
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1. ชือ่หัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ :  มีองค์ความรู้ด้าน Virtualization with Windows Server 2012 
Hyper-V Advance อย่างมปีระสิทธิภาพ (ต่อเนื่อง) 

2. คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  

3.1. เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการให้บริการด้วย Windows Server 2012 
Hyper-V ในระดับ Advance  

3.2. เพ่ือท าแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการบริหารจัดการระบบ Windows Server 2012 Hyper-V 

3.3. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการท างานของ 
Windows Server 2012 Hyper-V มากยิ่งขึ้น 

3.4. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สามารถบริหารจัดการระบบ Windows Server 2012 
Hyper-V ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน 360 วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 2564 

ผลผลิต:  
องค์ความรู้ด้าน Virtualization with 
Windows Server 2012 Hyper-V  

      

ตัวชี้วัด :       

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มี
ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ท างานและสามารถบริหารจัดการระบบ 
Windows Server 2012 Hyper-V ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

คะแนน - - - - - 
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6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

  
....30..... วัน ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 

กิจกรรม :  
1. ประชุมฝ่ายเพ่ือระดมความคิด ก าหนดประเด็นความรู้ ขอบเขต และแผนการ

ด าเนินงานและวิธีการจัดการความรู้ในหัวข้อที่มีความต่อเนื่องและส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานและให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้  
.......30....... วัน กิจกรรม : 

1. การแสวงหาบุคคลที่มีความรู้ในประเด็นที่ขั้นสูงขึ้น เพ่ือพัฒนาและต่อยอด
ความรู้จากที่ได้รับจากผู้รู้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ภายในฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้และบอกต่อได ้

 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
......60....... วัน กิจกรรม : 

1. รวบรวมและบันทึกเนื้อหาข้อมูลที่มีองค์ความรู้จากผู้รู้ทั้ง Tacit และ Explicit 
Knowledge ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดี และประโยชน์ของบริการ Windows 
Server 2012 Hyper-V และมีการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

2. การสร้างฐานข้อมูลความรู้เพ่ือเผยแพร่แก่ผู้สนใจผ่านทางอินเทอร์เน็ตและ
ช่องทางอ่ืน ๆ  

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
......60........ วัน กิจกรรม : 

1. ประชุมคณะท างานเพ่ือประมวลและกรองความรู้ ในชุดความรู้ที่ได้มา
ตรวจสอบข้อมูลให้มีมาตรฐานที่เป็นสากล ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์และ
ครอบคลุมกับสิ่งที่ได้รับเพ่ือส าหรับการเผยแพร่ต่อผู้สนใจเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจง่าย และได้ความรู้อย่างแท้จริง 

2. จัดท าร่างเอกสารคู่มือเพ่ือน ามาเผยแพร่องค์ความรู้แต่ละด้านผ่านเว็บไซต์ 
(Web site) ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (www.sut.ac.th/ccs) ในขั้นสูงและมี
ความพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

http://www.sut.ac.th/ccs
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

 
 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้  
.......30....... วัน กิจกรรม :  

1. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ จดหมายข่าว ประกาศ และ ฯลฯ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ Windows Server 2012 
Hyper-V อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจ มีการทบทวน และน าไปใช้
ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  
......60....... วัน กิจกรรม :  

1. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ความรู้ที่ได้ด าเนินการผ่านทางเว็บไซต์ 
(Web site) ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (www.sut.ac.th/ccs) 

2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ที่มีอยู่ให้กับหน่วยงานและบุคคลทั่วไปพร้อมทั้ง
น าความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับมาพัฒนาให้เข้ากับงานและดียิ่งขึ้นต่อไป 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้  
กิจกรรม :  ......60....... วัน 

1. เกิดระบบการเรียนรู้จากองค์ความรู้ที่ ได้ เผยแพร่ และเจ้าหน้าที่ ในฝ่าย
ห้องปฏิบัติการสามารถน าความรู้ที่ ได้ไปใช้จัดการ Window Server 2012 
Hyper-V  ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 

7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
2560 5,000 - 5,000 
2561 - - - 
2562 - - - 

รวมทั้งสิ้น 5,000 - 5,000 

 

http://www.sut.ac.th/ccs

