
บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพงานของบุคลาการสายสนับสนุน  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 

1. เจ้าของผลงาน  ส ำนักงำนคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร  
2. สังกัด  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ            ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
                ด้ำนกำรวิจัย 
            ด้ำนกำรพัฒนำสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน 
4. ประเด็นความรู้  (สรุปลักษณะผลงานที่ประสบความส าเร็จ) 
 - แนวปฎิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรบุคลำกรสำยวิชำกำร 
 - เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนซึ่งกันและกัน  
 - เกิดกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของงำนปกติ 
 
5. ความเป็นมา  (ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย) 
 โดยทั่วไปหน่วยงำนในสถำบันกำรศึกษำ งำนบริกำรเป็นภำระหน้ำที่โดยตรงของบุคลำกรสำย
สนับสนุนที่จะต้องให้บริกำรกับทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติว่ำจะเป็นอำจำรย์ พนักงำน หรือนักศึกษำ รวมถึง  
บุคลำกำรภำยนอกโดยต้องให้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ เท่ำเทียมกัน ดังนั้นกำรจะให้งำนบริกำรประสบผลส ำเร็จ 
ผู้รับบริกำร พึงพอใจและประทับใจสูงสุด บุคคลผู้นั้นต้องรู้จักงำน สำมำรถวิเครำะห์งำนและประเมินผลกำร
ปฏิบัติติงำนของตนเองได้ ต้องมีกลยุทธ์หรือกลวิธีในกำรด ำเนินงำน นอกจำกนี้กำรเรียนรู้ รับทรำบควำม
คิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของงำนอ่ืน ๆ ในงำนลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงก็จะเป็นประโยชน์ไม่น้อยในกำร
น ำมำประยุกต์หรือพัฒนำ โดยหยิบยกเอกแต่สิ่งที่ดี ที่เป็นเลิศมำใช้ในงำนตนเอง เพรำะผู้ที่สำมำรถให้บริกำรที่
ดีแก่ลูกค้ำหรือผู้รับบริกำรได้ ผู้รับบริกำรพึงพอใจและประทับใจสูงสุดนั้น เป็นสิ่งที่หน่วยงำนหรือผู้บริหำรของ
หน่วยงำนปรำรถนำ เพรำะสร้ำงขื่อเสียง ภำพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงำน สังคมยอมรับ และที่ส ำคัญมันเป็น
ตัวชี้วัดหนึ่งที่ดีที่เดียวที่บ่งบอกถึงหน่วยงำนระบบกำรประกันคุณภำพที่ดี เป็นเลิศทำงงำนด้ำนกำรให้บริกำร  
 เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และตัวชี้วัดของงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 
5 ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ตำมประเด็นควำมรู้อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย จัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและน ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง ส ำนักงำนคณบดีคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร จึงมีแนวคิดในกำรจัดกำรควำมรู้ของบุคลำกรสำยสนับสนุน ซึ่งปฏิบัติ
หน้ำที่ในกำรให้บริกำรโดยตรงแก่อำจำรย์ นักศึกษำ บุคลำกรภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย จึงได้จัด
กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ในงำนที่บุคลำกรสำยสนับสนุนรับผิดชอบ โดยจะด ำเนินกำรอย่ำงต่อ เนื่องทั่วทั้ง
องค์กรตลอดปีงบประมำณ 2563 ซึ่งจะมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตำมผล ประชุมเพ่ือประเมินงำนจัดกำร
ควำมรู้ และคัดเลือกงำนบริกำรเพื่อกำรพัฒนำงำนพัฒนำตนเองและองค์กรต่อไป 
  
 
 
 



วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้บุคลำกรสำยสนับสนนุได้ท ำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนซึ่งกันและกัน รับทรำบกำรด ำเนินงำน ปัญหำและ
ข้อเสนอแนะของบุคคลอื่น ๆ น ำข้อเสนอแนะที่ดไีปพิจำรณษปรับปรุงและพฒันำงำนทีต่นเองรับผิดชอบ 
 2)เพื่อให้บุคลำกรสำยสนับสนนุของคณะ ได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ด ำเนนิกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง ทั้งองค์กร 
 3)เพื่อน ำผลกำรประเมินงำนจัดกำรควำมรู้ไปปรับใช้และพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของงำนปกต ิ
 
6. แนวทางการปฏิบัติที่ดี (วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือการจัดการความรู้ที่ใช้) 
 ใช้วิธีกำรจัดประชุมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกันเพ่ือหำแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีร่วมกัน โดยมี
กำรจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ ำนวน 4 ครั้ง  
 
7. ผลสัมฤทธิ์  (ผลสัมฤทธิ์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลที่ได้รับ การเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ) 

ตัวช้ีวัด แผน ผล 
เชิงปริมำณ   
-คู่มือปฏิบัติงำนที่ถูกกำรพัฒนำแล้วจำกกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้ 

จ ำนวน 3 เรื่อง จ ำนวน 6 เรื่อง 

-ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ปรับแก้ไขจำกกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้  

จ ำนวน 3 เรื่อง จ ำนวน 6 เรื่อง 

เชิงคุณภำพ  
-บุคลำกรของคณะมีควำมรู้และเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติงำนไปในทิศทำงเดียวกัน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

เชิงเวลำ  
-กำรจัดโครงกำรเป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำน ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

เชิงค่ำใช้จ่ำย (บำท) 
กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมแผน  3,000 บำท 3,000 บำท 

 
8. ปัจจัยความส าเร็จ  (สรุปเป็นข้อๆ) 
• สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำงำนร่วมกันของแต่ละฝ่ำย  
• เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รับกำรกำรด ำเนินงำนของแต่ละฝ่ำย 
• รับทรำบปัญญำ และน ำข้อเสนอแนะที่ดีของแต่ละบุคล เพ่ือน ำไปพิจำรณำปรับปรุงและพัฒนำงำนที่
ตนองรับผิดชอบ 
• เกิดกำรประเมินงำนจัดกำรควำมรู้ไปปรับใช้และพัฒนำกระบวนกำรกำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของ

งำนปกติ  
 
 



 
 
 
9. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 เนื่องด้วยเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดไวรัสโควิด 19 จึงจ ำเป็นต้องงดจัดประชุมหลังช่วงเดือน
มีนำคม กำรประชุมจึงไม่สำมำรถจัดต่อเนื่องได้ทุกเดือน โดยเริ่มจัดประชุมต่ออีกครั้งหลังจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดไวรัสโควิด 19 ไดค้ลี่คลำยลง  
 โดยกำรท ำงำนช่วงโควิด 19  Work from Home โดยใช้โปรแกรม MS.Teams  รำยละเอียดดังนี้ 
 1.ด ำเนินกำรประชุมสำยสนับสนุนทุกท่ำน เพ่ือก ำหนดวันท ำงำน Work from Home 
        2.รำยงำนตัวกำรท ำงำนในฟอร์มที่ทำงงำนบริหำรได้ให้รำยงำนตำมแบบฟอร์ม ผ่ำน google form 
ก่อนเวลำ 08.30 น.และเวลำ 16.30 เป็นต้นไป ของทุกวัน  
 3. ท ำกำรประชุมส ำหรับผู้ที่ Work from Home โดยใช้โปรแกรม MS.Teams โดยกำรประชุมจะเป็น
กำรแลกเปลี่ยนว่ำท ำงำนตำมแผนงำน หรือนอกแผนงำน  
 4. จดัท ำแผนกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรสำยสนับสนุน ตำมมำตรกำรและแนวปฏิบัติในกำรป้องกันกำร
ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ (COVID-๑๙) ด ำเนินกำรจัดท ำแผนก่อนล่วงหน้ำ 1 สัปดำห์ 
 5. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรสำยสนับสนุน ตำมมำตรกำรและแนวปฏิบัติในกำรป้องกันกำร
ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ (COVID-๑๙) รำยงำนผลทุกครั้งเมื่อมำปฏิบัติงำนจริง 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

- ฟอร์มแผนกำรปฏิบัติงำนบคุลำกรสำยสนับสนุนตำมมำตรกำรและแนวปฏิบัติในกำรป้องกันกำร
ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ (COVID-๑๙)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

- รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนบคุลำกรสำยสนับสนุนตำมมำตรกำรและแนวปฏิบัติในกำรป้องกันกำร
ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ (COVID-๑๙ 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาพการประชุมก่อนปฏิบัติงานของการท างาน Work From Home 
 





 
 





 


