้งานทั่วไป เรียนรวม 1
13. ห้องบริการใช้งานทั่วไป เรียนรวม 2
เอกสารประกอบ
หน้าเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM) ของศูนย์คอมพิวเตอร์
Web Site http://ccs.sut.ac.th/2012/index.php/about-us/km

