
แบบรายงาน แผน – ผล การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

หนวยงาน : ศูนยคอมพิวเตอร 

วันท่ีเริ่มตนของการดําเนินการตามแผน :         1 พฤศจิกายน 2557      

ช่ือหัวขอประเด็นการจัดการความรู : มีองคความรูในการใชโปรแกรม Dell Kace บริหารจัดการเครื่อง 

                                              คอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ 

ช่ือผูรายงาน :      นายสรพัชย ทัพพะรังสี  โทรศัพท :        4783 วันท่ีรายงาน :      30 กันยายน 2558  

ข้ันตอนการดําเนินงาน/กิจกรรม* 

ระยะเวลาสะสม 

แผน ผล รอยละ

ความสําเร็จ 

  

20 วัน 

  

ข้ันตอนท่ี 1 : การกําหนดประเด็นการจัดการความรูและนิยามความรูท่ีบงชี้ 20 วัน 100 

กิจกรรม :    

1. กําหนดประเด็นท่ีจะสงเสริมใหการปฏิบัติงานและใหบริการเกิดความรวดเร็วมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. กําหนดขอบเขตการจัดการความรู วัตถุประสงค ผลผลิต และตัวชี้วัดในแตละ

ประเด็นอยางชัดเจน 

 

 

 

  

ข้ันตอนท่ี 2 : การสรางและแสวงหาความรู 90 วัน 80 วัน 112.5 

กิจกรรม :   

1.   แสวงหาผูมีความรู ความเชี่ยวชาญในการใชโปรแกรม Dell Kace เพ่ือนํามา

บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพตามประเด็นท่ีกําหนด 

  

2.   ใชเครื่องมือตางๆ เพ่ือรวบรวมความรู   

ข้ันตอนท่ี 3 : การจัดความรูใหเปนระบบ 110 วัน 100 วัน 110 

กิจกรรม :   

1. วิเคราะหและจําแนกขอมูลท่ีไดจากผูรูออกเปนหมวดหมูตามประเด็นท่ีจะ

ปฏิบัติและการจัดเก็บขอมูลลงตามหมวดหมูท่ีกําหนด 

  

ข้ันตอนท่ี 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู 130 วัน 120 วัน 108.3 

กิจกรรม :   

1. วิเคราะห สังเคราะหหาข้ันตอนการปฏิบัติงานตามขอมูลท่ีไดจากผูรู และ

จัดรูปแบบการดําเนินงานท่ีเขาใจงายเพ่ือนําสูกระบวนการนําเสนอเพ่ือปฏิบัติ

ตอไป 

  



ข้ันตอนการดําเนินงาน/กิจกรรม* 

ระยะเวลาสะสม 

แผน ผล รอยละ

ความสําเร็จ 

ข้ันตอนท่ี 5 : การเขาถึงความรู 150 วัน 150 วัน 100 

กิจกรรม :    

1. นําความรูท่ีไดรับไปใชงานจริงในการปฏิบัติงานตอผูรับบริการภายใน มทส.   

ข้ันตอนท่ี 6 : การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 170 วัน 170 วัน 100 

กิจกรรม :    

1. แลกเปลี่ยนใหความรูท้ังภายในและภายนอกศูนยคอมพิวเตอรเพ่ือใหเขาใจใน

ประโยชนของการใชโปรแกรม Dell Kace ในการจัดการบริหารงาน 

  

ข้ันตอนท่ี 7 : การเรียนรู 200 วัน 200 วัน 100 

กิจกรรม :     

1. ประเมินผลความพึงพอใจในการนําโปรแกรม Dell Kace มาใชในการ

ปฏิบัติงานบริการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ 

  

หมายเหตุ อางอิงขอมูลตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

โปรดระบุเหตุผล (กรณีลาชากวากําหนด) 

.............................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. .......... 

รายละเอียดการดําเนินงาน 

 ไดดําเนินการเขาสูกระบวนการเขาถึงความรู นําความรูท่ีไดรับไปใชงานจริงในการปฏิบัติงานตอผูรับบริการภายใน มทส. 

พรอมท้ังแลกเปลี่ยนใหความรูท้ังภายในและภายนอกศูนยคอมพิวเตอรเพ่ือใหเขาใจในประโยชนของการใชโปรแกรม Dell Kace 

ในการจัดการบริหารงาน และสรุปประเมินผลความพึงพอใจในการนําโปรแกรม Dell Kace มาใชในการปฏิบัติงานบริการใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ 

จากการนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมมาไปใชในการปฏิบัติงานตอผูรับบริการภายใน มทส. ในการใชโปรแกรม Dell 

Kace บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับใหบริการผูแจงขอรับบริการ สงผลใหมีการนําความรูท่ีไดไปปฏิบัติไดจริง  โดยการ

ใหบริการและแกไขปญหาดวยความสะดวก รวดเร็ว เบื้องตนมี จํานวน 34  คน (โดยรับการแจงซอมผานระบบแจงซอมออนไลน

ของศูนยคอมพิวเตอร)  มีผลสรุปความพึงพอใจ  4.47   (จากคะแนนเต็ม 5) 

 



แบบรายงาน แผน – ผล การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

หนวยงาน : ศูนยคอมพิวเตอร 

วันท่ีเริ่มตนของการดําเนินการตามแผน :         1 พฤศจิกายน 2557      

ช่ือหัวขอประเด็นการจัดการความรู : มีองคความรูดานเทคโนโลยีในการใชระบบ Multipoint Server 2012   

        ไปสูการใชงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ช่ือผูรายงาน :      นายสรพัชย ทัพพะรังส ี  โทรศัพท :           4783 วันท่ีรายงาน :      30 กันยายน 2558  

ข้ันตอนการดําเนินงาน/กิจกรรม* 

ระยะเวลาสะสม 

แผน ผล รอยละ

ความสําเร็จ 

  

20 วัน 

  

ข้ันตอนท่ี 1 : การกําหนดประเด็นการจัดการความรูและนิยามความรูท่ีบงชี้ 20 วัน 100 

กิจกรรม :    

1. กําหนดประเด็นท่ีจะสงเสริมใหผูรับบริการเขาใจในการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

และผลลัพธท่ีชวยลดจํานวนการใชเครื่องคอมพิวเตอรอีกท้ังสงผลใหเกิด   

การลดคาใชจายซ่ึงเปนประโยชนตอองคกร 

 

 

 

  

ข้ันตอนท่ี 2 : การสรางและแสวงหาความรู 90 วัน 80 วัน 112.5 

กิจกรรม :   

1. แสวงหาผูมีความรู ความเชี่ยวชาญในการใชระบบ Multipoint Server 2012

เพ่ือนํามาใหความรูและนําไปสูการใชคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพตาม

ประเด็นท่ีกําหนด 

  

    2. ใชเครื่องมือตางๆ เพ่ือรวบรวมความรู   

ข้ันตอนท่ี 3 : การจัดความรูใหเปนระบบ 110 วัน 110 วัน 100 

กิจกรรม :   

1. วิเคราะหและจําแนกขอมูลท่ีไดจากผูรูออกเปนหมวดหมูตามประเด็นท่ีจะ

ปฏิบัติและการจัดเก็บขอมูลลงตามหมวดหมูท่ีกําหนด 
 

 

ข้ันตอนท่ี 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู 130 วัน 130 วัน 100 

กิจกรรม :   

1. วิเคราะห สังเคราะหหาข้ันตอนการปฏิบัติงานตามขอมูลท่ีไดจากผูรู และ

จัดรูปแบบการดําเนินงานใหความรูท่ีเขาใจงายเพ่ือนําสูกระบวนการนําเสนอ

ตอผูใชงานเพ่ือเกิดการปฏิบัติตอไป 

 

 



ข้ันตอนการดําเนินงาน/กิจกรรม* 

ระยะเวลาสะสม 

แผน ผล รอยละ

ความสําเร็จ 

ข้ันตอนท่ี 5 : การเขาถึงความรู 150 วัน 150 วัน 100 

กิจกรรม :    

1. นําความรูท่ีไดรับไปใชงานจริงในการใหความรูดานเทคโนโลยีท่ีพัฒนาไป   

ข้ันตอนท่ี 6 : การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 170 วัน 170 วัน 100 

กิจกรรม :    

1. แลกเปลี่ยนใหความรูท้ังภายในและภายนอกศูนยคอมพิวเตอรเพ่ือใหเขาใจใน

ประโยชนของการใชเทคโนโลยีใหม ระบบ Multipoint Server 2012 สงผล

ใหเกิดความเขาใจและสามารถใชงานกับทรัพยากรท่ีมีอยู ไดอยางเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

  

ข้ันตอนท่ี 7 : การเรียนรู 200 วัน 200 วัน 100 

กิจกรรม :     

1. ประเมินผลความพึงพอใจในการใหความรูท่ีทันสมัยเก่ียวกับการใชระบบ 

Multipoint Server 2012 มาใชในการปฏิบัติงาน 

  

 หมายเหตุ อางอิงขอมูลตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

โปรดระบุเหตุผล (กรณีลาชากวากําหนด) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

ผลการดําเนินงาน 

จากการนําประโยชนของการใชเทคโนโลยีใหม ระบบ Multipoint Server 2012 มาใหความรูและเพ่ือบริการแกหนวยงาน

ตางๆ สงผลใหเกิดความเขาใจและสามารถใชงานกับทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แตท้ังนี้มีหนวยงานศูนยบรรณ

สารและสื่อการศึกษา พบปญหาในการใชงานระบบ Multipoint Server 2012 ในการสืบคนสารสนเทศและฐานขอมูลของนักศึกษา   

ซ่ึงสงผลกระทบตอการใหบริการ โดยศูนยคอมพิวเตอรจะเก็บบันทึกและดําเนินการแกไขตอไป โดยจาการใหบริการระบบ 

Multipoint Server 2012 ท้ังสิ้น 13 จุด ผลสรุปความพึงพอใจรอยละ 3.33 (จากคะแนนเต็ม 5) 



รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

ในปี 2558 ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน คือ  

1.1 มีองค์ความรู้ในการใช้โปรแกรม Dell Kace บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์                                       

อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการใช้ระบบ Multipoint Server 2012 ไปสู่การใช้งานที่มี

ประสิทธิภาพ 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

- ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน / สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน คือ บุคลากรภายในฝ่ายและบุคลากร

ภายใน มทส.  ดังแผนการจัดการความรู้ ตามแบบฟอร์มกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ของ

หน่วยงาน 

1. มีแผนการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ( tacit 

knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร

ภายในฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์  เพ่ือให้เกิดความรู้และสามารถน าไปบริหารจัดการงาน และควบคุมการ

ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มีประสิทธิภาพต่อไป  

2. มีแผนเผยแพร่ในการน าความรู้ใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ ของเทคโนโลยีในการใช้ระบบ 

Multipoint Server 2012 กับบุคลากรภายใน มทส. เพ่ือน ามาจัดการให้เกิดองค์ความรู้ด้านการใช้

โปรแกรมระบบ Multipoint Server 2012 ไปสู่การใช้งานที่มีประสิทธิภาพ  

3. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

(explicit knowledge)   

1. คณะท างานการจัดการความรู้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ในการใช้โปรแกรม Dell Kace 

บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับผู้มีองค์ความรู้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่

บุคลากรภายในฝ่ายงานบริการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และจัดท าคู่มือการท างานโดย

ใช้โปรแกรม Dell Kace บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถด าเนินการขอรับ



บริการทีเ่กิดความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการด าเนินการให้บริการด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังป้องกันการเกิด

ปัญหาในอนาคตได้ด้วย   

2. มีการอัพเดทระบบ Multipoint Server  2012 ทุกห้องประชุม จ านวน  11 จุด  รวมทั้งสิ้น 

250 เครื่อง  และคู่มือการใช้ระบบห้องประชุมรูปแบบ  Multipoint Server 2012  เพ่ือให้บุคลากร

สามารถใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ  และเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของศูนย์คอมพิวเตอร์       

4.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการน า

ความรู้มาเป็นแนวปฏิบัติงานจริง ได้แก่  

1. มีการน าความรู้ในการใช้โปรแกรม Dell Kace บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับจาก

การอบรมมาการบริหารจัดการงานให้บริการผู้แจ้งขอรับบริการ ส่งผลให้มีการน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้

จริง  โดยการให้บริการและแก้ไขปัญหาด้วยความสะดวก รวดเร็ว เบื้องต้นมี จ านวน 22  คน (โดยรับการ

แจ้งซ่อมผ่านระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ของศูนย์คอมพิวเตอร์) 

2. มีการติดตั้งระบบและพร้อมใช้งานห้องประชุมรูปแบบ   Multipoint Server 2012   อย่าง

แพร่หลายเพ่ิมเติมจากระบบรูปแบบเดิม โดยน าไปใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

1. ห้องประชุมสารนิเทศ   
2. ห้องประชุมสารนิทัศน์  
3. ห้องประชุมอาคารวิชาการ1  
4. หอ้งประชุมอาคารวิชาการ2  
5. ห้องประชุมบรรณสาร 1 
6. ห้องประชุมบรรณสาร 2  
7. ห้องประชุมส านักวิชาแพทยศาสตร์  
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 

http://ccs.sut.ac.th/2012/index.php/about-us/km

