
 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒   หนา  ๑ 
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา  ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ๒๐๒ ถ. ชางเผือก อ.เมือง 

จ. เชียงใหม ๕๐๒๑๐ โทรศัพท / โทรสาร ๐๕๓ – ๘๘๕๘๖๐ ๘๘๕๘๘๐ ๘๘๕๘๘๓-๔  
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วัตถุประสงค  

      เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรดวยการสงเสริมใหจัดทําผลงานเพ่ือข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน สรางขวัญกําลังใจ และการ

วางอนาคตท่ีดีใหกับบุคลากรในหนวยงาน ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนินงานของสํานักฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมาก
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คู่มือการทาํผลงานเพ่ือข้ึนสู่ชํานาญการ  

สํานกัศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

จากการจดักิจกรรมการจดัการความรู ้(KM)  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒        
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คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๒ 

คํานํา 

 

คูมือฉบับนี้  จัดทําข้ึนจากการจัดกิจกรรมการจัดการความรูของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๒  โดยการรวบรวม สังเคราะห ขอมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ  

ผูมีประสบการณจากการดําเนินงาน และไดมีการรวมกันสังเคราะหขอมูลรวมกัน ทําใหได “แผนผังความรูในการ

ข้ึนสูชํานาญการ” (Knowledge Mapping for being CMRU Expert)” ท่ีมีการเรียงลําดับข้ันตอนในการ

จัดทําและจัดเตรียมเอกสารท่ีชัดเจน และรายละเอียดท่ีเขาใจมากยิ่งข้ึน  เพ่ือใหผูบริหาร บุคลากรของสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม และบุคลากรในหนวยงานอ่ืน ๆ  ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนการศึกษาเรียนรู ข้ันตอน 

แนวปฏิบัติ ในการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงคาดหวังวา ภายหลังจากกิจกรรม  

จะสามารถทําใหบุคลากรเกิดการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือจะสามารถจัดทําผลงานเพ่ือข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนได 
 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงเห็นควรจัดทํา “คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒”  ซ่ึงเปนการรวมรวมขอมูล 

ในการจัดทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ ท่ีมีรายละเอียดแผนผัง ข้ันตอน ระเบียบ ประกาศ เอกสารประกอบอ่ืน ๆ  

ตลอดจนตัวอยางในการจัดทําผลงานการข้ึนสูชํานาญการ ท้ังนี้บุคลากรท่ีสนใจจะทําข้ึนผลงาน สามารถศึกษาจาก

คูมือเลมนี้ ในการทําผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๓ 

สารบญั 

“แผนผังความรูในการข้ึนสูชํานาญการ”  (Knowledge Mapping for being CMRU Expert)” ............... ๔ 

ข้ันตอนท่ี ๑  ศึกษาระเบียบ ........................................................................................................................... ๕ 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดระดับตําแหนงและการ

แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ............................................................................ ๖ 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดกรอบระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือน ใน

สถาบันอุดมศึกษา และ พนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ........... ๑๐ 

 ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๗ .................................. ๑๔ 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๗ ............................................................................. ๒๖ 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ........................................................... ๓๘ 

 มาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ................................................................................................. ๔๕ 

ข้ันตอนท่ี ๒  จัดทําคูมือปฏิบัติงาน .............................................................................................................. ๗๓ 

 เทคนิคการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน (ประสบการณเรืองชัย) (เรืองชัย จรุงศิรวัฒน, ม.ป.ป.-a) ......... ๗๓ 

ข้ันตอนท่ี ๓  ทําวิจัย / วิเคราะห / สังเคราะห ............................................................................................ ๗๗ 

 การวิจัย ............................................................................................................................................ ๗๗ 

 การวิเคราะห .................................................................................................................................... ๗๘ 

 เทคนิคการเขียนงานวิเคราะห ในแตละบท ....................................................................................... ๗๙ 

 การสังเคราะห .................................................................................................................................. ๘๐ 

ข้ันตอนท่ี ๔ ทําประเมินคางาน .................................................................................................................... ๘๑ 

ข้ันตอนท่ี ๕ สงผลงานเพ่ือขอข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน ..................................................................................... ๙๓ 

ภาคผนวก ................................................................................................................................................... ๙๕ 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๔ 

 “แผนผังความรูในการข้ึนสูชํานาญการ”  

(Knowledge Mapping for being CMRU Expert)” 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๕ 

ข้ันตอนท่ี ๑  ศึกษาระเบียบ 

ควรศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย “การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง

พนักงานมหาวิทยาลัย ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน” และขอมูลจากเว็บไซตกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม  มีรายละเอียดดังนี้  

ประกาศ 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดระดับตําแหนงและการ

แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดกรอบระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา และ พนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของในการกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑. เอกสารแนบ ๑ หลักเกณฑการประเมินคางานสําหรับตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน 

และระดับชํานาญงานพิเศษ 

๒. เอกสารแนบ ๒ หลักเกณฑการประเมินคางานสําหรับตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาณการพิเศษ 

๓. เอกสารแนบ ๓ หลักเกณฑการประเมินคางานสําหรับตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ 

๔. เอกสารแนบ ๔ หลักเกณฑการประเมินคางานสําหรับตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณี

ตําแหนงหัวหนาหนวยงานท่ีมีลักษณะใชวิชาชีพและไมไดใชวิชาชีพ 

๕. เอกสารแนบ ๕ คํานิยาม 

๖. เอกสารแนบ ๖ แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงาน 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 มาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๖ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๗ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๘ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๙ 

 

 

 

 

 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๑๐ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดกรอบระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา และ พนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๑๑ 

 
 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๑๒ 

 

 
 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๑๓ 

 

 
 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๑๔ 

ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๗  

 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๑๕ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๑๖ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๑๗ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๑๘ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๑๙ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๒๐ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๒๑ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๒๒ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๒๓ 

 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๒๔ 

 

 

 

 

 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๒๕ 

 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๒๖ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย

ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๒๗ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๒๘ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๒๙ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๓๐ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๓๑ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๓๒ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๓๓ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๓๔ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๓๕ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๓๖ 

 

 

 

 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๓๗ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๓๘ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย

ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๓๙ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๔๐ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๔๑ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๔๒ 

 
 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๔๓ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๔๔ 

 
 

 

 

 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๔๕ 

มาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๔๖ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๔๗ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๔๘ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๔๙ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๕๐ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๕๑ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๕๒ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๕๓ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๕๔ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๕๕ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๕๖ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๕๗ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๕๘ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๕๙ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๖๐ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๖๑ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๖๒ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๖๓ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๖๔ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๖๕ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๖๖ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๖๗ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๖๘ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๖๙ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๗๐ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๗๑ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๗๒ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๗๓ 

ข้ันตอนท่ี ๒  จัดทําคูมอืปฏิบัติงาน 

  

 การเขียนคูมือการปฏิบัติงาน นั้น ขอแนะนําใหใชแนวทางและวิธีการของ คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญประจําสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ซ่ึงความ

เปนหัวขอท่ีสอดคลองกับงานวิจัยและภาระงานท่ีเขียนประเมินคางานซ่ึงควรเปนเรื่องท่ีรับผิดชอบและถนัดท่ีสุด 

ตัวอยางหัวขอตาม แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สํานักศิลปะและวัฒนธรรม (จากกิจกรรมการจัดการความรู 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒) (ภาคผนวก)  

 ท้ังนี้ คูมือการปฏิบัติงาน ไมมีอายุงานแตควรมีการปรับปรุงใหเปนไปตามยุคสมัยและเนื้องานอยาง

สมํ่าเสมอ  

 การเผยแพรคูมือ สามารถเผยแพรไดตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (หนา ๖ ) ซ่ึงสามารถ

สรุปไดดังนี้  

(๑) จัดทําเปนสําเนาเย็บเลมและเผยแพรโดยการสงใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๓ แหง 

(๒) เผยแพรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  (ซ่ึงตองทําการขออนุญาตอธิการบดี กอนท่ีจะเผยแพรบนเว็บไซต

ของหนวยงานหรือของมหาวิทยาลัย)  

 

เทคนิคการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน (ประสบการณเรืองชัย) (เรืองชัย จรุงศิรวัฒน, ม.ป.ป.-a) 

 บทท่ี ๑ บทนํา 

  ๑.๑   ความเปนมาและความสําคัญ ตองเขียนถึงความเปนมาของงานท่ีปฏิบัติอยู มีความจําเปน

อยางไรท่ีตองมีคูมือการปฏิบัติงาน งานนี้เปนงานหลัก หรือ งานรองของหนวยงาน หรือ ของตําแหนงท่ีปฏิบัติ 

  ๑.๒   วัตถุประสงค  ตองเขียนอธิบายวาคูมือนี้จัดทําเพ่ืออะไร และผูปฏิบัติตามจะไดผลอยางไร 

  ๑.๓   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ตองเขียนอธิบายชี้แจงใหผูศึกษา ไดทราบประโยชน 

  ๑.๔   ขอบเขตของคูมือ ควรครอบคลุม ตั้งแต ข้ันตอน การประสานกับหนวยงานใด กับใคร 

และเม่ือใด 

  ๑.๕   คําจํากัดความเบ้ืองตน ควรอธิบายคําศัพทเฉพาะเพ่ือใหเขาใจงายมากข้ึน 

 บทท่ี ๒ โครงสราง และ หนาท่ีความรับผิดชอบ 

  ๒.๑   โครงสรางการบริหารจัดการ  

   ๒.๑.๑  โครงสรางการบรหิารจัดการองคกร ทําในรูปแบบ Organization Chart  

   ๒.๑.๒  ภาระหนาท่ีของหนวยงาน 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๗๔ 

  ๒.๒   บทบาทหนาท่ีความรับผิดขอบของตําแหนง 

   ๒.๒.๑  หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

   ๒.๒.๒  หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  *ในตอนทาย บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงของตน ตามท่ีไดรับมอบหมายจะตองมี

ขอความเชื่อมตอระหวางหัวขอนี้กอนท่ีจะข้ึน Flow Chart  

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๗๕ 

 
  

บทท่ี ๓ หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน  

 ๓.๑   หลักเกณฑวิธีการการปฏิบัติงาน จะตองอธิบายวาในการปฏิบัติงาน จะตองศึกษาหรือ

ดําเนินการตาม กฎ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ ขอบังคับ มติท่ีประชุม เกณฑมาตรฐาน สูตรคํานวณ แนวคิด ทฤษฏี 

และอ่ืน ๆ อะไรบาง ซ่ึงควรสรุปใหเปนภาษาเขียนท่ีเขาใจงาย  

 ๓.๒   ขอควรระวังในการปฏิบัติงาน  ควรบรรยายขอผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดจากการ

ปฏิบตัิงาน  โดยบรรยายประสบการณของผูเขียน ท่ีสามารถนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานได  

 บทท่ี ๔ เทคนิคการปฏิบัติงาน/กรณีตัวอยางศึกษา 

  ๔.๑   กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน  โดยการนํากิจกรรมแตละกิจกรรมท่ีเขียนไวใน Flow 

Chart มาเขียนเปนแผนปฏิบัติงาน ท่ีถูกกํากับดวยเวลา เริ่มตน – สิ้นสุด เชน ตัวอยางแผนปฏิบัติการ 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๗๖ 

  ๔.๒   เทคนิคการปฏิบัติงาน  ใหเอาหลักเกณฑวิธีปฏิบัติงาน ตามท่ีเขียนไวในบทท่ี ๓ มาเขียน

รายละเอียดประกอบการอธิบายการปฏิบัติงานท่ีละเรื่อง ใหครบทุกเรื่อง ทุกประเด็น  ตามหลักเกณฑท่ีเขียนไวใน

บทท่ี ๓ หัวขอนี้มีความสําคัญ ซ่ึงจะเปนตัวชี้วัดเพ่ือพิจารณาวาผูเขียนนั้น มีความชํานาญ และ เชี่ยวชาญมากนอย

เพียงใด  โดยสามารถเขียนไดหลายแบบ เชน เทคนิคการยกตัวอยาง เทคนิคการคําถาม-คําตอบ และเทคนิคการใช

รูปภาพ 

  ๔.๓   การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรอธิบายวามีวิธีการเพ่ือติดตามงาน อยางไร 

และ ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางไร ใชตัวชี้วัดไหน วิธีการท่ีไดมาอยางไร 

 

 บทท่ี ๕ ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

  ๕.๑   ปญหาและอุปสรรค  

  ๕.๒   แนวทางแกไขปญหาและอุปสรรค 

  ๕.๓   ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน  

ควรอธิบายประสบการณของผูเขียน เก่ียวกับปญหาและอุปสรรค ซ่ึงอาจจะระบุปญหา อุปสรรค 

ในแตละข้ันตอนตาง ๆ ท่ีกลาวไวในบทท่ี ๒ หรือ ๓ วาในแตละข้ันตอน มีปญหาอะไร และเม่ือพบปญหาแลวได

แกไขปญหาดวยวิธีการอะไร และ ทําอยางไร ผลเปนอยางไร  

 บรรณานุกรม  ใหยึดแนวทางตามคูมือการจัดทําปริญญาวิทยานิพนธของแตละมหาวิทยาลัย 

 ภาคผนวก  หมายถึงสวนท่ีเก่ียวของกับงานท่ีเขียน แตไมใชเนื้อหาของงาน เปนสวนท่ีนํามาเพ่ิมข้ึนใน

ตอนทาย เพ่ือชวยใหผูศึกษาคนควาไดเขาใจแจมแจงยิ่งข้ึน ท้ังนี้แลวแตความจําเปน  

 ประวัติผูเขียน เปนประวัติโดยยอของผูเขียน เก่ียวกับ ขอมูลท่ัวไป การศึกษา ผลงาน เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๗๗ 

ข้ันตอนท่ี ๓  ทําวิจัย / วิเคราะห / สังเคราะห 
 

 ผลงานท่ีจัดทําจะมีอายุงาน ๕ ป นับต้ังแตไดรับการรับรองผลงาน และผลงานท่ีเสนอหากจัดทําผลงาน

รวมกัน ตองเปนสัดสวน ๖๐-๔๐ จํานวน ๑ เรื่อง และตองมี ๒ ผลงาน เพ่ือใหครบ รอยละ ๑๐๐ การเผยแพร

ผลงาน สามารถเผยแพรไดตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนด

ระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (หนา ๖ ) ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้  
 

การเผยแพรผลงานวิเคราะห / สังเคราะห การเผยแพรผลงานวิจัย 

(๑ )  เผยแพรด วยวิ ธีการพิมพ โดยโรงพิมพหรื อ

สํานักพิมพ 

(๑) เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารวิชาการ 

ท้ังรูปเลมและออนไลนท่ีมีกําหนดเผยแพรแนนอน 

(๒) เผยแพรในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ (๒) เผยแพรในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนท่ีมี

การบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 

(๓) เผยแพรในหนังสือรวมบทความทางวิชาการ (๓) เผยแพรในหนังสือประมวลผลการนําเสนอในการ

ประชุมทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ  

(Proceeding) 

(๔) เผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทาง

วิชาการ (Proceeding) 

(๔) เผยแพรรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ตองแสดง

หลั กฐานว าผ านการประ เ มิ น คุ ณภาพโดย

ผูทรงคุณวุฒิและหลักฐานวาไดเผยแพรในวงวิชาการ 

(๕) จัดทําเปนสําเนาเย็บเลมและไดสงเผยแพรให

หนวยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยไม

นอยกวา ๓ แหง 

(๕) จัดทําเปนรายงานวิจัยท่ีมีรูปเลมฉบับสมบูรณ และ

ไดสงเผยแพรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของภายนอก

มหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๕ แหง 

(๖) เผยแพรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (๖) เผยแพรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

 

การวิจัย  

การวิจัย คือ การวิจัยทางสังคมเปนวิธีการศึกษาวิเคราะหและกําหนดแนวความคิดเก่ียวกับชีวิตทางสังคม 

เพ่ือท่ีจะขยาย แกไข หรือพิสูจนความรู ไมวาความรูนั้นจะชวยสรางทฤษฏีหรือใชในการปฏิบัติ [อํานวย ชูวงษ 

ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร ๒๕๑๙ หนา ๓]  

ใหจัดทํางานวิจัย ตามระเบียบและกระบวนการวิจัย  
 

 

 

 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๗๘ 

การวิเคราะห0๑  

การวิเคราะห หมายถึง การจําแนก แยกหรือแจกแจง ออกให เปนพวกหรือหมวดหมู ตามกฏเกณฑหรือ

ลักษณะองคประกอบของขอมูลใหงายตอการนําไปใช เพ่ือทําใหเขาใจงายสะดวก ขอมูลท่ียังไมไดมีการวิเคราะห 

จะเรียกวา ขอมูลดิบ สวนขอมูลท่ีไดรับการวิเคราะหแลว จะถือวาเปนความรู ผลการวิเคราะหหรือความรูนั้น จะมี

ความลึกซ้ึงหรือนาสนใจหรือไมอยางไร ข้ึนอยูวาผูวิเคราะหจะมีวิธีการนําเสนอผลการวิเคราะหหรือความรู ใหแก

ผูสนใจท่ีตองการอยากรู หากมีการวิเคราะหผิดก็จะเปนความรูท่ีผิด หากมีการวิเคราะหถูกก็จะเปนความรูท่ีถูกตอง 

 ท้ังนี้สายสนับสนุนสามารถวิเคราะหอะไรไดบาง  

- การวิเคราะหงาน (Job Analysis) หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ

งาน หนาท่ี ความรับผิดชอบงาน ชนิดของบุคคลความรู ความสามารถ และทักษะท่ีตองการ

สําหรับงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานนั้น ๆ ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 

- การวิเคราะห เอกสาร (Document Analysis) หมายถึง หลักเกณฑ วิธีการ เ ง่ือนไข 

แบบฟอรม พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน มติ

ท่ีประชุม คําสั่ง ระบบไอที ฯลฯ  

ระดับของการวิเคราะห สามารถแบงไดเปน ๓ ระดับ ไดแก การวิเคราะหองคประกอบ การวิเคราะห

ความสัมพันธ และการวิเคราะหหลักการ (รัญชนา, ๒๐๑๒)   

ข้ันตอนในการวิเคราะหเอกสาร 

- กําหนดเรื่องหรือหัวขอท่ีจะทําการวิเคราะห 

- กําหนดวัตถุประสงค/จุดมุงหมายของการวิเคราะห 

- กําหนดขอบเขตของการวิเคราะห 

- รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีศึกษา คัดเลือกเอกสารท่ีเชื่อถือได ท่ีมีความสมบูรณ 

- ศึกษา/วิเคราะห ตามหลักเกณฑ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคของการวิเคราะห 

- สรุปผลการศึกษา 

- เขียนรายงานการวิเคราะห  
 

เลือกงาน/เอกสารเฉพาะท่ีมีปญหาหรือเปนงาน/เอกสารท่ีไมสําเร็จตามตัวชี้วัดหรืองานท่ีจะพัฒนา มาตั้ง

เปนชื่อเรื่องท่ีจะวิเคราะห  

จัดทําโครงรางงานท่ีจะวิเคราะห โดยจัดทําเปนสารบัญ แบงออกเปน ๕ บท ทําในลักษณะเดียวกับทํางาน

วิจัย  

                                                           
๑ เรืองชัย จรุงศิรวัฒน. (2016). เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห. ขอนแกน: ศูนยผลิตเอกสารสํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
 
 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๗๙ 

องคประกอบของเอกสารการวิเคราะห  ใหลอตามงานวิจัย ซ่ึงมีดังนี้ ๑) ความเปนมาและความสําคัญ  

๒) วัตถุประสงค ๓) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ๔) ขอบเขต ๕) คําจํากัดความ ๖) ทฤษฎีและหลักเกณฑในการ

วิเคราะห และ ๗) เอกสารอางอิง  

โครงรางของเอกสารการวิเคราะห ซ่ึงแบงเปน ๕ บท ดังนี้ บทท่ี ๑ บทนํา บทท่ี ๒ แนวคิดทฤษฏีและงาน

วิเคราะห/วิจัยท่ีเก่ียวของ บทท่ี ๓ หลักเกณฑและวิธีการวิเคราะห บทท่ี ๔ ผลการวิเคราะห และ บทท่ี ๕ สรุปและ

ขอเสนอแนะ   
 

เทคนิคการเขียนงานวิเคราะห ในแตละบท  

๑) การเขียน บทท่ี ๑ บทนํา  ประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญ วัตถุประสงค ประโยชนท่ีคาด

วาจะไดรับ ขอบเขต คําจํากัดความ ขอตกลงเบื้องตน  

๒) การเขียน บทท่ี ๒ แนวคิดทฤษฎี / การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของ  จะเขียนแนวคิดทฤษฎี  

จัดหมวดหมู และลําดับ เรียบเรียงดวยภาษาวิชาการใหเชื่อมโยงกัน ถามีผูใหความเห็นเรื่องเดียวกันเหมือนกันแลว

นํามาอางอิงไมจําเปนตองอางทีละคน อาจอางพรอมกันครั้งเดียวไดเลย แตถาแนวคิดตางกันจึงคอยแยกกันอางคน

ละครั้ง  และ การเขียนเอกสารท่ีเก่ียวของนั้น ยอหนาเอกสาร ตองมีหัวขอดังนี้  ชื่อผูเขียน ชื่อเรื่องท่ีเราอานมา  

ชื่อสถาบันของเรื่อง ป พ.ศ. ท่ีพิมพ วัตถุประสงคของวรรณกรรมนั้น วิธีการท่ีเขาศึกษา (ทําอยางไร เขาจึงได

ขอสรุปออกมา) และผลการศึกษาของเขา คนพบความจริงอะไรบาง  

๓) การเขียน บทท่ี ๓ สูตรหลักเกณฑและวิธีการวิเคราะห เชน การวิเคราะหอัตรากําลัง การใชพ้ืนท่ี  

เปนตน ตองเขียนสูตร เกณฑมาตรฐาน และอธิบายวิธีการใชสูตรและเกณฑมาตรฐานในการคํานวณนั้น ๆ 

ประกอบดวย  และในสวนของการเขียนวิธีการเก็บและรวบรวมขอมูล จะตองมีประชากรและกลุมตัวอยาง คือ 

หนวยศึกษาหรือกลุมเปาหมายท่ีจะเก็บขอมูล ซ่ึงอาจจะเปนคน สัตว สิ่งของ อาจจะมีกลุมเดียวหรือหลายกลุม 

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขอบเขต ซ่ึงมีผลอยางมากตอวิธีการเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล ดังนั้นการเลือกประชากร 

กลุมตัวอยางตองชัดเจน การเขียนก็ตองระบุใหชัดเจน ครอบคลุม ระบุประชากรและจํานวนประชากรใหชัดเจน 

ตองกําหนดไวอยางเหมาะสม ถูกตองตามหลักวิชาการ  กลาวถึงวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีท่ีเหมาะสมและ

ทําใหมองเห็นภาพในการปฏิบัติจริง ๆ พรอมท้ังแสดงรายละเอียดของจํานวนกลุมตัวอยางใหชัดเจน มีการรวบรวม

ขอมูล และวิเคราะห ท่ีไดวิเคราะห เรียกวา คาสถิติ ยังไมสามารถนําไปอธิบายลักษณะตาง ๆ ได จะตองใชวิธีการ

ทางสถิติท่ีเรียกวา “สถิติอางอิง” มาชวยในการสรุปลักษณะของประชากร 

๔) การเขียน บทท่ี ๔ ผลการวิเคราะห   หลักในการเขียนผลการวิเคราะห จึงยึดรูปแบบการเขียน

เชนเดียวกับการวิจัย ผลของการวิเคราะหขอมูล เปนข้ันตอนในการท่ีจะตอบโจทยหรือปญหาของการวิเคราะห  

ท่ีเปนข้ันตอนท่ีสําคัญอีกข้ันตอนหนึ่ง ผูท่ีทําการวิเคราะหตองใชความรูความสามารถในการแปลผลการวิเคราะห

ออกมาใหเปนภาษาเขียนใหชัดเจนมากท่ีสุด และการนําทฤษฎีหรือแนวคิดท่ีไดกําหนดไวมาเปนแบบแผนในการ

วิเคราะหภายใตคําถามพ้ืนฐานงายๆ ในแตละประเด็นวา คืออะไร เม่ือไร ท่ีไหน อยางไร  และเม่ือมีการรวบรวม



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๘๐ 

ขอมูลดิบมาแลว มีการแปรขอความหรือขอมูลเชิงคุณภาพท่ีนับไดยากหรือนับไมได มาเปนขอมูลเชิงปริมาณท่ี

สามารถนับได แปลผลออกมาเปนคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาอ่ืน ๆ อีกหลายคาตามตองการ 

๕) การเขียน บทท่ี ๕ สรุปและขอเสนอแนะ ใหระบุวัตถุประสงคการศึกษาวิเคราะห ประชากรหรือกลุม

ตัวอยาง วิธีการศึกษาคนควา และผลสรุปจากการวิเคราะหขอมูลรวมถึงขอเสนอแนะในดานตาง ๆ ซ่ึงหลังจากการ

ตรวจสอบ หรือการวิจัย/วิเคราะหเสร็จ ก็จะเจอกับปญหา อุปสรรคตาง ๆ แลวตองมานั่งสรุปปญหาท้ังหมด 

ผลกระทบอยางไร มากนอยระดับไหน สุดทายก็เสนอแนะวิธีการแกไข หรือเสนอขอคิดเห็นเก่ียวกับทางออกของ

ปญหานั้น  
 

การสังเคราะห 

 ผลงานเชิงสังเคราะห หมายถึง  ผลงานท่ีแสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระตางๆหรือองคประกอบตาง ๆ 

เขาดวยกัน โดยตองอาศัยความคิดสรางสรรคในการสรางรูปแบบและโครงสรางเบื้องตน  เพ่ือใหเกิดแนวทางหรือ

เทคนิควิธีการใหมในเรื่องนั้นๆ ซ่ึงเปนประโยชนตองานของหนวยงาน (อุบล, ม.ป.ป.) 

 รูปแบบงานเชิงสังเคราะห 

 แบบท่ี ๑  งานจากการศึกษาคนควา จากตํารา หนังสือ บทความ งานวิจัย สัมภาษณ รายงานการ

ประชุม การประชุมสัมมนา แลวนํามารอยเรียงกันลักษณะเรียบเรียงหนังสือ ทําเปนรูปเลมประกอบดวยคํานํา 

สารบัญ เนื้อเรือง การสังเคราะห การสรุป การอางอิง บรรณานุกรม  

แบบท่ี ๒  งานท่ีประสบความสําเร็จ งานเชิงสังเคราะหท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี และเปนงานท่ีสําเร็จ

ตามตัวชี้วัด นโยบาย กลยุทธ ของหนวยงานและสถาบัน โดยตองอธิบายวางานชิ้นนี้สําเร็จ ตอบสนองนโยบาย

อยางไร  เปนงานท่ีตองใชองคความรู ขอกฎมายอยางไร ใชความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางไร มีข้ันตอน มีความ

ยุงยากซับซอน ใชเทคนิคการปฏิบัติงาน แกปญหาอุปสรรคอยางไร 

 สวนประกอบของรูปเลม 

๑. สวนประกอบตอนตน ประกอบดวย ปกนอก  ปกใน  คํานิยม  คํานํา  สารบัญ   บัญชีตาราง

และ บัญชีภาพประกอบ  

๒. สวนประกอบเนื้อหา เปนสวนท่ีจัดทําสารบัญ ท่ีแบงออกเปนบทๆ  

๓. สวนประกอบตอนทาย ประกอบดวย บรรณานุกรม  ภาคผนวก  และ ประวัติยอผูเขียน 

 

 

 

 

 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๘๑ 

ข้ันตอนท่ี ๔ ทําประเมนิคางาน 

 

แบบประเมินคางาน และ แบบฟอรม ปช. ๐๓ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวในประกาศ ซ่ึงผูเขียนจะตองเขียน

บรรยายภาระงานท่ีทําเปรียบเทียบ โดยสามารถใชขอมูลในการปฏิบัติงาน ยอนหลัง ๓ ป เพ่ือใหเห็นถึงพัฒนาการ

ปฏิบัติ งาน และจะตองบรรยายให เห็น ถึงวิธีการปฏิบัติ งาน ท่ี มีความยุ งยาก ซับซอน  การตัดสินใจ  

การแกไขปญหา เพ่ือใหเห็นถึงความชํานาญท่ีเกิดข้ึน โดยในการเขียนประเมินคางานควรเขียนหนาท่ีความ

รับผิดชอบท่ีไดปฏิบัติจริง ประมาณ ๓ – ๔ งาน ท้ังนี้แบบประเมินท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการแลวนั้น 

จะตองนํามาประกอบการทําข้ึนสูตําแหนง  มีอายุ ๑ ป   

 

ตัวอยาง 

แบบประเมินคางานตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ 

 

๑. ตําแหนงเลขท่ี  ๐๑๙๔ 

ช่ือตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ 

สังกัด  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอกําหนดเปนตําแหนง   นักวิเคราะหนโยบายและแผน    ระดับ ชํานาญการ 
 

๒. หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง (ตอ) 

ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม 

๒.๑ ดานการปฏิบัติการ  

(๑) ชวยศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน 

ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการ

กําหนดนโยบาย (ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง) 

--ให เอามาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนงของ

ปฏิบัติการ (หนา ๕๖-๕๗) ----- 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีไดรับ

มอบหมาย 

๑) คนควา ศึกษา และรวบรวมขอมูลผลการ

ดําเนินงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือเปน

๒.๑ ดานการปฏิบัติการ  

(๑) ศึกษา วิ เคราะห  วิจัย ประสานแผน 

ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการ

กําหนดนโยบาย (ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง) 

--ให เอามาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนงของ

ชํานาญการ (หนา ๕๘-๕๙)----- 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง 

 

๑)  คนควา ศึกษา วิเคราะหและรวบรวมขอมูล

ประกอบในการจัดทําแผนกลยุทธของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรมจากเว็บไซตหนวยงานท่ีเก่ียวของและ



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๘๒ 

๒. หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง (ตอ) 

ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม 

ขอมูลประกอบการจัดทําแผนกลยุทธของสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 

 

 

หนังสือรายงานประจําป เพ่ือนํานโยบาย ยุทธศาสตร 

และแนวทางการดําเนินงาน จาก 

     -  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

     -  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 

     -  แผนแมบทวัฒนธรรม 

     -  แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม 

     -  ผลการดําเนินงานของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

     โดยวิเคราะหประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ

ในแตละแผน มาใสในตารางความเชื่อมโยงกับแผนกล

ยุทธของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และไดจัดทํา

ตารางการวิเคราะห Swot Analysis เพ่ือสามารถ

เชื่อมโยงมาเปนตารางแผนกลยุทธ  

 

๓. หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง  

งานเดิม งานใหม 

งานท่ีไดรับมอบหมาย 

งานท่ี ๑  งานจัดแผน 

(๑) คุณภาพของงาน  

(๒) ความยุงยากและซับซอนของงาน  

(๓) การกํากับตรวจสอบ  

(๔) การตัดสินใจ  

(๕) การบริหารจัดการ 

 

 

 

 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง  

งานท่ี ๑  งานจัดแผน 

(๑) คุณภาพของงาน  

(๒) ความยุงยากและซับซอนของงาน  

(๓) การกํากับตรวจสอบ  

(๔) การตัดสินใจ  

(๕) การบริหารจัดการ 

 

 

ตําแหนง่เดมิ:ควรอธิบาย

ขัน้ตอนและวิธีการทํางาน

  

ตําแหนง่ใหม:่ควรอธิบายขัน้ตอนท่ี

เพ่ิมขึน้และมคีวามยุง่ยากมาก

ยิ่งขึน้อยา่งไรอาจจะมีตวัชีว้ดัท่ี

ชดัเจน  

งานใหม:่ควรอธิบายขัน้ตอนท่ีเพ่ิมขึน้และมีความ

ยุง่ยากมากยิ่งขึน้อยา่งไรอาจจะมีตวัชีว้ดัท่ีชดัเจน  งานเดิม:ควรอธิบายในแตล่ะขัน้ตอน  



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๘๓ 

แบบ ปช.๐๓ 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 

ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  

ประกาศ ณ วันท่ี ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

------------------------------------------------- 

แบบคําขอรับการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  

กรณีปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง ระดับชํานาญการ  

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 

สวนท่ี 1  ขอมูลเบ้ืองตนของผูขอรับการประเมิน 

1. ชือ่/สกุล.................................................................................................................................................... 

2. ตําแหนง........................................................ระดบั................................ตําแหนงเลขท่ี............................ 

3. สังกัด/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานักงาน/กอง........................................................................................ 

4. คาจาง................................................................บาท   (ปงบประมาณ พ.ศ............................................) 

5. ขอรับการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

กรณีปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง ระดับชํานาญการ        

       ดวยวิธี            ปกติ                     พิเศษ 

6. ประวัติสวนตัว                                                                                                   

เกิดวันท่ี............เดือน......................พ.ศ............  อายุ.........ป    

7. ประวัติการศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ)                                                                                                                

 คุณวุฒิ    สาขา  ป พ.ศ.ท่ีไดรับ   สถานศึกษา 

 .............................  .................................      ...................  ........................................ 

ฯลฯ 

8. ประวัติการฝกอบรมหรือดูงาน 

 วัน  เดือน  ป               ระยะเวลา       รายการฝกอบรม/ศึกษาดูงาน        หนวยงาน                 

.............................      ..............................        ...........................      ................................ 

ฯลฯ 

๙.   ประวัติการปฏิบัติราชการ 

       ๙.๑  วันท่ีเริ่มปฏิบัติราชการ....................................................... 

 ๙.๒  ปจจุบันดํารงตําแหนง......................................................... ระดับปฏิบัติการ 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๘๔ 

              ไดรับการแตงตัง้เม่ือวันท่ี................................................... 

 ๙.๓  อายุราชการ................ป ..............เดือน 

๑๐. ประสบการณพิเศษในการทํางาน 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 
 

สวนท่ี 2  หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงในปจจุบัน 
 

1. หนาท่ีความรับผิดชอบตามท่ีปรากฏในโครงสราง  ท้ังนี้ใหแนบรายละเอียดดังนี้ 

(1) แผนภูมิการแบงสวนราชการและลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยางยอ ๆ  

(2) แผนภูมิอัตรากําลังตามโครงสราง 

2. หนาท่ีความรับผิดชอบพิเศษท่ีไดรับมอบหมายอ่ืน ๆ  

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

สวนท่ี 3 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหนงท่ีครองอยู  

1. มีภาระงานท่ีไดรับมอบเหมาะสมตําแหนงท่ีครองอยูและมีความชัดเจน

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................... 

2. ปฏิบัติงานตามภาระงานไดเปนอยางดี และงานท่ีไดรับมอบหมายประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๘๕ 

๓. ผลการปฏิบัติงานเปนประโยชนตอองคกรและสงผลดีตอองคกร 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

๔. มีการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................... 

๕. ผลงานในการรวมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดอยางเหมาะสม รวมท้ังใหความรวมมือใน 

การบริหารงาน 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

สวนท่ี 4 ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงท่ีจะประเมิน 

1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนําองคความรูท่ีศึกษามาใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการได 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

2. ความรูความเขาใจกฎหมาย หรือระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการงานประจําท่ีปฏิบัติ

อยู และสามารถหาคําตอบในทางกฎหมายไดเม่ือมีขอสงสัยในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

3. ทักษะ พิจารณาจากความสามารถในการทํางานไดอยางคลองแคลว  วองไว รวดเร็ว  ถูกตอง แมนยํา  

และความชํานาญในการปฏิบัติจนเปนท่ีเชื่อถือและยอมรับ 

(1) สามารถใชคอมพิวเตอรในระดับเบื้องตนได และสามารถใชโปรแกรมข้ันพ้ืนฐานไดอยาง

คลองแคลว 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๘๖ 

(2) สามารถพูด เขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษ และทําความเขาใจสาระสําคัญของเนื้อหาตาง ๆ ได 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

(3) ทักษะในการคิดคํานวณข้ันพ้ืนฐานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และสามารถทําความเขาใจขอมูลดาน

ตัวเลขไดอยางถูกตอง 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................     

     (4)  สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางเปนระบบ และพรอมใช รวมถึงสามารถแสดงผลขอมูลในรูปแบบ

ตาง ๆ เชน กราฟ รายงาน เปนตนและสามารถวิเคราะห และประเมินผลขอมูลไดอยางถูกตอง 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

สวนท่ี 5  ผลงานท่ีเสนอขอเพ่ือประกอบการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
 

1. คูมือปฏิบัติงานหลัก 

1.1 ชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก............................................................................................................... 

          คูมือปฏิบัติงานหลักนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง ระดับ……………………………………..มาแลวหรือไม 

                      ไมเคยใช 

                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ................... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........................ 

                                ตามเกณฑท่ีกําหนด) 

          คูมือปฏิบัติงานหลักเผยแพรในลักษณะ.............................................................................................. 

          กรณีเปนผลงานรวมผูขอมีสวนรวมรอยละ ............ และตองแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงาน

ตามแบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงาน ตามเอกสารแนบ 6 ทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 

2557            

 

1.2 ชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก............................................................................................................... 

           คูมือปฏิบัติงานหลักนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง ระดับ……………………………………..มาแลวหรือไม 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๘๗ 

                      ไมเคยใช 

                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ................... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........................ 

                                ตามเกณฑท่ีกําหนด) 

          คูมือปฏิบัติงานหลักเผยแพรในลักษณะ.............................................................................................. 

          กรณีเปนผลงานรวมผูขอมีสวนรวมรอยละ ............ และตองแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงาน

ตามแบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงาน ตามเอกสารแนบ 6 ทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 
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2. ผลงานเชิงวิเคราะห 

2.1 ชื่อผลงานเชิงวิเคราะห............................................................................................................... 

          ผลงานเชิงวิเคราะหนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง ระดับ……………………………………..มาแลวหรือไม 

                      ไมเคยใช 

                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ................... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........................ 

                                ตามเกณฑท่ีกําหนด) 
 

          ผลงานเชิงวิเคราะหเผยแพรในลักษณะ.............................................................................................. 

          กรณีเปนผลงานรวมผูขอมีสวนรวมรอยละ ............ และตองแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงาน

ตามแบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงาน ตามเอกสารแนบ 6 ทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 
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2.2 ชื่อผลงานเชิงวิเคราะห............................................................................................................... 

          ผลงานเชิงวิเคราะหนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง ระดับ……………………………………..มาแลวหรือไม 

                      ไมเคยใช 

                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ................... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........................ 

                                ตามเกณฑท่ีกําหนด) 

          ผลงานเชิงวิเคราะหเผยแพรในลักษณะ.............................................................................................. 

          กรณีเปนผลงานรวมผูขอมีสวนรวมรอยละ ............ และตองแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงาน

ตามแบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงาน ตามเอกสารแนบ 6 ทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๘๘ 

เชียงใหม วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 
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3. ผลงานเชิงสังเคราะห 

3.1 ชื่อผลงานเชิงสังเคราะห............................................................................................................. 

          ผลงานเชิงสังเคราะหนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง ระดับ……………………………………..มาแลวหรือไม 

                      ไมเคยใช 

                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ................... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........................ 

                                ตามเกณฑท่ีกําหนด) 

          ผลงานเชิงสังเคราะหเผยแพรในลักษณะ............................................................................................. 

          กรณีเปนผลงานรวมผูขอมีสวนรวมรอยละ ............ และตองแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงาน

ตามแบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงาน ตามเอกสารแนบ 6 ทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 
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3.2 ชื่อผลงานเชิงสังเคราะห............................................................................................................. 

          ผลงานเชิงสังเคราะหนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง ระดับ……………………………………..มาแลวหรือไม 

                      ไมเคยใช 

                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ................... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........................ 

                                ตามเกณฑท่ีกําหนด) 

          ผลงานเชิงสังเคราะหเผยแพรในลักษณะ............................................................................................. 

          กรณีเปนผลงานรวมผูขอมีสวนรวมรอยละ ............ และตองแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงาน

ตามแบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงาน ตามเอกสารแนบ 6 ทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 
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4.   งานวิจัย 

4.1 ชื่องานวิจัย.............................................................................................................................. 

          งานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

กรณีปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง ระดับ……………………………………..มาแลวหรือไม 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๘๙ 

                      ไมเคยใช 

                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ................... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........................ 

                                ตามเกณฑท่ีกําหนด) 

          งานวิจัยเผยแพรในลักษณะ................................................................................................................ 

          กรณีเปนผลงานรวมผูขอมีสวนรวมรอยละ ............ และตองแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงาน

ตามแบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงาน ตามเอกสารแนบ 6 ทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 
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4.2 ชื่องานวิจัย.............................................................................................................................. 

          งานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

กรณีปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง ระดับ……………………………………..มาแลวหรือไม 

                      ไมเคยใช 

                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ................... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........................ 

                                ตามเกณฑท่ีกําหนด) 

          งานวิจัยเผยแพรในลักษณะ................................................................................................................. 
 

          กรณีเปนผลงานรวมผูขอมีสวนรวมรอยละ ............ และตองแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงาน

ตามแบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงาน ตามเอกสารแนบ 6 ทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 
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           ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

      ลงชื่อ...................................................ผูขอรับการประเมิน 

 (..................................................) 

 ตําแหนง...................................................... 

                                                 วันท่ี.......เดือน......................พ.ศ............ 

 

 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๙๐ 

สวนท่ี ๕  คํารับรองคําขอประเมินและความเห็นของผูบังคับบัญชา 

1. คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา  

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 

                                     ลงชื่อ...................................................หวัหนางาน 

                                           (..................................................) 

                                  ตําแหนง...................................................... 

                               วันท่ี..........เดือน.............................พ.ศ............... 

 

2. คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา  

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 

                                     ลงชื่อ...................................................ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา 

                                           (..................................................) 

                                  ตําแหนง...................................................... 

                               วันท่ี..........เดือน.............................พ.ศ............... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๙๑ 

3. คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา  

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 

                                     ลงชื่อ.....................................................คณบดี หรือผูอํานวยการ 

                                                                                    หรือผูชวยอธิการบดี 

         หรือรองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

                                           (..................................................) 

                                  ตําแหนง...................................................... 

                                วันท่ี..........เดือน.............................พ.ศ............... 

สวนท่ี 6  แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
             

           ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558  

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖๐  กําหนดใหการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนตําแหนง

ประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ

เฉพาะ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตองคํานึงถึง

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังนี้ 

 ๑.  ขาพเจามีความซ่ือสัตยทางวิชาชีพ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนและไมลอกเลียน

ผลงานของผูอ่ืน รวมท้ังไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพ

มากกวาหนึ่งฉบับในลักษณะท่ีจะเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 

 ๒.  ขาพเจาใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนํามาใชในผลงานทางวิชาชีพของ

ตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา 

 ๓.  ขาพเจาไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผู อ่ืน 

และสิทธิมนุษยชน 

 ๔.  ผลงานทางวิชาชีพตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาชีพเปนเกณฑ ไมมีอคติมาเก่ียวของ  

และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย โดยหวัง



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๙๒ 

ผลประโยชนสวนตัว หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน และเสนอผลงานตามความเปนจริงไมขยายขอ

คนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ 

 ๕.  ขาพเจาไดนําผลงานไปใชประโยชนในทางท่ีชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไดประพฤติและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

ท่ีกําหนดไวขางตน และขาพเจาไดรับทราบผลของการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพดังกลาว 

 

                                                                  ลงชื่อ.................................................ผูเสนอขอ 

                                                                      (.............................................................) 

                                                                 วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๙๓ 

 

 

ข้ันตอนท่ี ๕ สงผลงานเพ่ือขอข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

   

เม่ือสามารถจัดทําผลงานตามข้ันตอนครบท้ัง ๔ แลว  สามารถเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขอสงผลงานเพ่ือขอ

ข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนได โดย  

๑.   จัดทําบันทึกขอความขอสงผลงานเพ่ือขอข้ึนสูตําแหนงโดยสงผานสํานักงานผูอํานวยการ ไปยัง

มหาวิทยาลัย โดยบันทึกขอความสงเขาตามระบบท่ีงานธุรการ สวนผลงาน อันประกอบดวย แบบประเมินคางาน 

แบบปช.๐๓ งานวิจัย หรือ งานวิเคราะห หรืองานสังเคราะห ใหใสซองปดผนึก นําไปสงท่ีกองบริหารงานบุคคล  

 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ     สํานักศิลปะและวัฒนธรรม     

ท่ี        .......................                            วันท่ี .................................................. 

เรื่อง    ขอสงแบบประเมินคางานเพ่ือเขาสูตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชํานาญ

ตําแหนงเลขท่ี .......... 
 

เรียน    ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดประกาศใหมีการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  

โดยเปดรับสมัครบุคคล ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ ของบุคลากรสาย

สนับสนุน นั้น สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดสนับสนุนบุคลากรใหมีโอกาสในการดํารงตําแหนงสูง ข้ึน   

โดยไดจัดทําการประเมินคางานตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ ของ

ตําแหนงเลขท่ี  ..........  ไดแก ...................... ขอกําหนดเปนตําแหนง ................ระดับชํานาญการ   

ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอสงแบบประเมินคางานของตําแหนงดังกลาว ตาม

เอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้  และขอความอนุเคราะหตรวจสอบความถูกตอง และสงใหคณะกรรมการประเมินคางาน

ตอไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

(................................................................) 

ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ตัวอยาง 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๙๔ 

๒.   มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคางาน จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน โดยมี

ผูบังคับบัญชาโดยตรงของตําแหนงท่ีเสนอขอกําหนดตําแหนงสูงข้ึนรวมเปนคณะกรรมการและหัวหนาหนวยงานท่ี

รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลเปนกรรมการและเลขานุการ (ผูทรงคุณวุฒิท่ีอานจํานวน ๓ คน เปนผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกเนื่องจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ยังไมมีผูท่ีสามารถอานได และตองเปนระดับชํานาญการดวย) ท้ังนี้

จะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ ๒ ใน ๓  

๓.   จากนั้นรอผลการพิจารณาคณะกรรมการฯ  

 กรณีมีการแกไข   -    ใหแกไขและจัดสงใหม  

 กรณีไมผาน        -    สามารถนําผลงานชิ้นใดชิ้นใหมท่ีผานนํามาขอใหม  

 กรณีท่ีผานโดยไมมีแกไข  -  รอคําสั่งแตงตั้งโดยการแตงตั้งนั้น นับตั้งแตวันท่ีสงผลงาน  

๔.    มหาวิทยาลัยจะดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งในการข้ึนสูตําแหนงระดับชํานาญการ   
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คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๙๕ 

ภาคผนวก 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

(จากกิจกรรมการจดัการความรู ประจําปงบประมาณ 2562)  

ลําดับ งาน ชื่อ-สกลุ ตําแหนง 
ชื่อผลงานท่ีจะใชขอกําหนดตําแหนง 

ท่ีสูงขึ้น 

2 งานบริหารงานท่ัวไป นางสาวศุภรักษ   ฉัตรแกว เจาหนาท่ีบริหารงาน

ท่ัวไป 

1. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจดัการ

ระบบบันทึกวันปฏิบัติงานของบุคลากรของ

สํานักฯ 
    2. งานวิเคราะห เรื่อง จํานวนวันและ

ระยะเวลาของการปฏิบัติงานของบุคลากร

สํานักฯ 
3 งานนโยบายและ

แผน 

นางสาววราภรณ    

โยธาราษฎร 

นักวิเคราะหนโยบาย

และแผน 

1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง “การของบประ-

มาณของสํานักศลิปะและวัฒนธรรม 

    

2.  งานวิจัย เรื่อง จัดทําแผนกลยุทธโดยยดึ

หลัก BSC กรณีศึกษา สํานักศลิปะและ

วัฒนธรรม  

   - งานวิเคราะห “การประเมินตวัช้ีวัดเพ่ือ

พัฒนาโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” 
4 งานการเงินและ

บัญช ี

นางกัลยาณ ี  อินตะราชา นักวิชาการเงินและ

บัญชี 

1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจาย

งบประมาณกองทุนสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2. งานวิเคราะห เรื่อง การเปรียบเทียบ

รายรับ-รายจายของกองทุนสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 
5 งานคอมพิวเตอร นายวีรพิชญ    หิมารัตน นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

1.คูมือการใชโปรแกรมพจนานุกรมอิเล็ก-

ทรอนิกสภาษาไทย-ลานนา ลานนา-ไทย 

    

2. งานสังเคราะห เรื่อง โปรแกรมการสืบคน

ภาษาไทย-ลานนา ลานนา-ไทย

อิเล็กทรอนิกส 
6 งานสงเสริมและ 

เผยแพร 

ศิลปวัฒนธรรม 

นายโสภณ       พรมจิตต นักวิชาการศึกษา 1. คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การจดั

พิพิธภัณฑการเรียนรูใบลานศึกษา ของสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม 

    2. งานวิเคราะห เรื่อง เปรียบเทียบการจัด

กิจกรรมดานพุทธศาสนา และ 



 

 

คูมือการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูชํานาญการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒    หนา  ๙๖ 

ลําดับ งาน ชื่อ-สกลุ ตําแหนง 
ชื่อผลงานท่ีจะใชขอกําหนดตําแหนง 

ท่ีสูงขึ้น 

ศิลปวัฒนธรรม ของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

   งานวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรม

ดาน ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม เพอความ

ตองการของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ

เชียงใหม 
7 งานสงเสริมและ 

เผยแพร 

ศิลปวัฒนธรรม 

นางสาวปนัดดา   โตคํานุช นักวิชาการศึกษา 1. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การคดัเลือก

บุคลากรผูมผีลงานดเีดนทางวัฒนธรรมเปน 

เพชรราชภัฏ เพชรลานนา 

    2. งานวิจัย เรื่อง ภาพลักษณสถาบันลานนา

ศึกษาในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม  
8 งานสงเสริมและ 

เผยแพร 

ศิลปวัฒนธรรม 

นายจักรภาณุ   ไตรยสุทธ์ิ นักวิชาการศึกษา 1. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง ข้ันตอนการจัด

อบรมหลักสูตรระยะสั้นดานศลิปวัฒนธรรม

ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

    2. งานวิเคราะห เรื่อง เปรียบเทียบหลักสตูร

ระยะสั้นของสํานักศลิปะและวัฒนธรรม 
9 งานอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 

นายดิเรก     อินจันทร นักวิชาการศึกษา 1.คูมือการอานและวิเคราะหคมัภีรใบลาน

และพับสาอักษรธรรมลานนา 

    

2. งานสังเคราะห เรื่อง ศัพทานุกรมบาลี-

ลานนา (จากคัมภีรใบลานและพับสา) 

- งานวิจัย เรื่อง การศึกษาประวัตศิาสตร

ทองถ่ินจากคัมภีรใบลาน พับสาและจารึก 

เพ่ือการทองเท่ียว กรณีศึกษาวัดเชียงมั่น 

10 งานอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 

นายภวัต   ณ สิงหทร นักวิชาการศึกษา 1. คูมือการจัดทําหนังสือตําราเรียนอักษร

ลานนา  

 

 

  

2. งานวิจัย เรื่อง  ผลสัมฤทธ์ิของการใชตํารา

เรียนอักษรธรรมลานนาของโรงเรยีนปริยัติ

ธรรมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

11 งานอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 

นายวรวิทย ผดัเปา ผูปฏิบัติงานหองสมุด 1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การใชโปรแกรม

สืบคนหนังสือหองศูนยขอมลูภมูิปญญา

ลานนา 

*ท้ังน้ีบุคลากรสามารถปรับช่ือผลงานไดตามความเหมาะสม 
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