
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

“แผนผังควำมรู้ในกำรขึ้นสู่ช ำนำญกำร” 

(Knowledge Mapping for being CMRU Expert) 
 

องค์ควำมรู้ที่ได้ :  แนวปฏิบัติที่ดีและขั้นตอนการท าผลงานเพ่ือขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานสายสนับสนุน 

 
หลักกำรและเหตุผลที่เลือกองค์ควำมรู้ :   

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้จัดท าผลงานเพื่อขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
2. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และการวางอนาคตท่ีดีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
3. เพ่ือส่งผลให้การด าเนินงานของส านักฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน    

 

ตัวช้ีวัด (KPI) :    
 บุคลากรเริ่มจัดท าผลงานเพ่ือขึ้นสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ อย่างน้อย 1 คน 
 

เป้ำหมำย :   
1.  ผู้บริหารและบุคลากร ได้เรียนรู้ขั้นตอน และวิธีการในการจัดท าผลงานเพื่อขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
2.  บุคลากรมีก าลังใจในการจัดท าผลงานเพ่ือขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอน KM 
1.  กำรก ำหนดควำมรู้หลักท่ีจ ำเป็น (Knowledge Identification) 
 ก าหนดขอบเขตความรู้ที่ต้องการ คือ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน วิธีการ และตัวอย่างที่ดีในการท า
ผลงานเพื่อขอขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานสายสนับสนุน  
     วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ 

การประชุมของคณะกรรมการการจัดการความรู้ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 
ณ ห้องประชุมเจ้าชื่น สิโรรส ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา เพ่ือก าหนดลักษณะกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล วิธีการ/แนวทาง และปฏิทินการด าเนินการจัดการองค์ความรู้ 



 
 
2.  กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
     วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ 

- ศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย “การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น” และข้อมูลจากเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

- ศึกษาเอกสารจากการเข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากรที่มหาวิทยาลัยจัดท าให้กับบุคลากร 
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 2 ครั้ง ซึ่งได้รับเกียรติ จากนางธัญวรรณ์  ศรีเดชะกุล เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป ช านาญการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ผู้มีประสบการณ์
ตรงในการจัดท าผลงานเพ่ือขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
 
ครั้งที่ 1 “เตรียมตัว เตรียมใจ พัฒนาตนจากปฏิบัติการสู่ช านาญการ”  ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561  

ณ ห้องประชุมเอ้ืองสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ครั้งที่ 2  “แผนผังความรู้ในการขึ้นสู่ช านาญการ” ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 
เจ้าชื่น สิโรรส ชั้น 1  อาคารเทพรัตนราชสุดา 
 
 
 
 
 
 
   
 
3.  กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)  
     วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ 

- ด าเนินการบันทึกความรู้ขณะท ากิจกรรมการแลกเปลี่ยน และจัดท าบันทึกรายงานผลให้กับผู้บริหาร
รับทราบ 

-    บันทึกภาพขณะด าเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน 
4.  กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
     วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ 

- คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ตลอดจนผู้แบ่งปันความรู้ ผู้มี
ประสบการณ์ตรงจากนางธัญวรรณ์  ศรีเดชะกุล เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ช านาญการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี 
ร่วมกันวิเคราะห์ ประมวลผล รวบรวมความรู้ เพ่ือให้ได้ขั้นตอน
และวิธีการท าผลงานเพ่ือขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

- จัดท าแผนผังความรู้ เพ่ือสรุปและการจัดล าดับที่ชัดเจนและ
เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งข้ึน  

 
 
 
 
 



5.  กำรเข้ำถึงควำมรู้ (Knowledge Access) 
     วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ 

-   การส ารวจความคิดเห็นของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมโดยให้ตอบแบบทดสอบ Pre-Post Test เ พ่ือวัด 
ความเข้าใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบบทดสอบมีจ านวน 11 ข้อ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบ
แบบทดสอบก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 11 คน มีผู้ตอบแบบทดสอบภายหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมได้คะแนนเพ่ิมขึ้น จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 81.81 และมีจ านวน 2 คน ที่มีคะแนนทดสอบ
ก่อน-หลังเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 18.18 

 

6.  กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ (Knowledge Sharing)  
     วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ 
     ภายหลังจากได้ร่วมกันจัดท าแผนผังความรู้ เผยแพร่ผ่านกลุ่ม Facebook ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและน าไปใช้ประโยชน์  
 

 
 
 
 
 
 
 



7.  กำรเรียนรู้ (Learning)  
     วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ 
     สนับสนุนบุคลากรในการริเริ่มจัดท าผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งผู้บริหารพยายามผลักดันบุคลากรอย่างน้อย 1 คน ของส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม ตามตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2562  คือ นางสาวปนัดดา โตค านุช 
นักวิชาการศึกษา ได้เริ่มด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน งานวิจัย และการประเมินค่างาน ซึ่งอยู่ภายใต้
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ และ นางธัญวรรณ์  ศรีเดชะกุล  


