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ค าน า 

 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan)  ส ำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม ปีงบประมำณ 2563 ฉบับนี้  จัดท ำขึ้นภำยใต้กรอบแผนกลยุทธ์ด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จำกกำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน และผลกำรด ำเนินงำน ทำงส ำนักฯ เห็นว่ำควรมีกำรพัฒนำบุคลำกร ในกำร
ส่งเสริมให้จัดท ำผลงำนเพ่ือขึ้นสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ และกำรวำงเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพให้กับบุคลำกรในหน่วยงำน ทั้งนี้ยังส่งผลให้ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ 
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น   

ในปีงบประมำณ 2563 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ในหัวข้อ  
“เขียนประเมินค่างานอย่างไรให้ผ่าน” (How to write the job evaluation) เพ่ือให้ผู้บริหำร 
บุคลำกรของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลำกรในหน่วยงำนอ่ืน ๆ  ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ตลอดจนกำรศึกษำเรียนรู้  วิธีกำร แนวทำง เทคนิค ในกำรเขียนประเมินค่ำงำน  
เพ่ือประกอบกำรขอเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลำกรสำยสนับสนุน ซึ่งคำดว่ำ ภำยหลังจำกกิจกรรม 
จะสำมำรถท ำให้บุคลำกรจะสำมำรถพัฒนำกำรเขียนประเมินค่ำงำน เพ่ือสำมำรถจัดท ำผลงำนเพ่ือขึ้น
สู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นได้  

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 เพ่ือประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรบุคลำกรของ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป 

 
 
      คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
        ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
             มิถุนำยน 2563 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 กำรจัดกำรควำมรู้ตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม ได้ก ำหนดหัวข้อกำรจัดกำรควำมรู้ จ ำนวน 1 ประเด็น ได้แก่  “เขียนประเมินค่างาน
อย่างไรให้ผ่าน” (How to write the job evaluation)  โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหำรและบุคลำกรมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรควำมรู้ และด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ท ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันภำยในหน่วยงำน  กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ ตลอดจน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลภำยนอกหน่วยงำน  ซึ่งเป็นองค์ควำมรู้ที่สำมำรถพัฒนำทักษะ
ควำมสำมำรถของบุคลำกรในหน่วยงำน  เพ่ือให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ และมีกำรรวบรวมจัดเก็บองค์
ควำมรู้ เพ่ือน ำไปเผยแพร่หรือน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จำกกำรด ำเนิน
กิจกรรม ท ำให้ไดผ้ลกำรจัดกำรควำมรู้ เกิดผลผลิตและองค์ควำมรู้ที่เกิดข้ึนดังนี้  
 

 ขอบเขต KM ที่ 1  “เขียนประเมินค่ำงำนอย่ำงไรให้ผ่ำน”  
    (How to write the job evaluation)  
 

 ผลผลิต :  “เทคนิคและขั้นตอนกำรเขียนประเมินค่ำงำน”  
 

 องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น :  
  1.  แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรประเมินค่ำงำน  
  2.  ขั้นตอน กระบวนกำรให้ได้มำซึ่งภำระงำนสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำนที่
สำมำรถน ำมำเขียนในกำรประเมินค่ำงำนในแต่ละต ำแหน่ง  

3.  แผนกำรจัดท ำผลงำนประกอบกำรขอขึ้นสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงำน
มหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน  
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หลักการและเหตุผล ความส าคัญของปัญหา 

ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้มีประกำศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดระดับ 
ต ำหน่งและกำรแต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัยให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น ซึ่งให้เป็นไปตำมระเบียบ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรก ำหนดระดับต ำแหน่งและกำรแต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัย
ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2560 ข้อ 5 วรรคสอง มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  เพ่ือก ำหนดเส้นทำงในกำรพัฒนำตำม 

สำยงำนของบุคลำกร  
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ได้เห็นถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกร จึงเห็นควร

สนับสนุนพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้วยกำรส่งเสริมให้จัดท ำผลงำนเพ่ือขึ้นสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลให้ พัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ ให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้นอีกด้วย ทั้ งนี้ 
ในปีงบประมำณ 2562 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ “แผนผังควำมรู้ 
ในกำรขึ้นสู่ช ำนำญกำร” (Knowledge Mapping for being CMRU Expert)  ซึ่งได้แผนผังและเล่ม
คู่มือควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกิจกรรม ที่สร้ำงควำมเข้ำใจในกระบวนกำรที่จะจัดท ำผลงำน แต่บุคลำกร
ยังคงไม่สำมำรถก ำหนดภำระงำนของตนเองที่สำมำรถน ำมำเขียนในกำรประเมินค่ำงำนได้ ดังนั้นใน
ปีงบประมำณ 2563 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ในหัวข้อ  
“เขียนประเมินค่ำงำนอย่ำงไรให้ผ่ำน” (How to write the job evaluation)  เพ่ือเป็นกำรช่วยกัน
วิเครำะห์หำภำระงำนของแต่ละต ำแหน่ง และสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรปฏิบัติงำนของแต่ละ
ต ำแหน่งได ้

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้วยกำรส่งเสริมให้จัดท ำผลงำนเพ่ือขึ้นสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น  

2. เพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ และกำรวำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career 
Path)  ให้กับบุคลำกรในหน่วยงำน 

3. เพ่ือส่งผลให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น    
 

แนวทางการด าเนินงาน 

จำกแผนกำรจัดกำรควำมรู้  “เขียนประเมินค่ำงำนอย่ำงไรให้ผ่ำน” (How to write the job 
evaluation) ได้ก ำหนดกระบวนกำรสกัดควำมรู้จำกกำรท ำกิจกรรม จ ำนวน 7 ขั้นตอน รำยละเอียด
ดังนี้ 
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1.  การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็น (Knowledge Identification) 
      ก ำหนดขอบเขตควำมรู้ที่ต้องกำร คือ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน วิธีกำร และ
ตัวอย่ำงที่ดีในกำรท ำผลงำน ด้วยกำรจัดกำรประชุมของคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือก ำหนดลักษณะกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย ข้อมูล วิธีกำร/แนวทำง และ
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
      2.1   จัดกิจกรรมรวบรวมควำมรู้ โดยกำรนั่ งคุยแลกเปลี่ยนควำมรู้ของบุคลำกร 
ผู้มีประสบกำรณ์ในกำรจัดท ำผลงำนเพ่ือขึ้นสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น โดยเชิญผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ 
เช่น บุคลำกรจำกกองบริหำรงำนบุคคล และผู้ที่เคยจัดท ำผลงำนเพื่อขึ้นสู่ต ำแหน่ง 

     2.2   กำรศึกษำควำมรู้จำกแหล่งอ่ืน ๆ โดยค้นหำจำก Website/ฐำนข้อมูลของกอง
บริหำรงำนบุคคล ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ และมหำวิทยำลัยอ่ืน ๆ  และกำรประชุม
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงำนอื่น ๆ  

     2.3    กำรศึกษำจำกแหล่งที่มีแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดี จำกผู้ที่มีประสบกำรณ์และ
หน่วยงำนอื่น ๆ  
 3.  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
      ท ำกำรบันทึกควำมรู้ขณะท ำกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยน รำยงำนผู้อ ำนวยกำร และเผยแพร่
ในกำรประชุมหน่วยงำน ท ำกำรบันทึกภำพขณะท ำกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยน  ส ำรวจควำมคิดเห็นของ 
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม  
 4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
      จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ฯ เพ่ือวิเครำะห์ ประมวลผล รวบรวมควำมรู้  
โดย คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ฯ ร่วมกันวิเครำะห์ ประมวลผล รวบรวมควำมรู้ เพ่ือให้ได้ขั้นตอน
และวิธีกำรท ำผลงำนเพ่ือขึ้นสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น  พูดคุยกันโดยมีผู้ที่คอยช่วยเหลือ และจัดกิจกรรมเพ่ือ
สร้ำงบรรยำกำศที่เป็นกันเอง 
 5.  การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
      สนับสนุน ติดตำม ให้บุคลำกร จัดท ำหัวข้อภำระงำนที่สอดคล้องกับภำระงำนของ
หน่วยงำน และเขียนในแบบฟอร์มประเมินค่ำงำน ว่ำสำมำรถเขียนให้สำมำรถอ่ำนเข้ำใจได้ และ
อธิบำยภำระงำนได้อย่ำงเหมำะสม พร้อมทั้งตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่เขียนมำว่ำใช่หรือไม่ 

6.  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 
     กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ  (Community of Practice : CoP) ด้วยกำรจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปควำมรู้กับผู้มีประสบกำรณ์และเครือข่ำย ซึ่งมหำวิทยำลัยได้จัดกิจกรรม 
KM สัญจร ที่ส่งเสริมให้บุคลำกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงำนอื่น ๆ   
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7.  การเรียนรู้ (Learning)  
     กำรผลักดันและน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ ในกำรปฏิบัติงำนจริง ด้วยกำรเชิญชวนให้น ำ 

องค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ และสนับสนุนติดตำมกำรน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับมำจัดท ำเขียนประเมินค่ำ
งำนเพ่ือประกอบกำรท ำผลงำนเพ่ือขอต ำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลำกร 

ผลการด าเนินการ 

ตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้  “เขียนประเมินค่ำงำนอย่ำงไรให้ผ่ำน” (How to write the job 
evaluation) จำกกระบวนกำรสกัดควำมรู้ จ ำนวน 7 ขั้นตอน มีผลกำรด ำเนินงำนรำยละเอียดดังนี้ 

 

1.  การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็น (Knowledge Identification) 
      วิธีการสู่ความส าเร็จ 

 ก ำหนดขอบเขตควำมรู้ที่ต้องกำร คือ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน วิธีกำร และ
ตัวอย่ำงที่ดีในกำรท ำผลงำน  

 ศึกษำจำกแบบฟอร์มและตัวอย่ำง แบบค ำขอรับกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้
ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ กรณี
ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนหรือเฉพำะทำง ระดับช ำนำญกำร ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่   

 คู่มือกำรท ำผลงำนเพ่ือขึ้นสู่ช ำนำญกำร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรม จำกกำรจัด
กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ปีงบ 2562 

 ศึกษำข้อมูล บน Internet Youtube ของ อำจำรย์เรืองชัย  
 

 2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
      วิธีการสู่ความส าเร็จ 

     2.1  กำรพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมรู้  ในวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเจ้ำชื่น  
สิโรรส อำคำรเทพรัตนรำชสุดำ โดยคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ซึ่งจำกกำรพูดคุย สรุปได้ว่ำ ในกำรก ำหนดหัวข้อภำระงำนที่จะน ำมำเขียนในประเมินค่ำงำนนั้น ควร
พิจำรณำกลั่นกรอง มำจำก 3 ส่วน ดังนี้ 

 ภำระงำนของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ศึกษำจำกแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี)  

 ภำระงำนตำมกลุ่มงำน  (ศึกษำจำกกรอบอัตรำก ำลัง)  



7 

 

 ภำระงำนในต ำแหน่ง (ศึกษำจำกมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง) และภำระงำน
ที่ปฏิบัติจริง (ภำระงำนเพียงพอและปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ)  
 

2.2 จัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ มีควำมรู้และมีประสบกำรณ์  ในวันที่  
6 กุมภำพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเจ้ำชื่น สิโรรส ได้เชิญ คุณกมลรัตน์ แสนใจงำม ผู้อ ำนวยกำร 
กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ มำแลกเปลี่ยนในกำร
ก ำหนดภำระงำนตำมกรอบมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และมีภำระงำนเพียงพอต่อกำรประเมินค่ำงำน 
 
 3.  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
     วิธีการสู่ความส าเร็จ 
     3.1  ขณะท ำกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยน มีผู้บันทึกควำมรู้และบันทึกภำพ ขณะท ำกิจกรรม 
กำรแลกเปลี่ยน และจัดท ำบันทึกรำยงำนผลผู้อ ำนวยกำร 
     3.2  ตำรำงสรุป หัวข้อกำรจัดท ำผลงำนขอต ำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลำกรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม จำกกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ปีงบประมำณ 2563 (วันที่ 3 และ 6 กุมภำพันธ์ 2563) 
 
 4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
      วิธีการสู่ความส าเร็จ 

     4.1 จำกกิจกรรมท ำให้สำมำรถร่วมกันพิจำรณำภำระงำน และได้ตำรำงสรุป หัวข้อกำร
จัดท ำผลงำนขอต ำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  จำกกิจกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ ปีงบประมำณ 2563 (วันที่ 3 และ 6 กุมภำพันธ์ 2563) ซึ่งได้พิจำรณำจำกกลุ่มงำนทั้ง 3 งำน 
และกำรแบ่งภำระงำนภำยในกลุ่ม โดยร่วมกัน  ก ำหนดหัวข้อ กำรท ำคู่มือปฏิบัติงำน งำนวิจัย  
ที่สำมำรถสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนได้ ภำยหลังกิจกรรมผู้เข้ำร่วมกิจกรรมประเมินผลควำมรู้ควำม
เข้ำใจ อยู่ที่ระดับมำก  คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 4.17 และกำรประเมินควำมพึงพอใจ อยู่ที่ระดับมำก คิดเป็น
ค่ำเฉลี่ย 4.48  

     4.2 เทคนิคและวิธีกำรเขียนประเมินค่ำงำน จำกประสบกำรณ์และกำรสอบถำมผู้รู้  
กำรสืบค้นทำงเว็บไซต์ โดยน ำมำสังเครำะห์ข้อมูลร่วมกัน แล้วได้แนวทำงกำรเขียนที่สำมำรถอธิบำย
ให้กับผู้ประเมินสำมำรถเข้ำใจได้ง่ำยมำกยิ่งขึ้น โดยได้จัดท ำเทคนิคในรูปแบบของ Infographic และ
เพ่ิมเติมรำยละเอียดข้อมูลของรูปแบบกำรเขียนประเมินค่ำงำน ในคู่มือกำรท ำผลงำนเพ่ือขึ้นสู่ช ำนำญ
กำร (คู่มือจำกกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ปีงบประมำณ 2562)  
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5.  การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
     วิธีการสู่ความส าเร็จ 
     ผู้บริหำรสนับสนุน ติดตำม ให้บุคลำกรอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ที่มีควำมพร้อม ในกำรจัดท ำ

หัวข้อภำระงำนที่สอดคล้องกับภำระงำนของหน่วยงำน และเขียนในแบบฟอร์มประเมินค่ำงำน  
ว่ำสำมำรถเขียนให้สำมำรถอ่ำนเข้ำใจได้ และอธิบำยภำระงำนได้อย่ำงเหมำะสม พร้อมทั้งตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของข้อมูลที่เขียนมำว่ำใช่หรือไม่ มีกำรจัดกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำผลกำรเขียนประเมิน
ค่ำงำน โดยร่วมกันพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกตรวจทำนพิจำรณำแก้ไข  ก่อนน ำเสนอมหำวิทยำลัยต่อไป 

 
6.  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 

          วิธีการสู่ความส าเร็จ 
                ภำยหลังจำกกิจกรรมทุกครั้ง ได้มีกำรบันทึกผลกิจกรรมรำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำร และ 
ได้มีกำรเผยแพร่ผ่ำนระบบ e-document ภำยในหน่วยงำน และกำรเผยแพร่ ผลสรุปของเทคนิคและ
ขั้นตอน โดยผ่ำนกลุ่ม Facebook และกลุ่ม line ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือให้บุคลำกรได้รับทรำบและน ำไปใช้ประโยชน์  ได้ท ำกำรประเมินควำมคิดเห็น
ของบุคลำกร ว่ำมีควำมเข้ำใจ อยู่ในระดับ...... คิดเป็นค่ำเฉลี่ย  .......  และควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับ 
... คิดเป็นค่ำเฉลี่ย ..... จำกนั้นน ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงเทคนิคและคู่มือ จำกนั้นน ำไปรำยงำนบน
เว็บไซต์ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม (http://www.culture.cmru.ac.th/web60/qa/manual) 
และเว็บไซต์ KM ของมหำวิทยำลัย (www.km.cmru.ac.th)  
 

7.  การเรียนรู้ (Learning)  
               วิธีการสู่ความส าเร็จ 

1)   ผู้บริหำรติดตำม และ ผลักดันให้บุคลำกรด ำเนินกำรน ำควำมรู้ไปใช้   
2)   ผู้บริหำรติดตำมกำรจัดท ำผลงำน  

           -  คู่มือปฏิบัติงำน  (ไม่มีอำยุ แต่ต้องมีกำรปรับให้เป็นปัจจุบัน) 
          -  งำนวิจัย/งำนวิเครำะห์/งำนสังเครำะห์ (มีอำยุ 5 ปี) 
           -  ประเมินค่ำงำน (มีอำยุ 1 ปี)  

ส ำนักฯ จะด ำเนินกำรจัดกำรประชุมเพ่ือตรวจสอบกำรเขียนผลงำน โดยมีผู้บริหำร 
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก เพ่ือช่วยอ่ำนและวิเครำะห์ผลงำน ให้บุคลำกรน ำไปพัฒนำแนวทำงและ
พัฒนำปรับปรุงผลงำนของตนเอง 

http://www.culture.cmru.ac.th/web60/qa/manual
http://www.km.cmru.ac.th/
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               ในกำรสนับสนุนบุคลำกรที่มีควำมพร้อมในกำรจัดท ำผลงำนเพ่ือเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น  
โดยเริ่มเขียนภำระงำนทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนงำนพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ ซึ่งผู้บริหำรพยำยำมผลักดันบุคลำกรอย่ำงน้อย 1 คน ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
ตำมตัวชี้วัดของแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ปีงบประมำณ 2563  คือ นำงสำวปนัดดำ โตค ำนุช 
นักวิชำกำรศึกษำ อยู่ระหว่ำงกำรเขียนประเมินค่ำงำน ซึ่งอยู่ภำยใต้ข้อเสนอแนะของผู้บริหำร 
ในกำรให้ข้อเสนอแนะ และคำดว่ำจะน ำเสนอผลงำนให้กับมหำวิทยำลัย ภำยในปีงบประมำณ 2563  

องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น 

จำกขั้นตอนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีเป้ำหมำยให้
เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน มีองค์ควำมรู้ที่
เกิดข้ึนดังนี้  

 

ขอบเขต KM ที่ 3 กำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ประเด็นควำมรู้เรื่อง  

“เขียนประเมินค่างานอย่างไรให้ผ่าน” (How to write the job evaluation)  
ผลผลิต :  บุคลำกรสำมำรถเขียนประเมินค่ำงำนได้ 1 คน  

 องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น :  
1)  ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ภำระงำนส ำหรับกำรประเมินค่ำงำนของบุคลำกรและตำรำงสรุป

เพ่ือเป็นแผนในกำรพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล  
2)  เทคนิคในรูปแบบของ Infographic  
3) เพ่ิมเติมและปรับปรุงข้อมูลในส่วนของรูปแบบกำรเขียนประเมินค่ำงำน ในคู่มือกำรท ำ

ผลงำนเพ่ือขึ้นสู่ช ำนำญกำร (คู่มือจำกกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ปีงบประมำณ 2562)  
 

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


