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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) วิเคราะห์ปัญหาดา้นการสนบัสนุนการจดัการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรี 2) สร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรให้มีความเข้าใจ
ทางดา้นกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศต่างๆ และ 3) สังเคราะห์กระบวนการทางการจดัการความรู้
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการ SECI Model ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ Knowledge Creation การสร้างชุมชนนกัปฏิบติั  เทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และ
การทบทวนหลงัการปฏิบติังาน เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องคค์วามรู้ เพื่อพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ ใหก้บับุคลากร  

 ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาดา้นการสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน เกิดจากบุคลากรส่วน
ใหญ่ขาดความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะในการปฏิบติังาน จากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ต่างคนต่างเก็บ
เอกสาร ไม่มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ ส่งผลท าให้การปฏิบติังานไม่เป็นระบบ เกิดขอ้ผดิพลาดได้
ง่าย ดังนั้ น  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับบุคลากร ช่วยให้ เกิดการแลกเปล่ียนเรียน รู้
ประสบการณ์จริงจากงานประจ าท่ีปฏิบติั มีการพดูคุยปัญหา และหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
ร่วมกนั ท าให้การด าเนินงานดา้นเอกสารไปสู่ส่วนงานภายนอก ไม่เกิดขอ้ผิดพลาด และยงัช่วยให้เกิด
การพฒันาต่อยอดความรู้ และทกัษะในการท างาน เกิดการยกระดบัความรู้ในระดบับุคคล ไปสู่กลุ่ม 
และระดบัองคก์รไดใ้นท่ีสุด ดงันั้น การสร้างตน้แบบเอกสารการบนัทึกความรู้ เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใน
การรวบรวม และจดัเก็บความรู้จากประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการท างานจริง และกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ประกาศต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยแยกเป็นเร่ืองเฉพาะไดอ้ย่างเป็นระบบ ช่วยให้บุคลากรสามารถเขา้ถึง 
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และน าความรู้ในเร่ืองเฉพาะนั่นๆ ไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมายขององคก์ร 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this study are 1)  to analyze the problems in the academic service for the 
undergraduate program in the College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University 
(CAMT), 2) to create better knowledge sharing process in relation to Chiang Mai University’s rules 
and regulations regarding academic services and 3)  to synthesize the knowledge management 
process for supporting staff in order to develop a more efficient academic service for the 
undergraduate program in CAMT.  

 This study proposes knowledge creation through SECI model process for carrying out 
Communication of Practice (CoP)  for a group of supporting staff by participant observation and 
After Action Review (AAR). This is used as a tool for analyzing and synthesizing the development 
of their knowledge and working skills. 

 The study suggests that the current problems in the academic service are due to the fact that 
most supporting academic staff are self-taught; lack of understanding, therefore, they have no 
exchange of knowledge among then. This can be said to be the cause of the mistakes and errors in 
their work since there are no coordination among working personnel. Therefore, this study created a 
knowledge process for the supporting academic staff that would enable them to better share their 
knowledge between each other through the learning process model and model for recoding 
knowledge to group of academic staff and beyond the organization. Moreover, Knowledge 
Management system can help develop working skills and help realize the potential of the supporting 
academic staff. 


