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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 และฝ่าย ๆ 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

บริการวิชาการอยา่งต่อเน่ืองและสร้างมาตรฐานของการให้บริการวิชาการของส 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) และถ่ายทอดไปยงัฝ่ายต่างๆ ภายในส านักคอมพิวเตอร์น าไป
ปฏิบติัจนเกิดเป็นวฒันธรรมการจดัการความรู้ทัว่ทั้งองคก์ร 
 
1. บทสรุปของผู้บริหาร 

ส านกัคอมพิวเตอร์เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลยับูรพามีสถานภาพเทียบเท่าคณะมีภารกิจหลกัในการ
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัยมีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 
5 หน่วยงานได้แก่ (1) ส านักงานผูอ้  านวยการ (2) ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ (3) ฝ่ายพฒันาระบบ (4) ฝ่าย
นวตักรรมการเรียนการสอนและ (5) ฝ่ายบริการวิชาการโดยฝ่ายบริการวิชาการมีภารกิจในการให้บริการจดั
ฝึกอบรมบริการห้องประชุมห้องสัมมนาและห้องปฏิบติัการตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการดา้นไอซีทีให้แก่
ส่วนงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยับูรพานอกจากน้ีส านักคอมพิวเตอร์ยงัได้ด าเนินการตาม
นโยบาย “USR (University Social Responsibility)” ของมหาวิทยาลยัในการใหบ้ริการวิชาการในรูปแบบท่ีไม่คิด
ค่าใชจ่้ายท่ีใหบ้ริการแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและสังคม 

การด าเนินงานของฝ่ายบริการวิชาการในส่วนของงานฝึกอบรมและการใหบ้ริการห้องประชุมสัมมนาใน
แต่ละปีจะมีผูใ้ชบ้ริการจ านวนมากกวา่ 2,000 คนโดยผูรั้บบริการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มท่ี 1 กลุ่มผูรั้บบริการ
ดา้นฝึกอบรมประกอบดว้ยผูบ้ริหารนิสิตอาจารยเ์จา้หนา้ท่ีและบุคคลทัว่ไปท่ีเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมดา้นไอซีที
และกลุ่มท่ี 2 กลุ่มผูรั้บบริการซ่ึงเป็นหน่วยงานภายในหน่วยงานภายนอกภาครัฐและภาคเอกชนซ่ึงใชบ้ริการดา้น
สถานท่ีหอ้งประชุมหอ้งสัมมนาและหอ้งปฏิบติัการ 

ก่อนท่ีฝ่ายบริการวชิาการจะน าเคร่ืองมือจดัการความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานการด าเนินงาน
บริการวิชาการมีผูรั้บผิดชอบประสานงานในทุกกิจกรรมเพียงคนคนเดียวดงันั้นการให้บริการในอดีตจึงพบ
ปัญหาขอ้ผิดพลาดในการด าเนินงานค่อนขา้งมากและเจา้หนา้ท่ีจ  าเป็นตอ้งแกปััญหาเฉพาะหนา้อยูบ่่อยคร้ังปัญหา
ของการจดัโครงการฝึกอบรมหรือการให้บริการจองห้องมกัจะเกิดข้ึนซ ้ า ๆ อยู่เป็นประจ าซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์ของส านกัคอมพิวเตอร์ 

ต่อมาในปีพ.ศ. 2553 ผูบ้ริหารส านักคอมพิวเตอร์มีนโยบายการสร้างวฒันธรรมการจดัการความรู้
(Knowledge Management: KM) ภายในองคก์รโดยไดเ้ลือกงานประจ าหน่ึงงานท่ีมีปัญหามากท่ีสุดและเกิดปัญหา
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ในลกัษณะเดียวกนัซ ้ า ๆ บ่อยมากท่ีสุดและเลือกเคร่ืองมือ KM คือการทบทวนปัญหาหลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรม
โครงการ (After Action Review:  AAR) ซ่ึงเคร่ืองมือน้ีในระยะเร่ิมแรกได้น ามาใช้กับผูรั้บผิดชอบโครงการ
ฝึกอบรมและผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารซ่ึงผลจากการใชเ้คร่ืองมือAAR ท าให้มีการทบทวนปัญหาหลงัเสร็จ
ส้ินกิจกรรมโครงการและต่อมาไดข้ยายผลจดักิจกรรมAAR ส าหรับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมดงักล่าวจาก
การจดักิจกรรมAAR ท่ีแทรกเนียนอยู่ในงานประจ าท าให้ผลการจดัโครงการกิจกรรมได้มีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ืองและต่อมาในปีพ.ศ. 2554 - 2555ผูบ้ริหารได้น าเคร่ืองมือทบทวนปัญหาก่อนการจดักิจกรรม (Before 
Action Review:  BAR) มาใช้ก่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้ผลการด าเนินงานจดักิจกรรมสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามวตัถุประสงค์ของทุกโครงการท่ีจดัท าซ่ึงต่อมาท าให้สามารถรองรับการจดักิจกรรมท่ีมากข้ึน ส่งผล
ให้ส านกัคอมพิวเตอร์ปรับโครงสร้างองคก์ร ขยายภารกิจจากหน่วยงานภายในส านกังานผูอ้  านวยการจดัตั้งเป็น
“ฝ่ายบริการวชิาการ”ในเดือนมีนาคมพ.ศ. 2556   

การสร้างวฒันธรรม KM และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบติังานประจ าของบุคลากร
ภายในฝ่ายบริการวิชาการเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 6 ปี ท าให้บุคลากรภายในฝ่ายบริการวิชาการมีความ
กระตือรือร้นพฒันางานด้วยความคิดสร้างสรรค์และพฒันารูปแบบบริการใหม่ ๆ อยู่เสมอในปัจจุบนับุคลากร
ภายในฝ่ายฯ ทุกคนไดน้ าเคร่ืองมือ “ไลน์แอพพลิเคชัน่” (Line Application) มาใช้ในการจดัการความรู้ระหว่าง
การด าเนินการจดักิจกรรมซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นการทบทวนการด าเนินงานระหว่างการจดักิจกรรม (During 
Action Review:  DAR) ส่งผลใหก้ารด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายเกินความคาดหวงัของผูรั้บบริการ 

จาการท่ีฝ่ายบริการวิชาการไดน้ าเคร่ืองมือการจดัการความรู้ (BAR-DAR-AAR) ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานของฝ่ายฯ อยา่งต่อเน่ืองท าให้ฝ่ายฯ ไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล “ระบบบริหารงานคุณภาพ”
ISO 9001 : 2008 ส่งผลให้เกิดงานท่ีมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูรั้บบริการตลอดจนสร้างภาพลกัษณ์
ท่ีดีใหแ้ก่ส านกัคอมพิวเตอร์ 

 
สรุปจุดทีเ่ป็น “วธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่ม” 

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

2. เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในฝ่ายบริการวชิาการ และฝ่ายๆ ต่าง ภายในส านกัคอมพิวเตอร์  
ในการวางแผนและแกปั้ญหาร่วมกนัท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 

3. สร้างแนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ส าหรับฝ่ายต่าง ๆ ภายในส านกัคอมพิวเตอร์ ในการประยกุต์
เคร่ืองมือการจดัการความรู้ BAR-DAR-AAR เพื่อแกปั้ญหางานประจ าวนั 
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ข้อมูลเกีย่วกบับริษัทและหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยท่ีจัดตั้ งข้ึนในภาคตะวนัออก  

มีสถานะเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ จดัการศึกษาทั้งในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และ
บณัฑิตศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ขุมปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the 
Future of the Nation)”  มีพนัธกิจในการจดัการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม เสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ 
พฒันาคุณภาพงานวิจยั ให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองคค์วามรู้ เพื่อการพฒันาศกัยภาพของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและสังคม ตลอดจนสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรม ศาสนา และการกีฬา ปัจจุบนัมหาวิทยาลัยบูรพามีท่ีตั้งอยู่ 3 แห่ง 
ไดแ้ก่ (1) มหาวิทยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี (2) มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี และ (3) มหาวิทยาลยับูรพา 
วทิยาเขตสระแกว้ โดยมีจ านวนนิสิตประมาณ 50,000 คน และมีจ านวนบุคลากรประมาณ 4,000 คน 

ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยับูรพา ได้จดัตั้งเม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2535 เป็นส่วนงานท่ีเทียบเท่า
คณะ รับผิดชอบหลักในงานสนับสนุนด้าน เทคโนโล ยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and 
Communication Technology:  ICT)   โดยมีพนัธกิจ คือ (1) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ก าหนด
แผนงานท่ีมีการใชไ้อซีทีของมหาวทิยาลยั (2) วิเคราะห์และพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อการด าเนินงานและการ
บริหารกิจการของมหาวิทยาลยั (3) ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และโทรคมนาคม เพื่อสนบัสนุนงาน
ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย (4) ถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ด้านไอซีทีให้แก่บุคลากรและนิสิตของ
มหาวิทยาลยั (5) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  โครงสร้างการบริหารงานภายในส่วนงาน (แสดงดงัภาพ
ท่ี 1) แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ไดแ้ก่ (1) ส านกังานผูอ้  านวยการ (2) ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ (3) ฝ่ายพฒันาระบบ 
(4) ฝ่ายนวตักรรมการเรียนการสอน (5) ฝ่ายบริการวชิาการ  
 

 
ภาพที ่1 โครงสร้างการบริหารงานภายในส่วนงาน 
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ฝ่ายบริการวิชาการ มีภารกิจหลกัรับผิดชอบในดา้นบริการจดัฝึกอบรม บริการห้องประชุม ห้องสัมมนา 
ห้องปฏิบติัการ  และจดัท าโครงการบริการวชิาการแก่สังคมในการให้ค  าปรึกษาดา้นระบบไอซีที ตลอดจนจดัท า
โครงการบริการวิชาการในรูปแบบท่ีไม่มีค่าใช้จ่าย (University Social Responsibility:  USR)  ให้แก่หน่วยงาน
ภายนอกทั้งท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

 
วสัิยทัศน์ของส านักคอมพวิเตอร์ 

“องค์กรอจัฉริยะ เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” (Intelligent Organization for the Future of the Nation) 
  
ค่านิยมหลกั (Core Value) ของส านกัคอมพิวเตอร์ คือ“COMPUTER” 

Customer Focused  มุ่งเนน้ผูรั้บบริการ 
Optimization  ท าใหดี้ท่ีสุด 
Modernization  องคก์รทนัสมยั 
Proactive      ท างานเชิงรุก 
Unity   สามคัคีคือพลงั 
Teamwork   ท างานเป็นทีม 
Ethics   มีจริยธรรมในการท างาน 
Research   สร้างงานวจิยัเพื่อพฒันางาน 

  
วฒันธรรมองค์กร 

“วฒันธรรมคุณภาพ” “วฒันธรรมการจดัการความรู้” และ “วฒันธรรมไอที” 
  
นโยบายการบริหารงาน  

(1) บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results Based Management) โดยยึดกรอบแนวทางตามนโยบายและ
แผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยับูรพา (BUU2020)  

(2) สร้างวฒันธรรมคุณภาพ วฒันธรรมการจดัการความรู้ และวฒันธรรมไอทีของส านักคอมพิวเตอร์ 
เพื่อเป็นองคก์รไอทีตน้แบบและเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  

(3) ด าเนินงานตามมาตรฐานสากล 3 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ระบบบริหาร
ความปลอดภยัของสารสนเทศ(ISO 27001) และระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 

(4) พฒันาศกัยภาพของบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ สร้างผลงานท่ีโดดเด่น และเน้นการสร้างองค์กร
แห่งความสุข ตามแนวคิด “คนส าราญ งานส าเร็จ” และ “Happy Organization” 

(5) พฒันานวตักรรมบริการ(Service Innovation) เพื่อสร้างงานบริการเป็นเลิศ (Excellent User Services)  
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รางวลัทีไ่ด้รับ 

1) ส านักคอมพิวเตอร์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 3 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบบริหารงานคุณภาพ 
(ISO 9001) ระบบบริหารความปลอดภยัของสารสนเทศ (ISO 27001) และระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 
14001) ตั้งแต่ปี 2548 – ปัจจุบนันบัเป็นระยะเวลากวา่ 10 ปี 

2) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส านกัคอมพิวเตอร์ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลยับูรพา อยู่ในระดบั “ดีมาก” (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-ปัจจุบนัเป็นระยะเวลา 5 ปี
ต่อเน่ืองกนั) และไดรั้บคะแนนเตม็ 5.00 ในการตรวจประเมินประจ าปีการศึกษา 2557  

3) รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การประกวดผลงาน แนวปฏิบติัท่ีดี BUU & C-IQA BEST PRACTICE 
เร่ือง “การส่งมอบงานระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพด้วยแนวคิดของกระบวนการ PDCA และการพฒันาระบบ
แบบสกรัม (Scrum)” ในกิจกรรมBUU & C-IQA DAY ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
3. การเรียนรู้ ความคาดหวงั ของผู้รับบริการ 

 

 
ภาพที ่2 กระบวนการตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการ 

 
จากภาพท่ี 2 แสดงกระบวนการตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการของฝ่ายบริการ

วชิาการ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผูรั้บบริการดา้นการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร นิสิต อาจารย ์เจา้หน้าท่ี และบุคคล

ทัว่ไปท่ีเขา้ร่วมการบรรยาย การสัมมนา การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ของส านกัคอมพิวเตอร์ 
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กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผูรั้บบริการดา้นการใช้สถานท่ี ประกอบดว้ย หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนท่ี
เขา้มาใชบ้ริการหอ้งประชุม หอ้งสัมมนาและหอ้งปฏิบติัการ 

เร่ิมตน้จากฝ่ายบริการวิชาการจดัท าแบบส ารวจความตอ้งการของผูรั้บบริการ/ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม
ส าหรับผูรั้บบริการกลุ่มเดิมจะส ารวจผ่านทางอิเมล (e-mail) และส าหรับการจดัโครงการทุกคร้ัง ผูเ้ข้าร่วม
ฝึกอบรมจะได้รับการสัมภาษณ์ในระหว่างการอบรม ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับผู ้รับบริการ
นอกจากน้ีเม่ือเสร็จส้ินการอบรมยงัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้รั้บบริการเสนอความคิดเห็นและความตอ้งการฝึกอบรมใน
คร้ังต่อไป โดยการตอบแบบประเมินผลโครงการฝึกอบรม 

จากนั้นเม่ือส้ินสุดการจดัโครงการแต่ละคร้ัง ฝ่ายบริการวิชาการไดจ้ดัประชุม AAR และน าขอ้มูลไดจ้าก
ผูรั้บบริการทุกช่องทางทั้งหมด มาวิเคราะห์หาขอ้สรุปพิจารณาจุดท่ีควรปรับปรุง และน าเสนอแนวทางในการ
แกไ้ขส าหรับการจดัโครงการในคร้ังต่อไป นอกจากน้ีฝ่ายฯ ยงัเก็บรวบรวมขอ้มูลท าเป็นรายงานทางสถิติ และใช้
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประชุม AAR มาเป็นประเด็นพิจารณาในการประชุม BAR ของการจดัโครงการในคร้ังถดัไป 
และเม่ือด าเนินการจนส้ินสุดปีงบประมาณ ฝ่ายฯ ไดจ้ดัท ารายงานวเิคราะห์ในภาพรวมผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ และจดัท าแผนการบริการวชิาการปีงบประมาณต่อไป  

จากกระบวนวิเคราะห์ความคาดหวงัของผูรั้บบริการดงักล่าว ฝ่ายฯ ได้มีนโยบายจดัประชุม AAR และ 
BAR ส าหรับทุกกิจกรรมท่ีฝ่ายฯ รับเป็นเจา้ภาพ ท าให้เกิดผลการปรับปรุงคุณภาพการบริการอยา่งต่อเน่ือง และ
ท าใหเ้กิดการตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งแทจ้ริงซ่ึงผลการด าเนินวเิคราะห์
รายงานฯ ผูรั้บบริการมีความตอ้งการและความคาดหวงั สรุปได ้ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีทนัสมยั สามารถน าความรู้มาใชป้ระโยชน์ในองค์กรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยเป็นการฝึกฝนทกัษะใหม่ ๆ หรือการเพิ่มขีดความสามารถให้กบัทกัษะท่ีมีอยูแ่ลว้รวมทั้งการน าความรู้ไปต่อ
ยอดไอเดียใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานและสามารถประยุกตใ์ชส่ิ้งท่ีไดเ้รียนรู้มาให้เกิดประโยชน์ต่องาน
ท่ีท าดว้ย 
 2. วทิยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ และความช านาญในหลกัสูตรท่ีสอน มีทกัษะในการสอน สามารถถ่ายทอด
ความรู้ไดดี้ 

3. ลักษณะทางกายภาพ เช่น ท าเลท่ีตั้ งสะดวกในการเดินทาง สภาพแวดล้อมภายในห้องอบรม 
ความสะอาดของหอ้งน ้าพนกังานมีอธัยาศยัไมตรีและพนกังานใหบ้ริการดี 

4. ระบบการให้บริการของฝ่ายบริการวิชาการ มีความสะดวก รวดเร็ว เช่น การสมคัรเขา้ร่วมการอบรม 
ความสะดวกในการรับขอ้มูลข่าวสาร เป็นตน้ 

จากการเรียนรู้ความคาดหวงัของผู ้รับบริการฝ่ายบริการวิชาการจึงได้ก าหนดเป็นมาตรฐานในการ
ให้บริการวิชาการและปรับปรุงกระบวนงานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ไดค้วามพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีเป้าหมาย
อยูใ่นระดบั “ดีมาก” (>= 4.00 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน)  
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4. กระบวนการและวธีิปฏิบัติในอดีต  
   ในอดีตกระบวนการให้บริการฝึกอบรม มีผูรั้บผิดชอบการท างานเพียงแค่คนเดียว ซ่ึงตอ้งท าทุกหน้าท่ี 
เช่น การติดต่อประสานงานกบัวทิยากรและผูรั้บผดิชอบดา้นต่าง ๆ  การรับลงทะเบียน  การจดัการหอ้งอบรม การ
เตรียมโสตทัศนอุปกรณ์ การจัดอาหารว่างและอาหารกลางวนั เป็นต้นกระบวนการจัดฝึกอบรมในอดีต  
แสดงดงัภาพท่ี3 

 
ภาพที ่3 กระบวนการจดัฝึกอบรมในอดีต 

 
   จากภาพท่ี 3 จะเห็นวา่งานทุกงานมีผูรั้บผิดชอบจดัการเพียงคนเดียวในทุกขั้นตอนส่งผลใหเ้กิด
ขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน ดงัน้ี  
    1. กระบวนการให้บริการไม่มีรูปแบบและขั้นตอนท่ีชดัเจน เป็นเพียงการท าให้เสร็จเป็นโครงการ
ไป  
    2. การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละโครงการจะเป็นเพียงการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เท่านั้น จะไม่มี
การเก็บบนัทึกขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนเอาไว ้จึงท าใหข้อ้ผดิพลาดนั้นมีโอกาสเกิดซ ้ าไดอี้ก 
    3. ความรู้ความเช่ียวชาญในการท างานจะเกิดเฉพาะตวับุคคลไม่มีการถ่ายทอดสู่เพื่อนร่วมงาน  
หากพนกังานลาออก จะส่งผลเสียต่อหน่วยงานในการสอนงานใหก้บัพนกังานใหม่  
   ปัญหาท่ีกล่าวมาทั้ งหมดหากยงัคงเกิดซ ้ า ๆ และเกิดบ่อยคร้ัง โดยเฉพาะเกิดข้ึนกับผูรั้บบริการ 
รายเดิม ในท่ีสุดแล้วผูรั้บบริการจะเลิกใช้บริการของฝ่ายบริการวิชาการไปเร่ือย ๆ ซ่ึงส่งผลต่อภาพลกัษณ์การ
ให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ผูอ้  านวยการส านักคอมพิวเตอร์จึงก าหนดมาตราการให้ฝ่ายบริการ
วิชาการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างเร่งด่วนและก าหนดนโยบายใช้เคร่ืองมือการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management:  KM) มาใช้ภายในองค์กรโดยได้เลือกงานประจ าหน่ึงงานท่ีมีปัญหามากท่ีสุดและเกิดปัญหาใน
ลกัษณะเดียวกนัซ ้ า ๆ บ่อยมากท่ีสุดซ่ึงนัน่ก็คือ “งานฝึกอบรม”  
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5.  กระบวนการและวธีิปฏิบัติทีไ่ด้ปรับปรุงใหม่  
 ในการปรับปรุงกระบวนงานส าหรับวิธีปฏิบติัใหม่ เร่ิมตน้จากฝ่ายบริการวชิาการวิเคราะห์ปัญหาในอดีตท่ี
ผ่านมา และน าเคร่ืองมือการจัดการความรู้ ท่ีเรียกว่า “AAR” และ “BAR” มาใช้ในกระบวนการฝึกอบรม 
แผนภาพกิจกรรม (activity diagram) ท่ีแทรก “ประชุม AAR” และ “ประชุม BAR” อยู่ในกระบวนจดัฝึกอบรม
แสดงดงัภาพท่ี 4 
 

 
ภาพที ่4 แผนภาพกิจกรรม (activity diagram) กระบวนการฝึกอบรม 

    
ฝ่ายฯ ไดน้ าเคร่ืองมือการจดัการความรู้ มีหลกัการด าเนินงาน ดงัน้ี 
1. กิจกรรมAfter Action Review: AAR  หมายถึง การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน เป็นการประชุม

ทบทวนหลงัจากการปฏิบติังานเสร็จส้ิน โดยการเชิญประชุมทีมงานท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมพูดคุย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ประสบการณ์ในการท างานหลงัจากการท ากิจกรรมนั้น ๆ เพื่อสรุปผลการด าเนินงานวิเคราะห์จุดท่ีควร
ปรับปรุง และแนวทางการแกปั้ญหา ไม่ใช่เพื่อคน้หาคนท่ีท างานผดิพลาด แต่เป็นการทบทวนกระบวนการในการ
ท างาน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาซ ้ า ในขณะเดียวกนัก็คงไวซ่ึ้งวธีิการท่ีดีอยูแ่ลว้ 

2. กิจกรรมBefore Action Review: BAR  หมายถึง การทบทวนก่อนการปฏิบติังาน เป็นการซกัซอ้มก่อน
การปฏิบติังาน โดยการเชิญทีมงานเขา้มาร่วมพูดคุยกนั ซักซ้อมความเขา้ใจ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนการจดักิจกรรม อนัจะท าให้ผลการปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมายของกิจกรรมท่ีตั้งไว ้
โดยเร่ิมจากการบรรยายภาพรวม และการน าผลจากการท า AAR มาช้ีแจง เพื่อให้การปฏิบติังานในคร้ังน้ีดีข้ึน  
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และเป็นการป้องกนัปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงในบางคร้ังอาจมีการปรับแนวทาง และกระบวนการท างาน
จากเดิมท่ีเตรียมไวก้็ได ้

3. กิจกรรมDuring Action Review: DAR  หมายถึง การทบทวนกิจกรรมระหวา่งการด าเนินการ เป็นการ
พูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นจากทีมงานในขณะท่ีกิจกรรมดงักล่าวยงัไม่เสร็จส้ิน แต่มีปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดย
จะตอ้งมีการแกไ้ข เพื่อใหกิ้จกรรมสามารถขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 

จากเคร่ืองมือในการจัดการความรู้ BAR-DAR-AAR ทางฝ่ายบริการวิชาการได้เร่ิมต้นโดยการน า
กิจกรรม AAR และ BAR เขา้มาใชใ้นการปรับปรุงกระบวนงาน ดงัภาพท่ี 5 

 

 
ภาพที ่5 กิจกรรม AAR และ BAR ท่ีใชใ้นการบริการวชิาการ 

  
 โดยทางฝ่ายบริการวิชาการไดน้ ากิจกรรมท่ีเรียกวา่ AAR ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีใชท้บทวนการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน เพื่อหาขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการให้บริการวิชาการท่ีผ่านมาในอดีต 
ซ่ึงจะให้สมาชิกทุกคนในฝ่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ขอ้เสนอแนะร่วมกนัการประชุม AAR จะน าขอ้มูลต่าง ๆ 
เขา้มาร่วมประชุมประกอบดว้ย 

1. ผลการประเมินของผูเ้ขา้รับบริการ 
2. ขอ้คิดเห็นของผูเ้ขา้รับบริการท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์หรือการแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนั 
3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของทีมงาน 
ทางทีมงานจะน าขอ้มูลทั้งหมด มาประชุมเพื่อวิเคราะห์หาขอ้ดี ขอ้ด้อย ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

ในการใหบ้ริการวชิาการ โดยจะใหที้มงานทุกคนเสนอความคิดเห็น แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ท่ีไดจ้าก
การท างานร่วมกัน ผลท่ีได้จากการท ากิจกรรมน้ี ฝ่ายบริการวิชาการสามารถสรุปข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนของ
กระบวนการท างานท่ีผา่นมาในอดีต และไดก้ าหนดวิธีการแกไ้ขปัญหาในเบ้ืองตน้ เก็บรวบรวมให้อยูใ่นรูปแบบ
รายงานการประชุมและสถิติ จากการท า AAR ทุกคร้ังในการจดักิจกรรม ท าให้ฝ่ายบริการวิชาการทราบว่ายงัมี
กระบวนงานบางอยา่งท่ียงัไม่เกิดความชดัเจนในการติดต่อประสานงาน ซ่ึงอาจกระทบต่อการจดักิจกรรมในคร้ัง
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ต่อไป ทางฝ่ายบริการวิชาการจึงก าหนดรายการส่ิงท่ีตอ้งท า (Checklist) เพื่อท าให้การด าเนินการมีรูปแบบท่ี
ชดัเจน ทั้งก่อนการใหบ้ริการ ระหวา่งและหลงัการใหบ้ริการอีกทั้งยงัไดมี้การก าหนดผูรั้บผดิชอบในแต่ละงานซ่ึง
เป็นไดท้ั้งพนกังานในฝ่ายหรือพนกังานจากฝ่ายอ่ืน โดย Checklist จะท าให้เกิดความชดัเจนในการรับผิดชอบการ
ปฏิบติังาน และเกิดการท างานร่วมกันกบัฝ่ายต่าง ๆ จากนั้นในทุกคร้ังก่อนการจดัโครงการ ทางฝ่ายฯ จะจดั
ประชุมและทบทวนก่อนการปฏิบัติงานโดยใช้เคร่ืองมือ BAR ซ่ึงจะน าข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาร่วมประชุม
ประกอบดว้ย 

1. รายงานการประชุม AAR ของกิจกรรมต่างๆ 
2. ขอ้มูลสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรม 
3. รายการส่ิงท่ีตอ้งท า กระบวนการท างานก่อนการใหบ้ริการ ระหวา่งและหลงัการให้บริการท่ีไดมี้การ

ก าหนดผูรั้บผดิชอบ และระยะเวลาในการท างานของแต่ละงานไว ้
ผลท่ีได้จากการประชุม BAR จะท าให้ทุกคนในฝ่ายฯ มีความเขา้ใจท่ีตรงกนัใน Checklist ซ่ึงก าหนด

หน้าท่ีของแต่ละบุคคลเอาไว ้จึงท าให้งานโครงการนั้ นบรรลุผลส าเร็จตามท่ีได้ตั้ งเป้าหมายไว ้ ซ่ึงแสดง
กระบวนการท างานดงัภาพท่ี 6 

 
ภาพที ่6 การปรับปรุงกระบวนงานระยะแรก 
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ถึงแม้ว่าการน าเคร่ืองมือ BAR และ AAR มาใช้จะช่วยลดความผิดพลาดให้เกิดน้อยลง แต่ใน

ระหวา่งจดัโครงการบริการวิชาการแต่ละคร้ังอาจจะมีปัญหาท่ีไม่คาดคิดเกิดข้ึนหน้างานไดท้  าให้กระบวนงาน
ตาม Checklist ไม่เป็นไปตามท่ีวางแผนไว ้ซ่ึงจะตอ้งแกไ้ขปัญหาหนา้งาน วิธีการแกไ้ขคือจะตอ้งมีการทบทวน
การปฏิบติังานในระหวา่งการจดัโครงการบริการวิชาการอยา่งทนัท่วงที โดยการใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา่ DAR ตาม
ภาพท่ี 7 

 
 

ภาพที ่7 กิจกรรม BAR DAR และ AAR ท่ีใชใ้นการบริการวชิาการ 
 

เม่ือเกิดปัญหาข้ึนในขณะท่ีทุกคนไดรั้บมอบหมายงานต่างแยกยา้ยกนัปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง ท าให้ไม่
สามารถรวมกลุ่มกนัพูดคุยได้ ทางฝ่ายฯ จึงได้น าเคร่ืองมือท่ีเรียกว่า DAR โดยการใช้แอพพลิเคชันไลน์ ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟน เป็นตวักลางในการแลกเปล่ียน ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และแนวทาง
การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็วซ่ึงเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและรวดเร็วท่ีสุดในการแกปั้ญหาเพราะ
การใช้แอพพลิเคชันไลน์ จะเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบัทีมงานทุกคนได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ทีมงาน
สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานท่ีเกิดข้ึน เช่น ปัญหาดา้นเครือข่ายท่ีผูป้ฏิบติังานไม่สามารถตดัสินใจท่ีจะแก้ไข
ปัญหาได้ ต้องให้ผูบ้ริหารเป็นผูต้ดัสินใจ โดยหัวหน้าฝ่ายจะน าปัญหาท่ีเกิดข้ึนประสานไปยงักลุ่ม Line ของ
กรรมการบริหารให้เป็นผูต้ดัสินใจและน าผลท่ีไดจ้ากการตดัสินใจมาแจง้ให้ทีมงานทราบ เพื่อด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาต่อไป โดยวธีิการน้ีจะสามารถเขา้แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที ดงัจะแสดงในภาพท่ี 8 
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ภาพที ่8 การปรับปรุงกระบวนงานระยะท่ี 2 
 

โดยสรุป ตลอดระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ.2554– ปัจจุบนั) ท่ีฝ่ายบริการวิชาการน าเคร่ืองมือการจดัการความรู้ 
BAR-DAR-ARR มาใชก้บังานบริการฝึกอบรม ท าใหส้มาชิกของฝ่ายฯ เห็นความส าเร็จของกระบวนการท างานท่ี
มีการพฒันาและปรับปรุงข้ึนอย่างต่อเน่ือง  ฝ่ายบริการวิชาการจึงน าเคร่ืองมือ AAR และ BAR มาใช้กบัภารกิจ
ดา้นอ่ืน ๆ เช่น งานบริการห้องบรรยายและห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ และโครงการ USR  จากการศึกษาผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในฝ่ายฯ  พบว่า บุคลากรในฝ่ายบริการวิชาการสามารถรองรับการจดัโครงการหลาย
โครงการพร้อมกนัไดม้ากข้ึน และมีผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัไดมี้การน าเสนอผลงาน
ในท่ีประชุมบุคลากรของส านกัคอมพิวเตอร์ และรายงานน าเสนอในท่ีประชุมกรรมการบริหารส านกัคอมพิวเตอร์ 
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จากผลงานท่ีเป็นท่ีประจกัษ์และภาพลกัษณ์การให้บริการดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง  ท าให้ผูบ้ริหารเห็นชอบ
นโยบาย “KM-AAR-BAR” ส าหรับการปรับปรุงระบบบริการของฝ่ายอ่ืน ๆ นับได้ว่าฝ่ายบริการวิชาการเป็น
ตน้แบบปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ในการน าเอา KM มาใช้ปรับปรุงงานให้ดีข้ึนจนเกิดเป็นงานนวตักรรมและ
รูปแบบบริการใหม่ ๆ ท่ีเกินความคาดหวงัของผูใ้ช้บริการการสร้างวฒันธรรม KM ของฝ่ายบริการวิชาการ ได้
เป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างวฒันธรรม KM ทัว่ทั้งองคก์ร จนเกิดสโลแกนในการท างานท่ีวา่ “ทุกคร้ังที่เราท างาน 
เดิม ๆ เราจะท าให้ดีกว่าเดิม”  
 
6.  การวดัและวเิคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

ประสิทธิผลจากการน าเคร่ืองมือการจดัการความรู้ BAR-DAR-ARR มาปรับปรุงกระบวนงาน และใช้
อยา่งต่อเน่ืองในทุกโครงการจึงท าใหเ้กิดผลส าเร็จ ดงัน้ี 

1. กระบวนการท างานได้มีการปรับปรุงให้มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
การน าเคร่ืองมือการจดัการความรู้ BAR-DAR-AAR มาใช้ท าให้ทีมงานมีการก าหนดขอ้ตกลงในการ

ท างานร่วมกนัท าให้เกิดกระบวนการท างานท่ีชดัเจนข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดขอ้ขดัแยง้ในการท างานร่วมกนัในทีมงาน
ไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่เกิดการท างานซ ้ าซอ้นกนั และบุคลากรในองคก์รยงัสามารถท่ีจะท างานแทนกนัได ้

2. ความประทบัใจของผู้ใช้บริการในการให้บริการที่รวดเร็ว ส่งผลให้การประเมินความพงึพอใจดีขึน้ 
อย่างต่อเน่ืองร้อยละ 3 – 7 ต่อปี 
 ความส าเร็จของกระบวนการท างานท่ีไดมี้การพฒันาและปรับปรุงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้ผูรั้บบริการมี
ความพึงพอใจเพิ่มข้ีนอยา่งต่อเน่ืองดงัภาพท่ี 9 

 
 

ภาพที ่9 ระดบัความพึงพอใจของการจดังานบริการวชิาในภาพรวมยอ้นหลงั 3 ปี 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
ปี 
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 โดยฝ่ายบริการวิชาการไดก้ าหนดมาตรฐานในการใหบ้ริการกบัผูเ้ขา้รับบริการโดยฝ่ายบริการวิชาการได้
ก าหนดดชันีช้ีวดัความพึงพอใจตอ้งไม่ต ่ากวา่ระดบั 4 ในภาพท่ี 10 แสดงค่าเฉล่ียของการประเมินความพึงพอใจ
ของตวัอยา่งการจดัโครงการท่ีผา่นมา 
 

 
 

ภาพที ่10 ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจการใหบ้ริการวชิาการ 
 
3.วธีิการให้บริการรูปแบบใหม่ในการจัดโครงการคร้ังต่อ ๆ ไป  
จากการน าเคร่ืองมือการจดัการความรู้ BAR-DAR-AAR มาใชท้  าให้ผูป้ฏิบติังานเขา้ใจหน้าท่ีของตนเอง 

เม่ือทุกคนมีความเขา้ใจท่ีตรงกนัก็จะไม่เกิดการท างานท่ีซ ้ าซ้อน ลดปัญหาให้น้อยลง มีกระบวนการท างานมี
ความชดัเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหส้ามารถลดระยะเวลาในการท างานได ้และยงัสามารถท าใหที้มงานรักท่ี
จะเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไม่ตอ้งรอให้ใครมาบอก โดยทีมงานจะมีเวลาในการคิดริเร่ิมท่ีจะพฒันารูปแบบการบริการ
ใหม่  ๆ  เพื่ อตอบสนองความต้องการของผู ้รับบ ริการ เช่น  การตรวจสอบรายช่ือผู ้ลงทะเบี ยนบน 
แท็บเล็ต การน าภาพการอบรมข้ึนแสดงในระหว่างการจดัฝึกอบรม การฉายภาพระหว่างพกัรับประทานอาหาร 
รวมถึงการจดัท าซีดีภาพกิจกรรมของวทิยากร เป็นตน้ 

4.การสร้างมาตรฐานการให้บริการทีเ่ป็นรูปแบบ ทีเ่กดิประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ให้และผู้รับบริการ 
ฝ่ายบริการวชิาการมีระบบการจดัการท่ีมีคุณภาพ ท่ีช่วยในการควบคุม ก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการ

บริหารจดัการ โดยได้น าเคร่ืองมือการจดัการความรู้ BAR-DAR-AAR รวมไวใ้นกระบวนการท างาน เพื่อให้
กระบวนการท างานมีมาตรฐานในทุกกระบวนการของการให้บริการวิชาการ ส่งผลให้การบริการของ 
ส านกัคอมพิวเตอร์มีคุณภาพเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี ผูรั้บบริการเกิดความเช่ือมัน่ในคุณภาพของการบริการ และเป็น
การตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ขา้รับบริการดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัการให้บริการมีมาตรฐานชนะใจ

โครงการ 

 

ระดบัความพึงพอใจ 
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ผูรั้บบริการดว้ยการบริการท่ีเหนือระดบั ท าให้ส านกัคอมพิวเตอร์กา้วสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ตลอด 10 ปีท่ี
ผา่นมาท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008  

5.การมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ในการแลกเปลีย่นความรู้ และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกนั  
ตามค่านิยมหลกัของส านักคอมพวิเตอร์   

จากการท่ีฝ่ายบริการวิชาการน าเคร่ืองมือการจดัการความรู้ BAR-DAR-ARR มาใชก้บังานบริการวชิาการ
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการอย่างต่อเน่ือง ตลอดเวลาท่ีจดัโครงการ ส่งผลให้สมาชิกของฝ่ายทุกคนเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหา ไปพร้อม ๆ กบัการคิดแนวทางในการแกปั้ญหาใหม่ ๆ สมาชิกของฝ่ายมีความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานร่วมกนั การสร้างวฒันธรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนไดทุ้กท่ี ทุกเวลา
ของการท างานร่วมกนั การท างานร่วมกบัคนอ่ืน ๆ เป็นเร่ืองสนุก ปัญหาไม่ใช่เร่ืองยาก แต่คือความทา้ทายส าหรับ
ฝ่ายฯ น้ี  ดงันั้นจึงเปรียบเสมือนการสร้างวฒันธรรม KM ท่ีถูกปลูกฝังอยูใ่น DNA ของสมาชิกทุกคน   

 
7.  ความท้าทายต่อไป  

ผลการจากการน าคร่ืองมือ KM “BAR-DAR-ARR” มาใช้ในงานบริการวิชาการ ท าให้สมาชิกทุกคนใน
ฝ่ายฯ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ขอ้เสนอแนะร่วมกนั  ท าให้สามารถลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอดีตได ้ ผลการ
ด าเนินงานดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจนพฒันาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ดงันั้นความทา้ทายต่อไปของส านัก
คอมพิวเตอร์ ก็คือ การสร้างวฒันธรรม KM ทัว่ทั้งองค์กรซ่ึงฝ่ายบริการวิชาการจะเป็นพี่เล้ียงให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ 
สร้างกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประยุกตใ์ชเ้คร่ืองมือ KM อ่ืน ๆ เพื่อให้ส านกัคอมพิวเตอร์สามารถพฒันาสู่
การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ องคก์รแห่งนวตักรรม และเป็นองคก์รอจัฉริยะเพื่ออนาคตของแผน่ดิน   

 
8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 
  1. ปัญหาด้านความเข้าใจ ในระยะแรกบุคลากรยงัขาดความเขา้ใจในเร่ืองของการจดัการความรู้ท่ีแทจ้ริง วา่
จะมีวธีิการท่ีจะน าเคร่ืองมือการจดัการความรู้ BAR-DAR-AAR มาช่วยลดปัญหาในงานของตนเองไดอ้ยา่งไร 
  แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
  ผูบ้ริหารส านกัคอมพิวเตอร์ จดัให้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการจดัการความรู้ให้กบับุคลากรใน
องค์กร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ือง KM อย่างถูกต้อง และในบางคร้ังได้มีการจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ในการท า KM ในท่ีประชุมของส านกัคอมพิวเตอร์อีกดว้ย 

2. ปัญหาด้านการท างานเป็นทีม การท่ีแต่ละบุคคลมาจากหลาย ๆ ฝ่าย ตอ้งเขา้มาท างานร่วมกนั โดยแต่ละ
คนจะมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบแตกต่างกนั และมีทศันคติในการท างานท่ีแตกต่างกนัในบางคร้ังอาจเกิดความไม่
เขา้ใจกนัในเร่ืองของการท างาน 

แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
บุคลากรมีการเปิดใจ มีขอ้ตกลงในการท างานร่วมกนั โดยก่อนการประชุมผูบ้ริหารจะสร้างความเขา้ใจ

ให้กบัทีมงานก่อนท่ีจะเร่ิมกระบวนการในการท า KM ทุกคร้ัง ว่า “การประชุมในคร้ังน้ี เป็นการประชุมเพื่อหา
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ขอ้ดี ขอ้ด้อย ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ไม่ได้หาว่าใครท างานผิดพลาดแต่อย่างใด จึงขอความคิดเห็นของ 
ทุกท่านในการช่วยกนัหาวิธีการ และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั” ท าให้บุคลากรกลา้ท่ีจะแสดงความ
คิดเห็นและหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท างานร่วมกนัเพื่อใหก้ารท างานบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย
เดียวกัน โดยในบรรยากาศการประชุมจะชมเชยหากการท างานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้
ซ่ึงผลงานท่ีปรากฏก็จะเป็นผลงานร่วมกนัของทุกคนในทีมงาน ท าให้ทีมงานมีความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกัน  
กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง ไม่กลวัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน 

3. ปัญหาด้านระบบอาวุโส บุคลากรในองคก์รมีความแตกต่างดา้นอาย ุประสบการณ์ในการท างาน และ
ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ซ่ึงจะท าใหผู้อ้าวโุสมากกวา่ไม่ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้าวุโสนอ้ย จึงท าใหไ้ม่เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และไม่ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้าวโุสนอ้ยกวา่ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  
เร่ิมจากการเปล่ียนแปลงทศันคติของบุคลากรท่ีจะเขา้มาร่วมเป็นทีมงานเดียวกนั โดยมีการเปิดใจพูดคุยกนั 

การให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั การรับฟังความคิดเห็นของทุกคน และยึดตามมติท่ีประชุมเป็นหลกั เม่ือได้มีการ
พฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างานอยา่งต่อเน่ือง จะท าใหปั้ญหาในการท างานลดลง ผูอ้าวุโสมากก็จะค่อยๆ 
เปิดใจท่ีจะเรียนรู้วิธีการท างานสมยัใหม่จากผูอ้าวุโสนอ้ยกวา่ โดยวิธีการแกไ้ขปัญหาน้ีจะตอ้งอาศยัเวลาในการ
ปรับเปล่ียนความคิดของบุคลากรในทีมงาน  
 
9.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยัง่ยืน  

 
 

ภาพที ่11 บนัได 5 ขั้นสู่ความส าเร็จท่ีย ัง่ยนื 
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   จากภาพท่ี 11  แสดงองคป์ระกอบท่ีเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จท่ีย ัง่ยนืได ้ดงัน้ี 
 ขั้นที่ 1 วฒันธรรมส าคญัท่ีจะช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จท่ีย ัง่ยืนได้ ตอ้งเร่ิมตน้จากผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ตอ้งมีความมุ่งมัน่ (Commitment) ท่ีจะผลกัดนัใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมของการเรียนรู้ และท่ีส าคญัตอ้งเป็น
ตวัอย่างท่ีดีให้เห็นอย่างชัดเจน สม ่าเสมอ เพื่อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยากท่ีจะพฒันา ปรับปรุงเปล่ียนแปลงไป
พร้อมกนั ผูบ้ริหารตอ้งเป็นหวัเรือใหญ่ในการขบัเคล่ือนองคก์ร โดยการก าหนดนโยบายและทิศทางขององคก์ร 
ใหก้ารสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงอาจสนบัสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยท่ีีใช้
ในการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการ 
 ขั้นที่ 2 สร้างความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง การจดัการความรู้ให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยการจดั
ฝึกอบรมให้คนภายในองค์กร ตระหนกัและเห็นถึงประโยชน์ในการน า KM มาใช้ในการท างาน เพื่อปลูกฝ่ังให้
คนในองค์กรมีเจตคติท่ีดีในการแบ่งปันความรู้ และการน าความรู้ท่ีมีอยูม่าเป็นฐานเพื่อให้เกิดการต่อยอดความรู้
ของคนรุ่นใหม่ต่อไป โดยองคก์รจะตอ้งมีสร้างวฒันธรรมแห่งความไวเ้น้ือเช่ือใจ (Trust) และการใหเ้กียรติซ่ึงกนั
และกนั (Mutual Respect) เคารพในสิทธิและความคิดของผูร่้วมงานในทุกระดบัแมเ้ป็นบุคลากรระดบัล่างก็ตาม  
ท่ีส าคญัท่ีสุดคือองคก์รตอ้งมีการสร้างบรรยากาศท่ีจะท าให้คนในองคก์รอยากน าเร่ืองท่ีตนเองรู้ออกมาแบ่งปัน
ให้กบัผูร่้วมงานโดยไม่หวาดระแวงวา่จะเสียผลประโยชน์ หรือถูกกลัน่แกลง้ หรือแมแ้ต่การน าขอ้ผิดพลาดใน
อดีตมาถ่ายทอดหรือยกเป็นตวัอยา่งใหก้บัเพื่อนร่วมงานไดรั้บฟัง 
 ขั้นที่ 3“คนมีคุณภาพ เร่ิมจากกระบวนงานท่ีมีคุณภาพ” การสร้างทีมงานท่ีดีมีประสิทธิภาพได ้อย่าง
แรกคือ ทีมงานต้องมีการเปิดใจและกล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็นและยอมรับข้อดี จุดท่ีควรปรับปรุง เพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท างานร่วมกัน จึงจ าเป็นท่ีทีมงานจะตอ้งมีข้อตกลงร่วมกนั เพื่อให้การ
ท างานบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายเดียวกนั และเพื่อให้ไดผ้ลส าเร็จร่วมกนั ซ่ึงผลงานท่ีปรากฎก็จะเป็นผลงาน
ร่วมกนัของทุกคนในทีมงาน โดยทีมงานจะตอ้งมีน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง ไม่กลวั
ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน 
 เม่ือทีมงานสร้างกระบวนการท างานท่ีชัดเจนและมีการก าหนดข้อตกลงในการท างานร่วมกันแล้ว 
ทีมงานควรน ากระบวนการท างานท่ีไดท้  าการตกลงไวเ้ร่ิมทดลองปฏิบติัจริงและปรับเปล่ียนวิธีการจนกวา่จะได้
แนวทางท่ีเหมาะสมและได้กระบวนการท างานท่ีดีและมีประสิทธิภาพท่ีสุด ซ่ึงกระบวนการท างานท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพจะช่วยลดขอ้ขดัแยง้ในการท างานร่วมกนัในทีมงานไดเ้ป็นอยา่งดีและบุคลากรในองคก์รยงัสามารถ
ท่ีจะท างานแทนกนัได ้เม่ือระบบงานมีประสิทธิภาพจะท าให้เกิดการสร้างแรงขบัเคล่ือนให้คนในองคก์รอยากท่ี
จะเรียนรู้และเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ือง 

 ขั้นที่ 4 การปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเน่ือง จะท าให้กระบวนการท างานมีความชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยทุกคร้ังท่ีท า BAR-DAR-AAR ในทุกกิจกรรมจะท าให้เกิดการพฒันาข้ึนเร่ือยๆ  ส่งผล
ให้สามารถลดระยะเวลาในการท างานได ้และยงัสามารถท าใหที้มงานรักท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไม่ตอ้งรอให้ใคร
มาบอก โดยทีมงานจะมีเวลาในการคิดริเร่ิมท่ีจะพฒันารูปแบบการบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการ 
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 ขั้นที่ 5 สร้างและขยายฐานความรู้ไปสู่ส่วนงานอ่ืน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองทั่วทั้ งองค์กร 
เม่ือองค์กรได้น าความรู้ท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานจนเกิดผลส าเร็จจนท าให้ 
ส่วนงานอ่ืนเกิดการยอมรับและน าวิธีการปฏิบติัไปประยุกตใ์ชพ้ฒันาเป็น Best Practice ก่อให้เกิดนวตักรรมเพื่อ
สร้างความเป็นเลิศใหก้บัองคก์รในอนาคต 
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