
บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานสู่แนวทางปฏิบัตทิี่ดีด้านการบริการของ

ส านักงานคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 

1.เจ้าของผลงาน ส านักงานคณบดี  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  
2.สังกัด  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
3.ชุมชนนักปฏิบัติ        ด้านการผลิตบัณฑิต 
           ด้านการวิจัย 
           ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู้  (สรุปลักษณะผลงานที่ประสบความส าเร็จ) 
 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนเป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนการท างานของ
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้มีความมุ่งมั่นและพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ
อย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนศึกษาค้นคว้าและติดตามข้อมูลตามหน้าที่ของตนเอง เพ่ือให้การท างานมี
มาตรฐานดีขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาการบริการและการประสานงานที่แม่นย าและรวดเร็ว มีความสุขทั้งผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ นอกจากนั้น การพัฒนาตนเองตามสายงานวิชาชีพด้านการท าช านาญการก็เป็น
สิ่งจ าเป็นที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและช านาญการในงานนั้น ๆ ของแต่ละต าแหน่ง ให้ได้ผลงานที่โดด
เด่น มีการประสานงานภายในหน่วยงานและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเนื่อง
และรวดเร็ว  
 

                            
 

ที่มา :  ภาพประกอบ การเล่าเรื่อง 
บันทึกการเล่าเรื่อง วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 406 อาคารภูมิปัญญาล้านนา 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เจ็ดยอด)  



 
 
5.ความเป็นมา  (ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย) 
 
ที่มาและปัญหา  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยมีนโยบายที่ผลักดันให้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่ตอบวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถ่ายทอดไปสู่บุคลากรและ
น าไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (Explicit Knowledge) จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน เป็นการสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานที่เกิดจากการ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรได้ตระหนัก และเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของการ
จัดการความรู้มากขึ้น มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการด าเนินการจัดการความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ และ
ระหว่างหน่วยงานตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปจัดการความรู้ในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน 
ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน เพ่ิมประสิทธิภาพให้ มี
ความก้าวหน้า น าพามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของ การน ากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงานและพัฒนามหาวิทยาลัย นั้น  

          เพ่ือให้บุคลากรได้ตระหนัก และเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้มาก
ขึ้นมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการด าเนินการจัดการความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ และระหว่างหน่วยงาน
ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปจัดการความรู้ในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ครอบคลุมใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริการ ของส านักงาน
คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งมีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ องค์ความรู้ใน
การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริการ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน  
เพ่ิมประสิทธิภาพให้มีความก้าวหน้า น าพามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป  ซึ่งคณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของ การน ากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติด้านพัฒนาองค์กร จึงได้จัดท าโครงการการจัดการความรู้คณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดการความรู้การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีด้าน
การบริการ ของส านักงานคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้มีการก าหนดประเด็นเรื่อง
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริการ จากการ ค้นหาความรู้ การสร้างและ
แสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเรียนรู้และได้แนวปฏิบัติที่ดี    

 
 



วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรด้านการ
บริการ ส านักงานคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 2.เพ่ือสังเคราะห์ภาระงานบุคลากรทุกฝ่ายของส านักงานคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

       3. เพื่อบูรณาการจัดการความรู้สู่การพัฒนางานที่ปฏิบัติจริง 
 

 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  
        - อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 15 คน  
 
เป้าหมาย  

1. เกิดการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส านักงานคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และบุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนางานในองค์กร
ต่อไป 

2.  ไดแ้นวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ และพันธกิจมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการความรู้การพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริการ ของส านักงานคณบดีคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  

 

                             
 

           ที่มา :  ภาพประกอบ การจัดประชุมคัดเลือกหัวข้อ 
             ประเด็นความรู้การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับดี 

            ห้องประชุม 406 อาคารภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เจ็ดยอด) 



6.แนวทางการปฏิบัติที่ดี (วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือการจัดการความรู้ที่ใช้) 
ชื่อหน่วยงาน : คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เทคนิคการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตัิงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ   
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  สถานะ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
คณะกรรมการระดมความ
คิดเห็นได้เลือกประเด็น
ความรู้ด้านงานวิชาการ 1 
ประเด็นคือ การพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัตงิานสู่
แนวทางปฏิบัตทิี่ดีด้านการ
บริการ ของส านักงานคณบดี
คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  

 

ประชุมและอภิปรายเพื่อให้ได้
หัวข้อในการจัดการองค์
ความรู้ โดยใช้ Knowledge 
mapping  

 
13 มค. 63 

ประเด็นความรู้  
1 เรื่อง  

 
คอมพิวเตอร์  

 

 
- 

 
คณะกรรมกา
ร km สาย
สนับสนุน 

 

 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-ภายใน 
-ภายนอก 

 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์อาจารย์และ
นักศึกษาในคณะ  

 
ช่วงระหว่าง
เดือน 
กุมภาพันธ์ – 

 
จ านวนครั้งที่
จัดเวที
แลกเปลี่ยน 

 
5 ครั้ง  
 

 
คอมพิวเตอร์ 
โปรเจคเตอร์ 
 

 
3,000 

 

 
คณะกรรมกา
ร km สาย
สนับสนุน 

 

 
 



ชื่อหน่วยงาน : คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เทคนิคการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตัิงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ   
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  สถานะ 

-ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างคณะกรรมการ km สาย
สนับสนุน และอาจารย์ที่มาใช้
บริการ 
- ก าหนดให้มีการประชุมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันคนละ 
5 นาที มีผู้จดบันทึกและผู้
ควบคุมตลอดระยะเวลาที่มีการ
ประชุม  
ก าหนดการประชุม 
-ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ม.ค.63 ณ 
ห้อง 404 อาคารภูมิปัญญา
ล้านนา มทร.ล้านนา(เจ็ดยอด)  
 

 มิถุนายน 
2563  
 

 



ชื่อหน่วยงาน : คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เทคนิคการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตัิงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ   
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  สถานะ 

 - แสวงหาความรู้ภายภายใน-
เรียบเรียงจากประสบการณ์ผู้
น าเสนอ 
 
- แสวงหาความรู้ภายนอก – 
ศึกษาค้นคว้าแนวปฏิบัติที่ดีแล้ว
น ามาเสนอ 
 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
มีการจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ
เพ่ือสะดวกในการค้นหาความรู้  
-การจัดการความรู้ด้าน 

การพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานสู่แนวทางปฏิบัติที่ดี
ด้านการบริการ ของส านักงาน

คณะกรรมการสรุป
รวบรวมองค์ความรู้ โดย
แยกตามรายประเด็น
ความรู้ หัวข้อการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัตงิานสู่
แนวทางปฏิบัตทิี่ดีด้านการ
บริการ ของส านักงาน

กรกฎาคม  
2563 

การจัดการ
ความรู้ 

การพัฒนา
สมรรถนะ
การ
ปฏิบัติงาน
สู่แนวทาง
ปฏิบัติที่ดี

1 เรื่อง คอมฯ  
โปรเจคเตอร์ 
ปริ้นเตอร์  

กระดาษ เอ4 

 
- 

คณะกรรมกา
ร km สาย
สนับสนุน 

 

 
 



ชื่อหน่วยงาน : คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เทคนิคการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตัิงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ   
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  สถานะ 

คณบดีคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  

  

คณบดีคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  

 

ด้านการ
บริการ ของ
ส านักงาน
คณบดีคณะ
ศิลปกรรม
และ
สถาปัตยกร
รมศาสตร์  

 

4 การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ 

- คณะกรรมการเรียบเรียง 
ตัดต่อ และปรับปรุง
เนื้อหาให้มีคุณภาพดี 
รวมทั้งสรุปประเด็นและ
กลั่นกรองความรู้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สรุปผลและวิเคราะห์องค์
ความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็น

มาตรฐานเดียวกัน 

สิงหาคม 
2563 

ประเด็น
ความรู้ที่
สามารถ

สังเคราะห์ได้ 

1 เรื่อง คอมฯ  
โปรเจคเตอร์ 
ปริ้นเตอร์  

กระดาษ เอ4 

- คณะกรรมกา
ร km สาย
สนับสนุน 

 
 



ชื่อหน่วยงาน : คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เทคนิคการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตัิงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ   
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  สถานะ 

ให้เป็นรูปแบบเอกสารที่
มีมาตรฐานเดียวกัน 

5 การเข้าถึงความรู้ 
-เสนอองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์
เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้บริการของ
คณะ ให้เข้าถึงองค์ความรู้  
-จัดท าเอกสารหรือคู่มือ เพ่ือให้
อาจารย์ในคณะได้ใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ 
-แชร์เอกสารหรือคู่มือในรูปแบบ
ไฟล์ pdf ผ่าน Google drive 
และน าเสนอในเวทีแลกเปลี่ยน
ต่าง ๆ 

-เสนอฝ่ายบริหารคณะ
พิจารณาด าเนินการ 
-ประชาสัม 
พันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย ทาง
อีเมล์ /ไลน์ หรือ facebook  
 

กันยายน 
2563 

ร้อยละของ
ผู้ใช้ข้อมูล 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

-คอมพิวเตอร์  
-บอร์ด
กิจกรรม 

- คณะกรรมกา
ร km สาย
สนับสนุน 

 
 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ น าคู่มือเรื่องการจัดการ
การพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานสู่แนวทางปฏิบัติ

ตลอดปี
การศึกษา 

-คู่มือ 
-ชุมชนการ
เรียนรู้ 

- 1 เล่ม 
-5 ชุมชน  

คอมพิวเตอร์  
- 

คณะกรรมกา
ร km สาย
สนับสนุน 

X 



ชื่อหน่วยงาน : คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เทคนิคการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตัิงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ   
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  สถานะ 

-ชุมชนการเรียนรู้ เช่น มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ต่าง
คณะ และต่างมหาวิทยาลัย  

-ระบบพ่ีเลี้ยง แนะน าให้
ค าปรึกษากับเพ่ือนอาจารย์ใน
ด้านการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานสู่แนวทางปฏิบัติที่ดี
ด้านการบริการ ของส านักงาน
คณบดีคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  

  

ที่ดีด้านการบริการ ของ
ส านักงานคณบดีคณะ
ศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  

.ไปใช้กับอาจารย์และ
นักศึกษาที่สนใจและน าไปใช้
ในการบริการในปีต่อไป  
 

 

7 การเรียนรู้ 
-คณะกรรมการ km สาย
สนับสนุน ติดตามและเสนอ
ผลจากการใช้คู่มือ เรื่อง การ
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการประชุม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์
ความรู้ การน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง และเป็นไปตาม
เป้าหมายตัวชี้วัด  

ตลอดปี
การศึกษา  

จ านวนเล่ม
คู่มือ  

1 เล่ม  คอมพิวเตอร์  - คณะกรรมกา
ร km สาย
สนับสนุน 

X 



ชื่อหน่วยงาน : คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เทคนิคการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตัิงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ   
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  สถานะ 

สู่แนวทางปฏบิัติที่ดีดา้นการ
บริการ ของส านักงานคณบดี
คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  

     อย่างต่อเนื่อง  
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ภาพประกอบ การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 
 
7.ผลสัมฤทธิ์  (ผลสัมฤทธิ์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลที่ได้รับ การเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ) 
       เชิงปริมาณ 

1. อาจารย์และเจ้าหนา้ที่ด าเนินการกลั่นกรองและประมวลผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 15 คน  
2. ได้แนวปฏิบตัิที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยทุธศาสตร์และ   
พันธกิจมหาวิทยาลัย จ านวน 1 เร่ือง 

 

      เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 

2. ได้ด าเนนิการตามกระบวนการจดัการความรู้ครบ 7 ขั้นตอน (บ่งชี้ความรู้,สร้างแสวงหาความรู้,จัดการให้เป็น
ระบบ,ประมวลและกลั่นกรองความรู้,การเข้าถึงความรู้,การแบ่งปันแลกเปลีย่นเรียนรู้,การเรียนรู้) 

3. มีการน าแนวปฏิบัตทิี่ดีไปใชป้ระโยชน์ 
 
 
 
 
 



8.ปัจจัยความส าเร็จ  (สรุปเป็นข้อๆ) 
 

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน และตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานสู่
แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริการของส านักงานคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ไดใ้ห้แนวทางก าหนดทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายของคณะและ
มหาวิทยาลัย  

2. ความร่วมมือของบุคลากรสายสนับสนุน ที่เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริการของส านักงานคณบดีคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง  

3. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ด้วยระบบพี่เลี้ยง  มีเจตคติท่ีดีในการแบ่งปันความรู้ 
น าองค์ความรู้จากรุ่นพ่ีที่มากด้วยประสบการณ์ น ามาต่อยอดองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าทีรุ่่นใหม่ต่อไป  

4. มีอุปกรณ์และเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ที่สามารถสนับสนุนการท างาน
และการเรียนรู้ของคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบฐานข้อมูลภายในคณะฯ  

5. การจัดท าระบบการติดตามและวัดผลการจัดการความรู้และประโยชน์จากการน าไปใช้ ที่สามารถ
สนับสนุนการท างานและการเรียนรู้ของคนในองค์กรได้    

 
 
9.ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 

- บุคลากรติดงานประจ า และงานวิจัยอื่น ๆ ไม่มีเวลา ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ 
ควรเลือกเวลาที่เหมาะสมส าหรับท าKM  เลือกช่วงที่ไม่มีงานเร่งด่วน ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่มีความคิดท่ี
จะร่วมโครงการ KM อย่างเต็มใจ  

- บุคลากรไม่อยากท า KM ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือชี้แจงให้ทราบถึงความส าคัญ
และประโยชน์ที่จะได้รับจากการร่วมโครงการ ว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวบุคคล รวมถึง
ผลตอบแทนที่จะได้รับ ไม่ว่าจะในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน  

- ต้องกระตุ้น และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ และบุคลากรจะต้องตระหนักถึง
ความส าคัญและเห็นถึงคุณค่าของการจัดการความรู้  

 
 
 
 
 
 

 



ภาพประกอบการด าเนินโครงการ 
 
 
 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  



 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


