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คํานํา 

 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)  ปงบประมาณ 

2562  ฉบับนี้ จัดทําข้ึนภายใตกรอบแผนกลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 

2561 – 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดทําโดย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จากการ

วิเคราะหสถานการณปจจุบัน และผลการดําเนินงาน ทางสํานักฯ เห็นวาควรมีการพัฒนาบุคลากร  

ในการสงเสริมใหจัดทําผลงานเพ่ือข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจ และ 

การวางอนาคตท่ีดีให กับบุคลากรในหนวยงาน ท้ังนี้ยังสงผลใหผลการดําเนินงานของสํานักฯ  

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

ในปนี้จัดกิจกรรมในหัวขอ  “แผนผังความรูในการข้ึนสูชํานาญการ”(Knowledge Mapping 

for being CMRU Expert) เพ่ือใหผูบริหาร บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรใน

หนวยงานอ่ืน ๆ  ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนการศึกษาเรียนรู ข้ันตอน แนวปฏิบัติ  

ในการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงคาดหวังวา ภายหลังจากกิจกรรม  

จะสามารถทําใหบุคลากรเกิดการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือจะสามารถจัดทําผลงานเพ่ือข้ึนสูตําแหนง

ท่ีสูงข้ึนได  

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  จึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู ประจาํป

งบประมาณ 2562 เพ่ือประโยชนตอการดําเนินงานดานการพัฒนาการบริหารบุคลากรของ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 

 

      คณะกรรมการจัดการความรู 

        สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

             กรกฎาคม 2562 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

 การจัดการความรูตามแผนการจัดการความรู  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม ไดกําหนดหัวขอการจัดการความรู จํานวน 1 ประเด็น ไดแก  “แผนผังความรูในการ

ข้ึนสูชํานาญการ”  (Knowledge Mapping for being CMRU Expert)  โดยมุงเนนใหผูบริหาร

และบุคลากรมีสวนรวมในการจัดการความรู และดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ทําใหเกิด 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายในหนวยงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูมีประสบการณ 

ตลอดจนบุคคลภายนอกหนวยงาน ซ่ึงสามารถพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรในหนวยงาน 

เพ่ือใหเกิดองคความรูใหม ๆ และมีการรวบรวมจัดเก็บองคความรู เพ่ือนําไปเผยแพรหรือนําไปใชใน

การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลการจัดการความรู เกิดผลผลิตและองคความรูท่ีเกิดข้ึนดังนี้  

 ขอบเขต KM ท่ี 1  “แผนผังความรูในการข้ึนสูชํานาญการ”  

    (Knowledge Mapping for being CMRU Expert) 

 ผลผลิต :  “แผนผังความรูในการข้ึนสูชํานาญการ”  

    (Knowledge Mapping for being CMRU Expert)   

 องคความรูท่ีเกิดข้ึน :  

  1.  กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ท่ีเก่ียวกับการข้ึน

สูตําแหนงท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน 

  2.  ข้ันตอน วิธีการการทําผลงานเพ่ือ ข้ึนสู ตํ าแหน งท่ีสู ง ข้ึนของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน   

3.  แผนการจัดทําผลงานเพ่ือข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุน  
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หลักการและเหตุผล ความสําคัญของปญหา 

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดระดับ 

ตําหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ซ่ึงใหเปนไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย

ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2560 ขอ 5 วรรคสอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เพ่ือกําหนดเสนทางในการพัฒนาตามสาย

งานของบุคลากร  

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ไดเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร จึงเห็นควร

สนับสนุนใหบุคลากรไดเริ่มจัดทําผลงานเพ่ือข้ึนสูระดับชํานาญการ เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรดวยการสงเสริมใหจัดทําผลงานเพ่ือข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหพัฒนาศักยภาพการ

ดําเนินงานของสํานักฯ ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอีกดวย ท้ังนี้ในการจัดทําผลงานเพ่ือข้ึนสูตําแหนงท่ี

สูงข้ึนนั้น ยังเปนเรื่องใหมสําหรับบุคลากร จึงทําใหเกิดความสับสน และยังขาดความรูความเขาใจ 

สํานักฯ จึงไดจัดทําแผนการจัดการความรู “แผนผังความรูในการข้ึนสูชํานาญการ” (Knowledge 

Mapping for being CMRU Expert)  เพ่ือสกัดองคความรูท่ีไดจากการจัดกิจกรรม เปนเสนทาง แนว

ปฏิบัติ ข้ันตอนท่ีชัดเจนและเขาใจงายมากยิ่งข้ึน  
 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรดวยการสงเสริมใหจัดทําผลงานเพ่ือข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน  

2. เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจ และการวางอนาคตท่ีดีใหกับบุคลากรในหนวยงาน 

3. เพ่ือสงผลใหการดําเนินงานของสํานักฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน    

 

แนวทางการดําเนินงาน 

จากแผนการจัดการความรู  “แผนผังความรูในการข้ึนสูชํานาญการ” (Knowledge 

Mapping for being CMRU Expert) ไดกําหนดกระบวนการสกัดความรูจากการทํากิจกรรม จํานวน 

7 ข้ันตอน รายละเอียดดังนี ้

1.  การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปน (Knowledge Identification) 

      กําหนดขอบเขตความรูท่ีตองการ คือ กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ ข้ันตอน วิธีการ และ

ตัวอยางท่ีดีในการทําผลงานเพ่ือขอข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานสายสนับสนุน ดวยการจัดการ
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ประชุมของคณะกรรมการการจัดการความรูของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือกําหนดลักษณะ

กิจกรรม กลุมเปาหมาย ขอมูล วิธีการ/แนวทาง และระยะเวลา 

 2.  การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) 

     จัดกิจกรรมรวบรวมความรู โดยการนั่งคุยแลกเปลี่ยนความรูของบุคลากรผูมีประสบการณ

ในการจัดทําผลงานเพ่ือข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน การศึกษาความรูจากแหลงอ่ืน ๆ เชน website ของกอง

บริหารงานบุคคล  และการศึกษาจากแหลงท่ีมีแนวทางการปฏิบัติท่ีดี 

 3.  การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 

      การจดบันทึกความรูจากการจัดกิจกรรม และการเผยแพรขอมูลใหกับคณะกรรมการ 

ในกลุม Facebook  

 4.  การประมวลและกล่ันกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) 

      จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการความรูฯ เพ่ือวิเคราะห ประมวลผล รวบรวมความรู 

โดย คณะกรรมการจัดการความรูฯ รวมกันวิเคราะห ประมวลผล รวบรวมความรู เพ่ือใหไดข้ันตอน

และวิธีการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน  พูดคุยกันโดยมีผูท่ีคอยชวยเหลือ และจัดกิจกรรมเพ่ือ

สรางบรรยากาศท่ีเปนกันเอง 

 5.  การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

      สนับสนุนใหบุคลากร จัดทําผลงานเสนอเพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน ดวยการติดตามและ

ตรวจสอบความกาวหนาและถูกตองใหกับเอกสารและผลงานของบุคลากร 

6.  การแบงปนแลกเปล่ียนความรู (Knowledge Sharing) 

     กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ  (Community of Practice : CoP) ดวยการจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปความรูกับผูมีประสบการณและเครือขาย ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรม 

KM Day  

7.  การเรียนรู (Learning)  

     การผลักดันและนําองคความรูไปใชในการปฏิบัติงานจริง ดวยการเชิญชวนใหนํา 

องคความรูไปใชประโยชน และสนับสนุนติดตามการนําองคความรูท่ีไดรับมาจัดทําผลงานเพ่ือ 

ขอตําแหนงท่ีสูงข้ึนของบุคลากร 

ผลการดําเนินการ 

ตามแผนการจัดการความรู   “แผนผังความรูในการข้ึนสูชํานาญการ” (Knowledge 

Mapping for being CMRU Expert) จากกระบวนการสกัดความรู  จํานวน 7 ข้ันตอน มีผล 

การดําเนินงานรายละเอียดดังนี ้
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1.  การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปน (Knowledge Identification) 

      วิธีการสูความสําเร็จ 

การประชุมของคณะกรรมการการจัดการความรูของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันท่ี 

9 ตุลาคม 2561 ณ หองประชุมเจาชื่น สิโรรส ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา เพ่ือกําหนดลักษณะ

กิจกรรม กลุมเปาหมาย แหลงขอมูล วิธีการ/แนวทาง และปฏิทินการดําเนินการจัดการองคความรู 

 2.  การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) 

      วิธีการสูความสําเร็จ 

ศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย “การกําหนดระดับตําแหนงและ 

การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน” และขอมูลจากเว็บไซตกองบริหารงาน

บุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เอกสารจากการเขารวมการอบรมพัฒนาบุคลากรท่ีมหาวิทยาลัย

จัดทําใหกับบุคลากร และจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 2 ครั้ง ซ่ึงไดรับเกียรติ จาก 

นางธัญวรรณ  ศรีเดชะกุล เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ผูมีประสบการณตรงในการจัดทําผลงานเพ่ือข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน  

ครั้งท่ี 1 “เตรียมตัว เตรียมใจ พัฒนาตนจากปฏิบัติการสูชํานาญการ” ในวันพุธท่ี 31 ตุลาคม 2561 

ณ หองประชุมเอ้ืองสายมานพระอินทร ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา และครั้งท่ี 2 “แผนผังความรู

ในการข้ึนสูชํานาญการ” ในวันศุกรท่ี 15 กุมภาพันธ 2562 ณ หองประชุมเจาชื่น สิโรรส ชั้น 1  

อาคารเทพรัตนราชสุดา 

 3.  การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 

     วิธีการสูความสําเร็จ 

     ขณะทํากิจกรรมการแลกเปลี่ยน มีผูบันทึกความรูและบันทึกภาพ ขณะทํากิจกรรมการ

แลกเปลี่ยน และจัดทําบันทึกรายงานผลผูอํานวยการ 

 4.  การประมวลและกล่ันกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) 

      วิธีการสูความสําเร็จ 

     คณะกรรมการจัดการความรูฯ ตลอดจนผูแบงปนความรู ผูมีประสบการณตรงจากนาง

ธัญวรรณ   ศรีเดชะกุล เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  รวมแบงปนแนวปฏิบัติท่ีดี รวมกันวิเคราะห ประมวลผล รวบรวม

ความรู เพ่ือใหไดข้ันตอนและวิธีการทําผลงานเพ่ือข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนจัดทําแผนผังความรู เพ่ือสรุป

และการจัดลําดับท่ีชัดเจนและเขาใจไดงายมากยิ่งข้ึน   
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5.  การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

     วิธีการสูความสําเร็จ 

     ไดมีการสํารวจความคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรมโดยใหทําแบบทดสอบ Pre-Post Test 

เพ่ือวัดความเขาใจของบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรม โดยแบบทดสอบมีจํานวน 11 ขอ ไดใหผูเขารวม

กิจกรรมทําแบบทดสอบกอนเขารวมกิจกรรม และภายหลังจากเขารวมกิจกรรม มีจํานวน 11 คน โดย

มีผูทําแบบทดสอบภายหลังการเขารวมกิจกรรมสามารถทําแบบทดสอบไดคะแนนเพ่ิมข้ึน จํานวน 9 

คน คิดเปนรอยละ 81.81 และมีจํานวน 2 คน ท่ีมีคะแนนทดสอบกอน-หลังเทากัน คิดเปนรอยละ 

18.18 

6.  การแบงปนแลกเปล่ียนความรู (Knowledge Sharing) 

          วิธีการสูความสําเร็จ 

                ภายหลังจากไดรวมกันจัดทําแผนผังความรู เผยแพรผานกลุม Facebook ของสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพ่ือใหบุคลากรไดรับทราบและนําไปใชประโยชน  

7.  การเรียนรู (Learning)  

               วิธีการสูความสําเร็จ 

               การสนับสนุนบุคลากรในการริเริ่มจัดทําผลงานเพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน ท้ังนี้เพ่ือให

เปนไปตามแผนงานพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึงผูบริหารพยายามผลักดัน

บุคลากรอยางนอย 1 คน ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู 

ปงบประมาณ 2562  คือ นางสาวปนัดดา โตคํานุช นักวิชาการศึกษา ไดเริ่มดําเนินการจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงาน งานวิจัย และการประเมินคางาน ซ่ึงอยูภายใตขอเสนอแนะของหัวหนาสํานักงาน

ผูอํานวยการ และ นางธัญวรรณ  ศรีเดชะกุล   

 

     และในวันพฤหัสบดีท่ี 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ หองประชุมเจาชื่น 

สิโรรส ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา ในการรวมกันจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ซ่ึงรวมกันกําหนด

หัวขอในการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน และงานวิเคราะห / งานวิจัย เพ่ือเปนแนวทางใหกับบุคลากร  

ไดจัดทําผลงานท่ีมีทิศทางเดียวกัน และไมซํ้าซอนกัน 

 

องคความรูท่ีเกิดข้ึน 

จากข้ันตอนตามแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีเปาหมายให

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของหนวยงาน มีองคความรูท่ี

เกิดข้ึนดังนี้  
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ขอบเขต KM ท่ี 3 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประเด็นความรูเรื่อง “แผนผัง

ความรูในการข้ึนสูชํานาญการ” (Knowledge Mapping for being CMRU Expert) 

ผลผลิต : บุคลากรเริ่มจัดทําผลงานเพ่ือขอข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน อยางนอย 1 คน  

 องคความรูท่ีเกิดข้ึน :  

 1)   “แผนผังความรูในการข้ึนสูชํานาญการ” (Knowledge Mapping for being CMRU 

Expert)  จํานวน 5 ข้ันตอน  

  ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย “การกําหนดระดับ

ตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน” 

  ข้ันตอนท่ี 2 ตามแบบฟอรมของ นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน มีจํานวน ๕ บท ควรเปน

หัวขอท่ีสอดคลองกับงานวิจัยและภาระงานท่ีเขียนประเมินคางานซ่ึงควรเปนเรื่องท่ีรับผิดชอบและ

ถนัดท่ีสุด 

  ข้ันตอนท่ี 3 จัดทํางาน ตามกระบวนการวิจัย มีจํานวน ๕ บท หรือ งานสังเคราะห 

จะตองมีผลงานในเชิงนวัตกรรม หรือ งานวิเคราะห (บทท่ี 3 สําคัญ) เปนขอมูลเชิงสถิติยอนหลัง 3 ป 

ซ่ึงตองเปนประโยชนตอหนวยงานและมหาวิทยาลัยนําขอมูลไปใชประโยชนในการพัฒนาตอไป 

  ข้ันตอนท่ี  4  ทําประเมินคาให ใชมาตรฐานกําหนดตําแหน งตามประกาศ

มหาวิทยาลัย ป 2560 ประกอบ จากระดับปฏิบัติการเปนชํานาญการ จุดเนนของการทําแบบประเมิน 

ผูเขียนตองเขียนใหกรรมการเห็นถึงความยุงยาก ซับซอน คุณภาพ การตัดสินใจของงาน เพ่ือแสดงให

เห็นถึงความชํานาญท่ีเกิดข้ึนในงานท่ีรับผิดชอบ  

  ข้ันตอนท่ี 5 สงผลงานเพ่ือขอข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน ทําบันทึกขอความขอสงผลงาน

เพ่ือขอข้ึนสูตําแหนงโดยสงผานสํานักงานคณะ/ผูอํานวยการไปยังมหาวิทยาลัย  โดยบันทึกขอความ

สงเขาตามระบบท่ีงานธุรการสวนผลงาน อันประกอบดวย แบบประเมินคางาน ปช.03  งานวิจัยหรือ

งานวิเคราะหหรืองานสังเคราะห ใสซองปดผนึก  นําไปสงท่ีกองบริหารงานบุคคล 

 2)  แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  (จากกิจกรรมการจัดการ

ความรู ประจําปงบประมาณ 2562) โดยมีรายละเอียดชื่อผลงานท่ีจะใชขอกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

ของบุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 10 คน  
 

 

-------------------------------------------- 
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ก. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) 

ประจาํปงบประมาณ 2562 
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ข. แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒  “แผนผังความรูในการข้ึน 

สูชํานาญการ”(Knowledge Mapping for being CMRU Expert) 
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