
 

 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

 

 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 “แผนผังความรูในการขึ้นสูชํานาญการ” 

(Knowledge Mapping for being CMRU Expert) 

 



แผนการจดัการความรู (KM Action Plan) สํานักศลิปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2562    หนา 1 

“แผนผังความรูในการขึ้นสูชํานาญการ” (Knowledge Mapping for being CMRU Expert) 

คํานํา 

 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2562  ฉบับนี้  

จัดทําข้ึนภายใตกรอบแผนกลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม จัดทําโดย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม   จากการวิเคราะหสถานการณปจจุบัน และผลการดําเนินงาน ทางสํานักฯ

เห็นวาควรมีการพัฒนาบุคลากร ในการสงเสริมใหจัดทําผลงานเพ่ือข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจ 

และการวางอนาคตท่ีดีให กับบุคลากรในหนวยงาน ท้ังนี้ยังสงผลใหผลการดําเนินงานของสํานักฯ เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ในปนี้จัดกิจกรรมในหัวขอ  “แผนผังความรูในการข้ึนสูชํานาญการ”(Knowledge Mapping 

for being CMRU Expert) เพ่ือใหผูบริหาร บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรในหนวยงานอ่ืน ๆ  ได

มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนการศึกษาเรียนรู ข้ันตอน แนวปฏิบัติ ในการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสาย

สนับสนนุ ซ่ึงคาดหวังวา ภายหลังจากกิจกรรม จะสามารถทําใหบุคลากรเกิดการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือจะสามารถจัดทํา

ผลงานเพ่ือข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนได  

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  หวังเปนอยางยิ่งวา  แผนการจัดการความรูฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอ 

การดําเนินงานดานการพัฒนาการบริหารจัดการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตอไป 

 

 

 

      (ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ   สิตานุรักษ) 

                             ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
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“แผนผังความรูในการขึ้นสูชํานาญการ” (Knowledge Mapping for being CMRU Expert) 

องคความรูท่ีจําเปน  
 

วิสัยทัศน 

“เปนองคกรแหงการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมลานนาและเอกสารโบราณ   ซ่ึงเปนท่ีรูจักในระดับชาติและ

นานาชาติ” 

พันธกิจ 

1) อนุรักษ ทํานุบํารุง สงเสริม สืบสานและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรมลานนา และเอกสารโบราณ 

2) สนับสนุนการบูรณาการงานศิลปวฒันธรรมลานนาและเอกสารโบราณกับการเรียนการสอน และ

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

3) เปนแหลงศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลทางศิลปวัฒนธรรมลานนาและเอกสารโบราณ 

4) สนับสนุน สงเสริม ภูมิปญญาลานนา 
 

อัตลักษณของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

“รักษศิลปวัฒนธรรมลานนา” 

เอกลักษณของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

“อนุรักษศิลปวัฒนธรรมลานนา ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เชิดชูครูภูมิปญญา  แหลงเรียนรูดานภาษา 

วัฒนธรรมลานนาและเอกสารโบราณ” 
 

ความเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนา

บุคลากร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
 

แผนกลยุทธดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ป  

(พ.ศ. 2561 – 2565) 

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป  

(พ.ศ. 2559 – 2563)   

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

แผนการจัดการความรู  

ปงบประมาณ 2562 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบ

การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดานวิชาการและ

วิชาชีพ 

“แผนผังความรูในการข้ึนสูชํานาญ

การ” (Knowledge Mapping for 

being CMRU Expert) 
 

 

 



แผนการจดัการความรู (KM Action Plan) สํานักศลิปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2562    หนา 4 
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องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาทําแผนการจัดการความรู คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร        :   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  

องคความรูท่ีจําเปน (K)   :  “แผนผังความรูในการข้ึนสูชํานาญการ”  

                                   (Knowledge Mapping for being CMRU Expert) 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู  :   1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรดวยการสงเสริมใหจัดทําผลงานเพ่ือข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน  

                                   2. เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจ และการวางอนาคตท่ีดีใหกับบุคลากรในหนวยงาน 

                                     3. เพ่ือสงผลใหการดําเนินงานของสํานักฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน                  

ตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํารับรอง :  บุคลากรเริ่มจัดทําผลงานเพ่ือข้ึนสูตําแหนงระดับชํานาญการ อยางนอย 1 คน 

 

 

เปาหมายตามคํารับรอง :      1.  ผูบริหารและบุคลากร ไดเรียนรูข้ันตอน และวิธีการในการจัดทําผลงานเพ่ือข้ึนสูตําแหนง

ท่ีสูงข้ึน 

                                     2.  บุคลากรมีกําลังใจในการจัดทําผลงานเพ่ือข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
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กระบวนการสกัดความรูจากการทํากิจกรรม 
 

กระบวนการจัดการความรู  

(KM Process) 
กระบวนการสกัดความรู ประเด็น/วิธีการ 

1.  การคนหาความรู 

(Knowledge 

Identification) 
 

 กําหนดขอบเขตความรูท่ีตองการ 

คือ กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

ข้ันตอน วิธีการ และตัวอยางท่ีดี

ในการทําผลงาน  

 การประชุมของคณะกรรมการการจดัการ

ความรูของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

เพ่ือกําหนดลักษณะกิจกรรม กลุมเปาหมาย 

ขอมูล วิธีการ/แนวทาง และระยะเวลา  

2.  การสรางและแสวงหา

ความรู (Knowledge 

Creation and 

Acquisition) 

 

 จัดกิจกรรมรวบรวมความรู  

โดยการนั่งคุยแลกเปลี่ยนความรู

ของบุคลากรผูมีประสบการณใน

การจัดทําผลงานเพ่ือข้ึนสู

ตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

 การศึกษาความรูจากแหลงอ่ืน ๆ 

เชน website ของกอง

บริหารงานบุคคล 

 การศึกษาจากแหลงท่ีมีแนว

ทางการปฏิบัติท่ีดี  

 คนหาจาก Website/ฐานขอมูล และการ

ประชุมแลกเปลี่ยน เพ่ือรวบรวมขอมูล และ

ท่ีมาของขอมูล 

 เชิญบุคลากรท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญมา

อบรมใหกับบุคลากรและนักศึกษาท่ีสนใจ 

 ศึกษาแนวปฏิบัติของหนวยงานอ่ืน ๆ 

 

3.  การจัดความรูใหเปน

ระบบ (Knowledge 

Organization) 

 การบันทึกความรูจากการจัด

กิจกรรม 

 การเผยแพรขอมูลใหกับ

คณะกรรมการในกลุม 

Facebook  

 ทําการบันทึกความรูขณะทํากิจกรรมการ

แลก เปลี่ ยน  รายงานผู อํ านวยการ และ

เผยแพรผานทาง Facebook  

 บันทึกภาพขณะทํากิจกรรมการแลกเปลี่ยน 

 สํารวจความคิดเห็นของการเขารวมกิจกรรม 

4.  การประมวลและ

กลั่นกรองความรู 

(Knowledge 

Codification and 

Refinement) 

 จัดการประชุมคณะกรรมการ

จัดการความรูฯ เพ่ือวิเคราะห 

ประมวลผล รวบรวมความรู  

 คณ ะกรรมการจัดการความรู ฯ  ร วม กัน

วิเคราะห ประมวลผล รวบรวมความรู เพ่ือให

ได ข้ันตอนและวิธีการทําผลงานเพ่ือข้ึนสู

ตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

 พู ด คุ ย กัน โดย มี ผู ท่ี คอยช วย เหลื อ  และ 

จัดกิจกรรมเพ่ือสรางบรรยากาศท่ีเปนกันเอง 

5.  การเขาถึงความรู 

(Knowledge Access) 

 

 สนับสนุน ใหบุ คลากร จัด ทํ า

ผลงานเสนอเพ่ือเขาสูตําแหนงท่ี

สูงข้ึน 

 แบบฟอรมในการนําเสนอผลงานเพ่ือเขาสู

ตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

 แบบฟอรมการประเมินคางาน 
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กระบวนการจัดการความรู  

(KM Process) 
กระบวนการสกัดความรู ประเด็น/วิธีการ 

6.  การแบงปนแลกเปลี่ยน

ความรู (Knowledge 

Sharing) 

 กิจกรรมชมุชนนักปฏิบัติ 

(Community of Practice : 

CoP) 

 การจั ด กิจกรรมแลก เปลี่ ยน เรียนรู แล ะ 

สรุปความรูกับผูมีประสบการณและเครือขาย  

 

7.  การเรียนรู (Learning)   การผลักดันและนําองคความรู 

ไปใช 

 การเชิญชวนใหนําองคความรูไปใชประโยชน 

 การนําองคความรูท่ีไดรับมาจัดทําผลงาน 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ปงบประมาณ 2561 

ช่ือหนวยงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ประเด็นยุทธศาสตร             ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  

องคความรูท่ีจําเปน (K)       “แผนผังความรูในการข้ึนสูชํานาญการ” 

(Knowledge Mapping for being CMRU Expert) 

ตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํารับรอง บุคลากรเริ่มจัดทําผลงานเพ่ือข้ึนสูตําแหนงระดับชํานาญการ อยางนอย 1 คน 

กลุมเปาหมายตามคํารับรอง        1.   ผูบริหารและบุคลากร ไดเรียนรูข้ันตอน และวิธีการในการจัดทําผลงานเพ่ือข้ึนสู

ตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

2.  บุคลากรมีกําลังใจในการจัดทําผลงานเพ่ือข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุมเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ/

หมายเหตุ 

1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู  

“การทําผลงานเพ่ือข้ึนสู

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน” 

31 ตุลาคม 

2561 

ผลการประเมินความรูความ

เขาใจภายหลังจากการเขา

รวมกิจกรรม 3.51 ข้ึนไป 

บุคลากร 

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม  

หัวหนา

สํานักงาน 

ผูอํานวยการ 

2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

“ข้ันตอน วิธีการการทําผลงาน

เพ่ือข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนของ

พนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุน” 

มกราคม 

2562 

ผลการประเมินความรูความ

เขาใจภายหลังจากการเขา

รวมกิจกรรม 3.51 ข้ึนไป 

บุคลากร 

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

น.ส. วราภรณ 

โยธาราษฎร 

3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนว

ปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนา

บุคลากรกับหนวยงานอ่ืน ๆ  

มีนาคม 

2562 

ผลการประเมินความรูความ

เขาใจภายหลังจากการเขา

รวมกิจกรรม 3.51 ข้ึนไป 

 

บุคลากร 

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

น.ส. วราภรณ 

โยธาราษฎร 

4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู  

“การประเมินคางานของ

ตําแหนง” 

พฤษภาคม 

2562 

ผลการประเมินความรูความ

เขาใจภายหลังจากการเขา

รวมกิจกรรม 3.51 ข้ึนไป 

 

บุคลากร 

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

น.ส. วราภรณ 

โยธาราษฎร 

5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู  

“การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน” 

พฤษภาคม 

2562 

ผลการประเมินความรูความ

เขาใจภายหลังจากการเขา

รวมกิจกรรม 3.51 ข้ึนไป 

 

บุคลากร 

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

น.ส. วราภรณ 

โยธาราษฎร 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุมเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ/

หมายเหตุ 

6 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทํา

คูมือการจัดทําผลงานเพ่ือข้ึนสู

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

มิถุนายน 

2562 

ข้ันตอนและวิธีการจัดทํา

ผลงานเพ่ือข้ึนสูตําแหนงท่ี

สูงข้ึนของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

บุคลากร 

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

น.ส. วราภรณ 

โยธาราษฎร 

7 เผยแพรคูมือและสนับสนุน

บุคลากรจัดทําผลงาน 

มิถุนายน 

2562 

บุคลากรเริ่มจัดทําผลงานเพ่ือ

ข้ึนสูตําแหนงระดับชํานาญ

การ อยางนอย 1 คน 

บุคลากร 

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

น.ส. วราภรณ 

โยธาราษฎร 

 

*ท้ังน้ีกําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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วงจรการเรียนรู (Learning Cycle)  
 

วงจรการเรียนรู การประยุกตใช 

1.  การมีคลังความรู 

 

บุคลากรทุกคนไดรับความรูเก่ียวกับวิธีการ ข้ันตอน ความยุงยาก ในการจัดทําผลงานเพ่ือ

ข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

 

2.  การผลักดันใหนําความรู 

ไปใช 

 

ผูบริหารสนับสนุนใหกลุมเปาหมายไดพัฒนาความรูและนําความรูไปใช โดย 

1)  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร และผูมีประสบการณในการจัดทํา

ผลงานรวมแชรความรู 

2)  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรวมกับหนวยงานอ่ืน/เครือขายท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีในการ

พัฒนาบุคลากร 

3)  ผูอํานวยการแจงใหรองผูอํานวยการใหสนับสนุนบุคลากรในสังกัดนําความรูท่ีไดไปใช 

และศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

4)  ผูบริหารกลาวยกยองชมเชยบุคลากรในการนําความรูไปพัฒนางานของตนเอง 
 

3.  การนําความรูไปใช 

 

ผูปฏิบัติโดยตรง นําความรูไปใชหรือไม   โดยรองผู อํานวยการ หัวหนาสํานักงาน

ผูอํานวยการ หัวหนางาน ติดตาม ตรวจสอบ วาผูปฏิบัติโดยตรงมีการนําความรูไปใชใน

การจัดทําผลงานเพ่ือข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนหรือไม และมีความถูกตองตามแบบฟอรมแค

ไหน  
 

4.  การสรุปความรู ท่ีไดจาก

การทํากิจกรรม ท้ังความรูใน

งาน และปญหา/อุปสรรคจาก

การทํากิจกรรม เก็บเขาคลัง

ความรู 

 

มีการสรุปขอมูล การนําความรูท่ีไดจากการทํากิจกรรม และปญหาอุปสรรคท่ีสงผลให

บุคลากรไมสามารถจัดทําผลงานได  

 

5.  การนําความรูมาปรับเปน

แนวปฏิบัติในการดําเนินงาน  

 

นําความรูมาจัดทําคูมือการจัดทําผลงานเพ่ือข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน (ฉบับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)  
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ทีมงานการจัดการองคความรู (KM : Knowledge Management) 

คณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางาน บริหารจัดการความรู สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย 
 

ผูบริหารสูงสุด (CEO) 

ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ   สิตานุรักษ ผู บ ริห ารสู งสุ ด   เป นผู ริ เริ่ม กิจกรรมจัดการความรู  

โดยกําหนดตัวบุคคลท่ีจะทําหนาท่ี “คุณเอ้ือ (ระบบ)” ของ 

KM  

คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer, CKO) 

อาจารยสิริพร 

อาจารย ดร. ธรรศ 

คืนมาเมือง 

ศรีรัตนบัลล 

จัดการระบบของการจัดการความรูขององคกร  มีบทบาท

คือ กําหนดเปาหมายของการจัดการความรูของหนวยงาน 

เชื่อมโยงเปาหมายของการจัดการความรูของหนวยงาน 

เขากับวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรขององคกร 

คุณอํานวย (Knowledge Facilitator, KF) 

นางสาวดารารัตน ศิริลาภา ผูอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู  มีบทบาทหรือ

มีหนาท่ีหลัก คือ สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

อํานวยความสะดวกตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

คุณกิจ (Knowledge Practitioner, KP) 

ดร. ดิเรก อินจันทร 
ผูดําเนินกิจกรรมจัดการความรู มีบทบาทหรือมีหนาท่ีหลัก  

คือผู จั ดการความรู ตั วจริ ง  เป นผู มี ความรู  (Explicit 

Knowledge) และเปนผูตองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือการ

ปฏิบัติใหบรรลุถึง “เปาหมาย” ท่ีตั้งไว 

นางสาวปนัดดา โตคํานุช 

นายโสภณ พรมจิตต 

นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ 

นายอนุชิต ณ สิงหทร 

คุณลิขิต (Note Taker) 

นางสาววราภรณ   โยธาราษฏร  ผู ทํ าหน าท่ีจดบันทึก ในกิจกรรมการจัดการความรู  

เรื่องเลาจากกิจกรรม “ขุมความรู” (Knowledge Assets) 

และ “แกนความรู” (Core Competence) เพ่ือการบรรลุ

เปาหมายของงานแตละชิ้นหรือแตละกิจกรรม บันทึกการ

ประชุม หรือบันทึกอ่ืน ๆ เพ่ือใหการดําเนินการจัดการ

ความรูมีความตอเนื่อง การจดบันทึกอาจเปนการจดใน

กระดาษ บันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟล 
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คุณประสาน (Network Manager) 

นางสาวศุภรักษ         ฉัตรแกว  ประสานเชื่อมโยงเครือขายการจัดการความรูระหวาง

หนวยงาน ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงท่ีกวางข้ึน 

เกิดพลังรวมมือทางเครือขายในการเรียนรู 

นางกัลยาณี อินตะราชา 

คุณวิศาสตร  ( IT Wizard) 

นายวีรพิชญ             หิมารัตน ออกแบบและจัดดําเนินการระบบไอทีใหเหมาะสมแกการ

จัดการความรูขององคกร หรือของเครือขาย 

 

กลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะ 

ในหัวขอ  “แผนผังความรูในการข้ึนสูชํานาญการ” 

(Knowledge mapping for being CMRU Expert) 

 

ท่ี ช่ือ สกุล ตําแหนง 

๑ นางสาวปนัดดา   โตคํานุช นักวิชาการศึกษา  

๒ นายโสภณ พรมจิตต นักวิชาการศึกษา  

๓ นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ นักวิชาการศึกษา  

๔ ดร. ดิเรก อินจันทน นักวิชาการศึกษา 

๕ นายอนุชิต ณ สิงหทร เจาหนาท่ีโครงการศูนยใบลานศึกษา 

๖ นางสาววราภรณ โยธาราษฏร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

๗ นางสาวศุภรักษ   ฉัตรแกว เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

๘ นางกัลยาณี   อินตะราชา นักวิชาการการเงินและบัญชี 

๙ นายวีรพิชญ หิมารัตน นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๑๐ บุคลากรหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ 

 

 

 



แผนการจดัการความรู (KM Action Plan) สํานักศลิปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2562    หนา 12 

“แผนผังความรูในการขึ้นสูชํานาญการ” (Knowledge Mapping for being CMRU Expert) 
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