
KM
คือ เครื่องมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ 
1) บรรลุเป้าหมายของงาน 
2) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
3) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ 
และ 4) บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในท่ีท างาน

นพ.วิจารณ์ พานิช

“การจัดการความรู้”



BUCC & KM
• ปี พ.ศ. 2553 เครื่องมือแรก คือ  “AAR” ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After 

Action Review: AAR) 
• ปัจจุบัน 

• เครื่องมือทบทวนการปฏิบัติงานก่อนด าเนินงาน (Before Action Review: BAR) 
• เครื่องมือทบทวนระหว่างการปฏิบัติงาน (During Action Review: DAR)
• เรื่องเล่าความส าเร็จ (Success Story Technique: SST) 
• บทเรียนหนึ่งประเด็น (One Point Lesson: OPL)
• สภากาแฟ



นโยบาย KM ของส านักคอมพิวเตอร์

“มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์อย่างยั่งยืน”



เว็บไซต์ KM ของส านักคอมพิวเตอร์

http://km.ict.buu.ac.th





โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

“Morning Story #1”



โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการฟังบรรยาย อบรม หรือศึกษาดูงาน 
ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี ให้แก่บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์ทุกคน

เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ร่วมกัน เกิดการแบ่งปันความรู้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์อย่างยั่งยืน



ก าหนดการ
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 08.35 น. พิธีกรแจ้งวัตถุประสงค์ ก าหนดการ แนะน าเว็บไซต์ KM แนะน าคณะกรรมการ
08.35 – 08.45 น. ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้กับวฒันธรรมองค์กร” 

โดยผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์
08.45 – 08.50 น. เกมส์ KM 
08.50 – 09.00 น. ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง “Network Update”

โดยคุณเจตนันต์ เจือจันทร์
Facilitator คุณศศิธร ฤทธิ์เดช

09.00 – 09.15 น. ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง “Service Mind สู่บริการที่เป็นเลิศ”
โดยคุณธริศรา นิธิสุระกุล และคุณสุรีรัตน์ ชมชื่น
Facilitator คุณอมรรัตน์ มากบดี

09.15 – 09.25 น. เกมส์ KM และมอบรางวัล



ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
“การจัดการความรู้กับวัฒนธรรมองค์กร”

โดย ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์



ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
“Network Update”
โดย คุณเจตนันต์ เจือจันทร์
Facilitator คุณศศิธร ฤทธิ์เดช



Network 
Update

•ที่มาของความคิด
•วิธีการด าเนินงาน
•การใช้งานจริง
• เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้



กรอบแนวคิด 

ที่มาของ
ความคิด

วิธีการ
ด าเนินงาน

การใช้
งานจริง

เวที
แลกเปลี่ยน

เรียนรู้

แนวปฏิบัติที่เหมาะสม



ที่มาของ
ความคิด

•สภาพการเติบโตของเครือข่าย
•ความจ าเป็นเรื่องการดูแลระบบเครือข่าย
•ความเร็วในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
•การสร้างความร่วมมือผู้ดูแลระบบส่วนงานทั้งใน

และนอก



วิธีการด าเนินงาน
• ศึกษาระบบที่มีการใช้งานใน
• ศึกษาข้อดีข้อเสีย
• น าเสนอในกลุ่มหาข้อมูลสรุปการปรับปรุงพฒันา
• ศึกษาข้อมูล
• พัฒนาปรับปรุงโดยผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วม
• ออกแบบให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
• พัฒนาเพิ่มเติม
• ทดสอบการท างานจากสภาพแวดลอ้มจริง
• น าไปใช้งาน



การใช้งานจริง
• Network Monitoring System
• Virtual Private Network
• Eduroam
• DNSSEC
• Campus Network Design and Administrator



เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

•Workshop ท้ังการเข้าร่วมอบรม และการเป็น
วิทยากร
• ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ดูแลระบบเครือข่าย

มหาวิทยาลัยท้ังใน และนอกมหาวิทยาลัย



Workshop “Hyper-converged infrastructure Open Source” 
WUNCA37  18-20 ก.ค. 61





Workshop “พัฒนาศักยภาพครูต้นแบบด้านการติดต้ังและออกแบบ
ระบบเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียน” WUNCA37  18-20 ก.ค. 61



โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาครูต้นแบบการให้บริการเครือข่าย
สารสนเทศในโรงเรียน” ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 1 วันที่ 5 - 8 ม.ิย. 61







โครงการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาครูต้นแบบการให้บริการเครือข่าย
สารสนเทศในโรงเรียน จ.อุบลฯ 25-27 เม.ย. 61





Workshop “Multi-Protocol VPN Open Source” 
วันที่ 19 ม.ค. 61 WUNC36 MSU





Workshop “Basic Container Security” July 19-21, 2017 
WUNCA35@RBRU





การเสวนา เรื่อง Admin Clinic  WUNCA35@RBRU



Workshop “Network Monitoring and Management” 
20-21 ม.ิย. 61 ส านักคอมฯ 



“APNIC Network Security Workshop” May 24–25 , 2018 
#IntERLab #AIT #APNIC







Update ที่น่ารู้ WiFi ม.บูรพา

Buu-WiFi
ใ ห้ บ ริ ก า ร ภ า ย ใ ต้ แ น ว คิ ด 
“ล็อกอินคร้ังเดียว ใช้ได้ทั่ว
มหาวิทยาลัย” (ไม่ต้องล็อกอิน
ผ่าน Web browser)

Buu-WiFi by AIS 
ผู้ใช้งานต้องล็อกอินผ่าน Web 
browser 

eduroam

ส าหรับให้บริการนิสิต/นักศึกษา/
บุคลากรของสถาบันการศึกษาอืน่ 
ที่ ม า ยั ง มห า วิ ท ย า ลั ย บู รพ า 
ขณะเดียวกัน หากนิสิต/บุคลากร
ข อ ง ม . บู ร พ า  ไ ป ยั ง
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า อ่ื น  ก็ จ ะ
สามารถใช้ได้ด้วย user แล้วตาม
ด้วย @buu.ac.th



ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
“Service Mind สู่บริการที่เป็นเลิศ”

โดย คุณธริศรา นิธิสุระกุล และคุณสุรีรัตน์ ชมชื่น
Facilitator คุณอมรรัตน์ มากบดี



CASE STUDY

“การบริการที่ดีของ HOMEPRO”



“การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellent)”



ประเภทของลูกค้า
กลุ่มมาบ่อยแต่ใช้จ่ายนอ้ย

กลุ่มมาไม่บ่อยแต่ใช้จ่ายสงู

กลุ่มมาไม่บ่อยใช้จา่ยไม่สงู

ตัว
เพียง 

ผีเสื้อ
คน

แปลก
หน้า

จงรัก
ภักดี

• กลุ่มลูกค้าที่มีก าลังซ้ือไมม่ากและสรา้ง
รายได้ต่ า มาใช้บริการเป็นประจ า ไม่เรื่อง
มากเมื่อรับบริการ ซ่ึงท าให้ต้นทุนต่ า

• ดูเรื่องราคาเป็นหลักในการตัดสินใจซ้ือกล
ยุทธ์ที่จะเพิ่มยอดขาย คือ การจัดท าโปรโม
ชันพิเศษ เช่น ลดราคา แจกของแถม เป็น
ต้น

• กลุ่มลูกค้าที่มีก าลังซ้ือมากและสร้างรายได้สูง ไม่
ค่อยเร่ืองมากในการรับบริการ ซ่ึงท าให้ใช้ต้นทุนใน
การบริการต่ า

• ต้องรักษาไว้ให้ดีที่สุด อย่าให้คู่แข่งแย่งโดยเด็ดขาด
• เป็นกลุ่มที่สร้าง “ก าไร” สูงสุดให้กับองค์กร

• กลุ่มลูกค้าที่มีก าลังซ้ือมากและสรา้งรายได้
สูง แต่เรื่องมากเมือ่รบับริการหรือรบัสิทธิ
พิเศษต่าง ๆ ท าให้มีต้นทุนในการบริการสูง

• การรักษาลูกค้ากลุ่มนีไ้ด้ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่
ต้องพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการ

• กลุ่มลูกค้าที่มีก าลังซ้ือไมม่ากและสรา้ง
รายได้ต่ า เรื่องมากเมื่อรับบริการและสิทธิ
พิเศษต่าง ๆ

• เมื่อพบเจอกลุ่มนีล้องพยายามน าเสนอขาย
สินค้าและบริการให้มากขึ้น

กลุ่มมาบ่อยจ่ายสงู



วิธีปฏิบัติเพื่อรับมือกับความต้องการ (Delight Social Needs)

สบตาอย่างจริงใจ
ทักทายอย่างมีชีวิตชีวา
กระตือรือร้นให้ความสนใจ
ใช้ค าถามท่ีแสดงออกถึงความสนใจ
เป็นมิตร แต่ไม่เกินเลย  
กล่าวค าขอบคุณ 
หลีกเลี่ยงการปฏิเสธโดยใช้ค าว่า “ไม่”

จ าอุปนิสัย และวิถีชีวิต
ใส่ใจรายละเอียดส่วนบุคคล
แสดงออกถึงความมุ่งมั่น ใส่ใจ
พนักงานพร้อมให้บริการทุกเวลา
ใช้ชื่อและต าแหน่งอย่างเหมาะสม
บันทึกรายละเอียดของลูกค้า
คาดการณ์ความต้องการ



“พบกันใหม่ ในครั้งต่อไป”
“Morning Story #2”



แบบประเมินความพึงพอใจ

http://bit.ly/BUCCKM1

http://bit.ly/BUCCKM1


THANK YOU


