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สรุปจุดทีเ่ป็น “วธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่ม” 

1. ใชเ้คร่ืองมือการจดัการความรู้ ไดแ้ก่ Before Action Review (BAR), During Action Review (DAR) 
และ After Action Review (AAR) เพื่อปรับปรุงกระบวนงานบริการวชิาการสร้างวธีิการใหบ้ริการในรูปแบบ
ใหม่และสร้างมาตรฐานการใหบ้ริการ  

2. เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในฝ่ายบริการวชิาการ และฝ่ายๆ ต่าง ภายในส านกัคอมพิวเตอร์  
มีการวางแผนและแกปั้ญหาร่วมกนัท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 

3. สร้างแนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ส าหรับฝ่ายต่าง ๆ ภายในส านกัคอมพิวเตอร์ ในการประยกุต์
เคร่ืองมือการจดัการความรู้ BAR-DAR-AAR เพื่อแกปั้ญหางานประจ าวนั 
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ประสิทธิผล 
1. ผลจากการใช้เคร่ืองมือการจดัการความรู้ BAR-DAR-ARR ท าให้เกิดการปรับปรุงกระบวนงาน

บริการวชิาการอยา่งต่อเน่ืองและสร้างมาตรฐานของการให้บริการวิชาการของส านกัคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ระดบั
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองร้อยละ 3 - 7 ต่อปี 

2. การประชุมทบทวนหลงัการจดักิจกรรม (AAR) ท าให้ลดปัญหาเดิม ๆ ของการจดัโครงการบริการ
วิชาการ และท าให้เกิดแนวคิดของการให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ ของการจดักิจกรรมคร้ังต่อไป เช่น การลด
ปัญหาการท างานซ ้ าซอ้นกนั โดยใช ้Checklist มาท าใหก้ระบวนการท างานเกิดความชดัเจนข้ึน 

3. การปรับปรุงกระบวนงานโดยเคร่ืองมือจดัการความรู้ ช่วยลดระยะเวลาจดัเตรียมงานส าหรับจดั
กิจกรรมในคร้ังต่อไป 

4. ได้แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) และถ่ายทอดไปยงัฝ่ายต่าง ๆ ภายในส านักคอมพิวเตอร์น าไป
ปฏิบติัจนเกิดเป็นวฒันธรรมการจดัการความรู้ทัว่ทั้งองคก์ร 

 
1. ประวตัิและความเป็นมาโดยย่อ : 

มหาวิทยาลยับูรพาเป็นสถาบนัการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยท่ีจดัตั้งข้ึนท่ีภาคตะวนัออกมีสถานะ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จัดการศึกษาทั้ งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษาโดยมีวิสัยทัศน์คือ “ขุมปัญญาตะวนัออก เพื่ออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the 
Future of the Nation)” มีพนัธกิจในการด าเนินการจดัการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม เสริมสร้างเสรีภาพทาง
วชิาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวติ ด าเนินการพฒันาคุณภาพงานวจิยั ใหบ้ริการทางวชิาการและการถ่ายทอดองค์
ความรู้ เพื่อการพฒันาศกัยภาพของหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน รวมถึงด าเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุม การท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรม 
ศาสนา และการกีฬาปัจจุบนัมหาวิทยาลยับูรพามีท่ีตั้งอยู่ 3 แห่ง คือ (1) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวดัชลบุรี (2) 
มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี และ (3) มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตสระแกว้ มีนิสิตและบุคลากรรวมกนั
จ านวนมากกวา่ 50,000 คน  

ส านักคอมพิวเตอร์เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้ งเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2526 โดย
เร่ิมตน้มาจาก “โครงการจดัตั้งศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์” และเม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2535 ไดมี้ประกาศเป็น
ทางการในราชกิจจานุเบกษายกฐานะเป็น “ส านักคอมพิวเตอร์” มีสถานภาพเทียบเท่าคณะให้มีพนัธกิจ 5 ด้าน 
ได้แก่ (1) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ก าหนดแผนงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของมหาวิทยาลยั (2) วิเคราะห์และพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อการด าเนินงานและการบริหารกิจการของ
มหาวิทยาลยั (3) ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และโทรคมนาคม เพื่อสนบัสนุนงานดา้นการเรียนการ
สอนและการวิจยั (4) ถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้แก่บุคลากรและนิสิต
ของมหาวทิยาลยัและ (5) ใหบ้ริการวชิาการแก่ชุมชน 

ปัจจุบันส านักคอมพิวเตอร์มีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 5 หน่วยงาน ได้แก่ (1) ส านักงาน
ผูอ้  านวยการ (2) ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ (3) ฝ่ายพฒันาระบบ (4) ฝ่ายนวตักรรมการเรียนการสอน และ (5) 



 

  3 

ฝ่ายบริการวิชาการปัจจุบนัส านกัคอมพิวเตอร์มีพื้นท่ีใหบ้ริการ 3 แห่ง ไดแ้ก่ อาคารส านกัคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์
กิจกรรมนิสิต ชั้น 2 และ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี (อาคาร KB) ชั้น 1 
 
วสัิยทัศน์ของส านักคอมพวิเตอร์ 

“องคก์รอจัฉริยะ เพื่ออนาคตของแผน่ดิน (Intelligent Organization for the Future of the Nation)” 
 

ค่านิยมหลกั (Core Value) 
ค่านิยมหลกั (Core Value) ของส านกัคอมพิวเตอร์ คือ “C O M P U T E R” 
Customer Focused มุ่งเนน้ผูรั้บบริการ 

Optimization  ท าใหดี้ท่ีสุด 

Modernization  องคก์รทนัสมยั 

Proactive  ท างานเชิงรุก 

Unity   สามคัคีคือพลงั 
Team Work  ท างานเป็นทีม 

Ethics   มีจริยธรรมในการปฏิบติังาน 

Research  วจิยัเพื่อพฒันางาน 

 

วฒันธรรมของส านักคอมพวิเตอร์ 

สร้างวฒันธรรมคุณภาพ การจดัการความรู้ และการใชไ้อทีในองคก์ร 

 

พนัธกจิ 

1. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ก าหนดแผนงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของมหาวทิยาลยั 

2. วเิคราะห์และพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อการด าเนินงานและการบริหารกิจการของมหาวทิยาลยั 

3. ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนงานด้านการเรียน 
การสอนและการวจิยั  

4. ถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้แก่บุคลากรและนิสิตของ
มหาวทิยาลยั 

5. ใหบ้ริการวชิาการแก่ชุมชน 

 
รายละเอยีดเพิม่เติมของวธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่มทีส่อดคล้องกบัค่าประสิทธิผล :  

ฝ่ายบริการวชิาการ เป็นหน่วยงานภายในส านกัคอมพิวเตอร์ ท่ีมีภารกิจหลกัในการให้บริการจดัฝึกอบรม 
บริการห้องประชุม ห้องสัมมนาและหอ้งปฏิบติัการ งานประชาสัมพนัธ์ ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาทางวชิาการดา้น
การพฒันาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และการพฒันาส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ใหแ้ก่บุคลากร
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ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยับูรพานอกจากน้ียงัให้บริการดา้นไอซีทีตามนโยบาย “USR (University 
Social Responsibility)” แก่หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และสังคม ซ่ึงในแต่ละปีจะมีผูใ้ชบ้ริการมากกวา่2,000 คน 

งานฝึกอบรมเป็นหน่ึงในภารกิจท่ีส าคญัของฝ่ายบริการวชิาการเม่ือปี พ.ศ. 2553 ก่อนท่ีฝ่ายบริการ
วชิาการจะน าเคร่ืองมือจดัการความรู้มาปรับปรุงกระบวนการท างาน การด าเนินงานฝึกอบรมมีผูรั้บผดิชอบ
ประสานงานเพียงคนเดียว เช่น การติดต่อประสานงานกบัวทิยากร การรับลงทะเบียนการอบรม การจดัการเร่ือง
หอ้งอบรม การเตรียมโสตทศันอุปกรณ์ หรือการจดัอาหารวา่งและอาหารกลางวนั เป็นตน้ การท่ีงานทุกงานมี
ผูรั้บผดิชอบจดัการเพียงคนเดียวในทุกขั้นตอน ยอ่มจะเกิดความผดิพลาดต่อการปฏิบติังานของพนกังานดงัน้ี  
(1) กระบวนการใหบ้ริการไม่มีรูปแบบและขั้นตอนท่ีชดัเจน เป็นเพียงการท าใหเ้สร็จ ๆ เป็นโครงการไป (2) การ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละโครงการจะเป็นเพียงการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เท่านั้น จะไม่มีการเก็บบนัทึก
ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนเอาไว ้(3) ความรู้ความเช่ียวชาญในการท างานจะเกิดเฉพาะตวับุคคลไม่มีการถ่ายทอดสู่
เพื่อนร่วมงาน หากพนกังานลาออก จะส่งผลเสียต่อหน่วยงานในการสอนงานใหก้บัพนกังานใหม่ ผลเสียท่ีกล่าว
มาทั้งหมดหากยงัคงเกิดซ ้ า ๆ และเกิดบ่อยคร้ัง โดยเฉพาะเกิดข้ึนกบัผูใ้ชบ้ริการรายเดิม ในท่ีสุดแลว้ผูใ้ชบ้ริการจะ
เลิกใชบ้ริการของฝ่ายบริการวชิาการไปเร่ือย ๆ ซ่ึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนน้ีจะกระทบต่อพนัธกิจหลกัของฝ่าย
บริการวชิาการและภาพลกัษณ์ของส านกัคอมพิวเตอร์อีกดว้ย 

เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของส านกัคอมพิวเตอร์ ผูอ้  านวยการส านกัคอมพิวเตอร์
ไดมี้การก าหนดนโยบายใหฝ่้ายบริการวชิาการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งเร่งด่วนโดยใชเ้คร่ืองมือการจดัการความรู้ 
(Knowledge Management Tools) ในตอนเร่ิมตน้ทางฝ่ายฯ ไดน้ ากิจกรรมท่ีเรียกวา่ ARR (After Action Review) 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีใชท้บทวนการประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อหาขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการใหบ้ริการวชิาการท่ีผา่นมาในอดีต ซ่ึงจะใหส้มาชิกทุกคนในฝ่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้
ขอ้เสนอแนะร่วมกนั ผลท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมน้ี ฝ่ายบริการวชิาการสามารถสรุปขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนของ
กระบวนการท างานท่ีผา่นมาในอดีต และไดก้ าหนดวธีิการแกไ้ขปัญหาในเบ้ืองตน้โดยก าหนดรายการส่ิงท่ีตอ้ง
ท า (Checklist) เพื่อท าใหก้ารด าเนินการมีรูปแบบท่ีชดัเจน ทั้งก่อนการใหบ้ริการ ระหวา่งและหลงัการใหบ้ริการ
อีกทั้งยงัไดมี้การก าหนดผูรั้บผดิชอบในแต่ละงานซ่ึงเป็นไดท้ั้งพนกังานในฝ่ายหรือพนกังานจากฝ่ายอ่ืนซ่ึงจะท า
ใหเ้กิดความชดัเจนในการรับผดิชอบการปฏิบติังาน และเกิดการท างานร่วมกนักบัฝ่ายต่าง ๆจากนั้นในทุกคร้ัง
ก่อนการจดัโครงการ ทางฝ่ายฯจะจดัประชุมและทบทวนก่อนการปฏิบติังานโดยใชเ้คร่ืองมือ BAR (Before 
Action Review) ผลจากการประชุมจะท าใหทุ้กคนในฝ่าย มีความเขา้ใจท่ีตรงกนัใน Checklist ซ่ึงก าหนดหนา้ท่ี
ของแต่ละบุคคลเอาไว ้จึงท าใหง้านโครงการนั้นบรรลุผลส าเร็จตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้  

ถึงแมว้า่การน าเคร่ืองมือ BAR และ AAR มาใชจ้ะช่วยลดความผดิพลาดใหเ้กิดนอ้ยลง แต่ในระหวา่งจดั
โครงการบริการวชิาการแต่ละคร้ังอาจจะมีปัญหาท่ีไม่คาดคิดเกิดข้ึนหนา้งานไดท้ าใหก้ระบวนงานตาม Checklist 
ไม่เป็นไปตามท่ีวางแผนไว ้ซ่ึงจะตอ้งแกไ้ขปัญหาหนา้งาน วธีิการแกไ้ขคือจะตอ้งทบทวนการปฏิบติังานในทนัที
อีกดว้ยเคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ DAR (During Action Review) แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือทุกคนท่ีไดรั้บมอบหมายงานต่าง
แยกยา้ยกนัปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง ท าใหไ้ม่สามารถรวมกลุ่มกนัพูดคุยได ้ซ่ึงวธีิการท่ีมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ท่ีสุดในการแกปั้ญหาคือ การใชแ้อพพลิเคชนัไลน์ (Line) ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟน เป็น
ตวักลางแลกเปล่ียนและสามารถแนะน าแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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ประสิทธิผลจากการน าเคร่ืองมือการจดัการความรู้ BAR-DAR-ARR มาปรับปรุงกระบวนงาน และใช้
อยา่งต่อเน่ืองในทุกโครงการจึงท าใหเ้กิดผลส าเร็จ ดงัน้ี (1) กระบวนการท างานไดมี้การปรับปรุงใหมี้ความ
ชดัเจน มีประสิทธิภาพมากข้ึน (2) วธีิการใหบ้ริการรูปแบบใหม่ในการจดัโครงการคร้ังต่อ ๆ ไป เช่น การ
ตรวจสอบรายช่ือ ผูล้งทะเบียนบนแทบ็เล็ต การน าภาพการอบรมข้ึนแสดงในระหวา่งการจดัฝึกอบรม การฉาย
ภาพระหวา่งพกัรับประทานอาหาร รวมถึงการจดัท าซีดีภาพกิจกรรมของวทิยากร เป็นตน้ (3) การสร้างมาตรฐาน
การใหบ้ริการท่ีเป็นรูปแบบ ท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการ (4) ความประทบัใจของผูใ้ชบ้ริการใน
การใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว ส่งผลใหก้ารประเมินความพึงพอใจดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองร้อยละ 3 – 7 ต่อปี (5) การมีส่วน
ร่วมของคนในองคก์ร ในการแลกเปล่ียนความรู้ และหาแนวทางแกปั้ญหาร่วมกนั ตามค่านิยมหลกัของส านกั
คอมพิวเตอร์   

ตลอดระยะเวลา6ปี (พ.ศ.2554 – ปัจจุบนั) ท่ีฝ่ายบริการวชิาการน าเคร่ืองมือการจดัการความรู้ BAR-
DAR-ARR มาใชก้บังานบริการฝึกอบรม และเห็นถึงความส าเร็จของกระบวนการท างานท่ีไดมี้การพฒันาและ
ปรับปรุงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  ฝ่ายบริการวชิาการจึงน ามาใชก้บัภารกิจดา้นอ่ืน ๆ เช่น งานบริการห้องบรรยายและ
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์การบริการใหค้วามรู้ในรูปแบบ USR การบริการใหค้วามรู้ทางดา้นไอซีทีแก่
หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และสังคมและการพฒันาศกัยภาพดา้นไอซีทีของบุคลากรและนิสิต มหาวทิยาลยับูรพา
ซ่ึงการประเมินผลของการปฏิบติังาน พบวา่บุคลากรในฝ่ายบริการวชิาการสามารถรองรับการจดัโครงการหลาย
โครงการพร้อมกนัไดม้ากข้ึน มีผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และไดมี้การน าเสนอผลการด าเนินงานใน
ท่ีประชุมบุคลากรของส านกัคอมพิวเตอร์ และกรรมการบริหารส านกัคอมพิวเตอร์ไดท้ราบอยา่งต่อเน่ือง  จนท า
ใหฝ่้ายต่าง ๆ ในส านกัคอมพิวเตอร์น าแนวปฏิบติัท่ีดีน้ีไปใชใ้นการท างานของฝ่ายตนเอง เช่น ฝ่ายส านกังาน
ผูอ้  านวยการไดน้ า KM มาใชใ้นการเตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ISO 9001 : 2008 ท าใหส้ามารถลด
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอดีตได ้ การปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองเกิดเป็นวฒันธรรมการเรียนรู้ขององคก์รกบัการปฏิบติังาน
ประจ าเกิดเป็นวฒันธรรม KM ทัว่ทั้งองคก์ร จนเกิดสโลแกนในการท างานท่ีวา่ “ทุกคร้ังทีเ่ราท างานเดิม ๆ เราจะ
ท าให้ดีกว่าเดิม”  


