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การจัดการความรู้ KM เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีของส านักงานอธิการบดี เพ่ือค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น” ให้มีแนวทาง
ส าหรับบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยภายในส านักงานอธิการบดีที่มีคุณสมบัติยื่นผลงานเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น ได้มีความรู้ความพร้อมเทคนิคและแรงบันดาลใจในการท าผลงานเพ่ือยื่นเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น สิ่งที่ส าคัญอีกอย่าง คือ เป็นฐานองค์ความรู้เพ่ือใช้พัฒนาองค์กรและบุคลากรรุ่นใหม่
โดยการถ่ายโอนความรู้ประสบการณ์ในการท างานรุ่นสู่รุ่น ในการด าเนินการจัดการความรู้ของ
ส านักงานอธิการบดี มุ่งเน้นที่จะรวบรวมสิ่งที่มีอยู่รอบๆ ตัวบุคคลของบุคลากรที่มีความรู้และ
ปฏิบัติงานจริง แล้วน ามาจัดสรรจัดล าดับเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้น าไปสู่การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ  

การจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี ด้านการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ “การพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น” ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมบุคลากรและ
โอกาสในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับแกสาธารณชน รวมถึงส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และ
การถอดองค์ความรู้นี้ นับว่าเป็นกระบวนการส าคัญกระบวนการหนึ่งของการจัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ และการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนต่อไป  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากกระบวนการการจัดการความรู้  เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยการสนับสนุนอย่างดียิ่งของคุณลักขณา เตชะ
วงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี, คุณพิจิกามาศ แย้มบู่ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน และ  
คุณกาญจนา เงินอ่อน ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา รวมทั้งบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดีทุก
ภาคส่วน คือ กองกลาง กองบริการการศึกษา กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา และ
ขอขอบคุณบุคลากรในส านักงานอธิการบดีทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมการถอดองค์ความรู้
ด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ ส านัก/สถาบัน ที่น า
คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี “การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น” ไปใช้ประโยชน์
และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงผลงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น จนท าให้ได้รับเทคนิคการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นอย่างครบถ้วน แล้วน ามากรั่นกรององค์ความรู้จนเป็นคู่มือ
แนวปฏิบัติที่ดีฉบับนี้ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ และศึกษา น าเอาเทคนิคดีๆ นี้ไป
ใช้ในการพัฒนาตนเอง และองค์กรต่อไป 
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ส านักงานอธิการบดี 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 

 
1.1  ชื่อผลงาน/ด้าน/เรื่อง 
 “การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น” 
1.2  ชื่อเจ้าของผลงาน/ชื่อกลุ่ม 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ส านักงานอธิการบดี 
1.3  สังกัดหน่วยงาน 
 ส านักงานอธิการบดี 
1.4  สมาชิกกลุ่มและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม 

1) คณะกรรมการอ านวยการการจัดการความรู้ 
1.1 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประธาน 
1.2 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน รองประธาน 
1.3 ผู้อ านวยการกองกลาง กรรมการ 
1.4 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ 
1.5 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
1.6 นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานุการ 
1.7 นางเดือนเพ็ญ    สนแย้ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

2) คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
2.1 นางสาวมาลัยรัก  สระทองพลู  ประธาน 
2.2 นางสาวกาญจน์พิชญา ภิญญา  รองประธาน 
2.3 นางขนิษฐา  จ าแนกยุทธ์  กรรมการ 
2.4 นางสาวบัณฑิตา  สอนดี  กรรมการ 
2.5 นางสาวศิขรินทร์  สุวรรณทัศน์   กรรมการ 
2.6 นายวรพจน์  วรนุช   กรรมการ 
2.7 นางสาวกัตติกามาส กิ่งแก้ว  กรรมการ 
2.8 นายวีรศักดิ์  โพธิ์ภิรมย์  กรรมการ 
2.9 นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล  กรรมการและเลขานุการ 
2.10 นางอริสสา  บัวเจริญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.11 นางอมรรัตน์ อมรนาถ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.12 นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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1.5  ผลงานต่อเนื่องจากปี 2564 

ที่มาของการเลือกประเด็นความรู้สืบเนื่องจากใน ปี 2564 มีผู้แทนของมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา : MiNi_UKM ครั้งที่ 
23 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2564 ณ โรงแรมศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ (แบบออนไลน์) ซึ่งมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น จ านวน 6 คน ได้แก่ 1) นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ 2) นางเดือนเพ็ญ สนแย้ม ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ
ช านาญการ 3) นางสาวเบญจลักษณ์  ชิดชาญชัย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ  
4) นายภาณุพันธ์ พันธ์รัมย์ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ  5) นายวีรศักดิ์ โพธิ์ภิรมย์ 
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ และ 6) นายพรศักดิ์  ทรัพย์สมบัติ ต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ประเด็นความรู้ของปี 2564 คือ 1) ด้านข้อกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง (จ าเป็นทั้งในด้านการท าผลงาน/คู่มือปฏิบัติงานและการเขียนสมรรถนะ) 2) ด้านเทคนิคการ
วิเคราะห์ค่างาน 3) ด้านเทคนิคการเขียนคู่มือ/ผลงานทางวิชาการ 4) เส้นทางสู่ความส าเร็จ (Key 
success) และในปี 2565  

หลังจากได้จัดกิจกรรมถอดองค์ความรู้เมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา  
มีประเด็นเพ่ิมเติมสรุปได้ คือ 1) นโยบายของหน่วยงานในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น 2) เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง 3) การเสียโอกาสในการไม่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 4) กรณี
การย้ายข้ามหน่วยงาน 5) เทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน 6) เทคนิคการเขียนคู่มือ/ผลงานทางวิชาการ  
7) เส้นทางสู่ความส าเร็จ (Key success)  8) ความภาคภูมิใจส่วนบุคคล 9) บุคคลที่จะเข้าสู่ในต าแหน่ง
ระดับท่ีสูงขึ้น คือ ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ  
 จากนั้น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ส านักงานอธิการบดี  
จึงได้จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นางสาวเพลินตา โมสกุล ต าแหน่ง 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้แทนจากคณะ ส านัก/
สถาบัน ที่ได้รับต าแหน่งช านาญการ คือ 1) นางสาวรุ่งนภา อุบาลี  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ
คณะครุศาสตร์ 2) นางสาวสายรุ้ง กล่ าเพชร  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ช านาญการ กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 4) นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล ต าแหน่ง 
บุคลากรช านาญการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 5) นางสาวกัตติกมาส  กิ่งแก้ว  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปช านาญการ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี และ 6) นายจิรทีปต์ น้อยดี 
ต าแหน่ง บรรณารักษ์ช านาญการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้น าเสวนา คือ 
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นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษาช านาญการ กองนโยบายและแผน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
การเติมเต็มและน าไปจัดท าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี จึงมีประเด็นการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นทั้งหมด 9 Step To Success Professional-ARU   
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ส่วนที่ 2  
รายละเอียดการน าเสนอผลงาน 

 
2.1  ความเป็นมาและความส าคัญ 

การจัดการความรู้ KM ของส านักงานอธิการบดี เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น” เป็นแนวทางส าหรับบุคลากรประเภทพนักงาน
มหาวิทยาลัยภายในส านักงานอธิการบดีที่มีคุณสมบัติยื่นผลงานเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ได้มีความรู้ความ
พร้อมเทคนิคและแรงบันดาลใจในการท าผลงานเพื่อยื่นเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น สิ่งที่ส าคัญอีกอย่าง คือ เป็น
ฐานองค์ความรู้เพ่ือใช้พัฒนาองค์กรและบุคลากรรุ่นใหม่โดยการถ่ายโอนความรู้ประสบการณ์ใน  
การท างานรุ่นสู่รุ่น ในการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี มุ่งเน้นที่จะรวบรวมสิ่งที่มีอยู่
รอบๆ ตัวบุคคลของบุคลากรที่มีความรู้และปฏิบัติงานจริง แล้วน ามาจัดสรรจัดล าดับเพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้น าไปสู่การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ  

การจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี เป็นด้านการสนับสนุนพันธกิจการบริหารจัดการ  
เชิงคุณภาพ “การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น” ซึ่งถือว่าเป็นการ
เตรียมพร้อมบุคลากรและโอกาสในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับแกสาธารณชน รวมถึงส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  

 
2.2  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 

 2.2.1  เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมพร้อมยื่นขอเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน
วิชาการ 
 2.2.2  เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งที่สูงขึ้นเพ่ิมข้ึน 
 2.2.3  เพื่อให้บุคลากรในส านักงานอธิการบดีมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
  
2.3  ขั้นตอนการด าเนินงาน/การถอดบทเรียน/องค์ความรู้หรือผลงาน 
 2.3.1  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ส านักงานอธิการบดีได้มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปี 2565 โดยมีประเด็นเพ่ือการ
พัฒนาตามพันธกิจ 19 ประเด็นความรู้ ได้แก่ 
  1.  เทคนิคการให้บริการเพ่ือสร้างความประทับใจ  
  2. การลดระยะเวลาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ  
  3. ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน (คู่มือกระบวนงาน, Flow chat)   
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  4. เทคนิคการให้บริการเพ่ือสร้างความประทับใจ ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับ
รางวัลในระดับชมเชย 
  5. เทคนิคการประสานงานดีที่  ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว ได้รับ
รางวัลในระดับด ี
  6. การบริหารเวลาและงบประมาณ 
  7. การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน การคลัง และพัสดุ 
  8. การเพ่ิมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ 
  9. การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่งานประจ า 
  10. การเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
  11. พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ 
  12. การให้บริการระบบงานสารบรรณ 
  13. การจัดเก็บเอกสารตามระบบงานสารบรรณ 
  14. การพัฒนาคุณภาพการบริการ – KM ปี 2562 ได้รับรางวัลระดับดีเด่น 
  15. การบูรณาการการจัดท าแผนฯ สู่การประเมินรายบุคคล 
  16. เทคนิคการเกษียณหนังสือราชการ 
  17. ขั้นตอนการบริหารเอกสารของหน่วยงาน 
  18. การบริหารจัดการงานสารบรรณ –KM ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-ได้รับรางวัลระดับดี 
  19. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น-KM ปีงบประมาณ 2564 
ได้รับรางวัลระดับดีมาก และด าเนินการต่อเนื่องในปี 2565 
  จากนั้น ฝ่ายเลขานุการ ได้น าเสนอประเด็นความรู้ประเด็นที่  19 “การพัฒนาบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น” เพ่ือให้ผู้บริหารและคณะกรรมการการจัดการความรู้
พิจารณา ที่ประชุมจึงได้เลือกประเด็นความรู้ดังกล่าวที่เป็นความรู้ที่ได้ด าเนินการสืบเนื่องจากใน ปี 2564 
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยประเด็นความรู้ดังกล่าวได้มี
ผู้แทนของมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา : MiNi_UKM ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2564 ณ โรงแรมศรีพฤทธา
ลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (แบบออนไลน์) ซึ่งมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น จ านวน 6 คน 
ได้แก่ 1) นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ 2) นางเดือนเพ็ญ สน
แย้ม ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ 3) นางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย ต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ 4) นายภาณุพันธ์ พันธ์รัมย์ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญ
การ  5) นายวีรศักดิ์ โพธิ์ภิรมย์ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ และ 6) นาย  
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พรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ประเด็นความรู้ของปี 2564 คือ 1) ด้าน
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (จ าเป็นทั้งในด้านการท าผลงาน/คู่มือปฏิบัติงานและการเขียน
สมรรถนะ) 2) ด้านเทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน 3) ด้านเทคนิคการเขียนคู่มือ/ผลงานทางวิชาการ 4) 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ (Key success) และในปี 2565  
  หลังจากได้จัดกิจกรรมถอดองค์ความรู้เมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มี
ประเด็นเพ่ิมเติมสรุปได้ คือ 1) นโยบายของหน่วยงานในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 2) เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง 3) การเสียโอกาสในการไม่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 4) กรณีการ
ย้ายข้ามหน่วยงาน 5) เทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน 6) เทคนิคการเขียนคู่มือ/ผลงานทางวิชาการ 7) 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ (Key success)  8) ความภาคภูมิใจส่วนบุคคล 9) บุคคลที่จะเข้าสู่ในต าแหน่ง
ระดับท่ีสูงขึ้น คือ ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ  
  เมื่อวันที่  22 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการการจัดการความรู้  ส านักงานอธิการบดี  
จึงได้จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเติมเต็มและน าไปจัดท าเป็น
แนวปฏิบัติที่ดี สามารถสรุปสาระส าคัญ 11 ขั้นตอนสู่ต าแหน่งช านาญการ ทั้งหมด 11 Step To 
Success Professional-ARU ได้ดังนี้ 1) ด้านนโยบาย (Policy) : หน่วยงานมีนโยบายในการส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ งที่ สู งขึ้น  2)  เทคนิคข้อกฎหมายและระเบียบ (Laws and 
Regulations Tricks) : เทคนิคด้านข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (จ าเป็นทั้งในด้านการท าผลงาน/
คู่มือปฏิบัติงานและการเขียนสมรรถนะ) 3) เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง (Motivate My-self 
Tricks) 4) เทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน (Job Value Analysis Tricks) 5) เทคนิคการเขียนสมรรถนะ 
(Performance Writing Tricks) 6) เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก/ผลงานทางวิชาการ (Writing 
Work Manuals/Performance Tricks) 7 )  เส้นทางสู่ ค วามส าเร็จ  (Key To Success) 8 ) ความ
ภาคภูมิใจส่วนบุคคล (Power My Self) 9) การต่อยอดเข้าสู่ต าแหน่งระดับที่สูงขึ้น คือ ระดับช านาญการ
พิเศษ (Future Hight Position) 10) การเสียโอกาสในการไม่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น และ 11)  กรณี : 
บุคลากรโยกย้ายข้ามหน่วยงาน 
 2.3.2  ถอดบทเรียน 
  1)  ศึกษา รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  2)  จัดกิจกรรมถอดองค์ความรู้ เพ่ือวิเคราะห์ความรู้ที่ของบุคคลที่ได้รับต าแหน่งช านาญ
การซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ รวมทั้งมีความช านาญการในการปฏิบัติงาน โดยกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่
สู งขึ้น  ระดับช านาญการ ก าหนดแนวทางและขั้นตอนการพัฒนา/จุดบกพร่อมที่ควรแก้ ไข/  
การตั้งเป้าหมายรวมกัน/การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การติดตามและประเมินผล โดย
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ประสิทธิภาพของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นมี 11 Step To Success 
Professional-ARU ดังนี้ 
    1. ด้านนโยบาย (Policy) : หน่วยงานมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

    2.  เทคนิคข้อกฎหมายและระเบียบ (Laws and Regulations Tricks) : เทคนิคด้านข้อ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (จ าเป็นทั้งในด้านการท าผลงาน/คู่มือปฏิบัติงานและการเขียน
สมรรถนะ) 
    3. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง (Motivate My-self Tricks) 
    4. เทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน (Job Value Analysis Tricks) 
    5. เทคนิคการเขียนสมรรถนะ (Performance Writing Tricks) 
    6. เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก/ผลงานทางวิชาการ (Writing Work 
Manuals/Performance Tricks) 
    7.  เส้นทางสู่ความส าเร็จ (Key To Success) 
    8. ความภาคภูมิใจส่วนบุคคล (Power My Self) 
    9. การต่อยอดเข้าสู่ต าแหน่งระดับที่สูงขึ้น คือ ระดับช านาญการพิเศษ (Future Hight 
Position) 
    10. การเสียโอกาสในการไม่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
    11. กรณี : บุคลากรโยกย้ายข้ามหน่วยงาน  
  3)  จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ KM เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี                           
ประเด็นเรื่องการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 
2565 เวลา 08.30 - 12.30 น.  ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (317) ชั้น 2 มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ 1) นางสาวรุ่งนภา อุบาลี  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ สังกัดคณะครุศาสตร์ 2) นางสาวสายรุ้ง กล่ าเพชร  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ช านาญการ สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด  ต าแหน่ง 
เจ้ าหน้ าที่ บ ริห ารงานทั่ ว ไปช านาญ การ  สั งกัดกองบริการการศึกษ า  ส านั กงานอธิการบดี  
4) นางสาวมาลัยรัก  สระทองพูล  ต าแหน่ง บุคลากรช านาญการ สังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
5) นางสาวกัตติกมาส  กิ่งแก้ว  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ สังกัดกองนโยบายและ
แผน ส านักงานอธิการบดี และ 6) นายจิรทีปต์ น้อยดี ต าแหน่ง บรรณารักษ์ช านาญการ สังกัดส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นางสาวเพลินตา โมสกุล ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และพิธีกรด าเนินการเสวนา คือ นางสาว
นันทนา ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษาช านาญการ กิจกรรมในครั้งนี้มีตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรสาย
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สนับสนุนวิชาการของหน่วยงานระดับส านัก/สถาบัน และกอง เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 52 คน 
ประกอบด้วย รศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุณกาญจนา เงินอ่อน 
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา คุณพิจิกามาศ แย้มบู่  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน หัวหน้างาน 
และตัวแทนสายสนับสนุนวิชาการจากคณะ ส านัก/สถาบัน และกอง 
 2.3.3  องค์ความรู้หรือผลงาน สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1.  ด้านนโยบาย (Policy) : หน่วยงานมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

1)  มีโครงสร้างอัตราก าลังของหน่วยงานที่ชัดเจน 
2)  มีแผนความก้าวหน้าทางสายงานให้กับสายสนับสนุนที่ชัดเจน 
3)  มีแผนการพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
4)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน า 
5)  มีระบบการติดตามความก้าวหน้า 
6)  มีงบประมาณสนับสนุน 
7)  มีการยกย่องเชิดชูเกียรติต่อสาธารณชน 
8)  มีการจัดการความรู้ KM  

  2 .  เทคนิคการเขี ยนข้อกฎหมายและระเบี ยบ  (Technical of Writing Laws and 
Regulations) : เทคนิคด้านข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (จ าเป็นทั้งในด้านการท าผลงาน/
คู่มือปฏิบัติงานและการเขียนสมรรถนะ) 

 1)  ศึกษาความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ต าแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น เช่น ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 2)  ศึกษาภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยงานที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งหรือไม่ ซึ่งหากงานที่ได้รับมอบหมายไม่
เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งจะมีผลกระทบต่อการยื่นขอก าหนดต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
เนื่องจากไม่สามารถเขียนภาระงานได ้

 3)  ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง 

 4)  ศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
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 5)  ศึกษาเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่ ทั้งงานหลักและงานรองที่ได้รับมอบหมาย
ให้เกิดความเข้าใจและชัดเจนว่ามีข้อกฎหมาย ระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงศึกษาข้อกฎหมาย 
ระเบียบหรือประกาศนั้น ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวในกฎหมาย 
ระเบียบหรือประกาศท่ีมีการประกาศใช้เป็นประจ าสม่ าเสมอ 

 6) รวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง รวมถึงภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ชัดเจน โดยจัดเก็บตามประเภทและประเด็นการใช้งานเพ่ือให้สามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือใช้
ประกอบการเขียนวิเคราะห์ค่างาน 

 7)  เขียนข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งและงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 8)  เขียนข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่มีความ
จ าเป็นต้องมีความรู้ เนื่องจากเป็นองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในภาครัฐ/การท างานในระดับ
องค์กร 

3. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง (Technical of Self-Motivation) 
1)  มีการวางแผนก าหนดระยะเวลาการท างานของตัวเองให้ชัดเจน 
2)  ต้องมุ่งมันตั้งใจปฏิบัติการและด าเนินการตามแผนมีความอดทน 

 3)  ต้องบริหารเวลาทั้งในเรื่องงานส่วนตัว/ครอบครัว/งานในหน้าที่และงานเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 
   4)  การให้ก าลังใจตัวเองเพ่ือให้มีแรงกระตุ้นให้ท าส าเร็จ และสร้างแรงผลักดันให้ตนเอง เช่น 
ท าเพ่ือตัวเองเป็นรางวัลให้ตัวเอง ท าเพ่ือพ่อแม่ สามีหรือลูก ท าเพ่ือคนที่เรารัก และ ท าเพ่ือให้ได้
ค่าตอบแทน เป็นต้น 

 5)  ต้องมีเพ่ือนคู่คิดร่วมท าคอยกระตุ้น และช่วยเหลือกันเมื่อติดขัดจะได้แก้ปัญหาได้ทันที
อย่าปล่อยให้ปัญหาเกิดข้ึนแล้วไม่ได้แก้ เพราะจะท าให้เกิดความท้อและไม่อยากด าเนินการต่อ 

 6)  จะต้องเริ่มเขียนลงมือท า “ท าเดี๋ยวนี้” 
  4. เทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน (Technical of Job Analysis) 

1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
2) วิธีการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
3) จัดล าดับความส าคัญของงาน และสามารถอธิบายขั้นตอนท างานได้อย่างถูกต้อง  
4) เขียนงานที่ปฏิบัติในฝั่งซ้ายมือโดยใช้ ค าหรือวลีที่อยู่ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

เปรียบเทียบกับฝั่งขวามือ ในแต่ละด้านแต่ละประเด็นจะให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น วิเคราะห์จ านวน/
ประเภทของงานที่ปฏิบัติโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และเขียนตามหน้าที่
รับผิดชอบหลักในแต่ละด้านทั้งระดับปฏิบัติการ และระดับช านาญการ ตั้งตารางฝั่งซ้าย -ขวา ทบทวน
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ภาระงานหลักและงานรอง เขียนแยกหัวข้องานหลักและงานรองที่ได้รับมอบหมายให้ชัดเจน พร้อมทั้ง
ก าหนดขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายแล้วน ามาวิเคราะห์แบ่งประเภทของงานในด้านต่าง ๆ ให้ตรงกับ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง แล้วใส่ Keyword ทั้งฝั่งซ้ายมือระดับปฏิบัติการและฝั่งขวามือระดับช านาญ
การโดย Keyword จากมาตรฐานก าหนดต าแหน่งเป็นหลัก เช่น ปฏิบัติการ ด าเนินการ วางแผน 
ประสานงาน ศึกษา วิเคราะห์ แนะน า ให้ค าปรึกษา ฯลฯ 

5) วิเคราะห์งานและประเภทของงานที่ปฏิบัติโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง และเขียนบรรยายตามหน้าที่รับผิดชอบหลักในแต่ละด้านทั้งระดับปฏิบัติการ และ
ช านาญการ (ตารางฝั่งซ้าย -ขวา) ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการวางแผน  ด้านการ
ประสานงาน และ ด้านการบริการ  

6) เขียนวิเคราะห์งานให้ได้มากกว่า 6 งานขึ้นไป  
7) เขียนจากประสบการณ์การท างานจริงที่เคยปฏิบัติมา ให้ครอบคลุมทุกประเด็นว่ามี

ปัญหา อุปสรรค และมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ 
8) ฝึกสังเคราะห์สถานการณ์ในการท างานและฝึกสรุปเป็นองค์ความรู้ 
9) มีวิธีการเขียนและเทคนิคการเขียนเป็นของตัวเอง ไม่ลอกเลียนผลงาน 
10) สะสมผลงานไว้เป็นหมวดหมู่อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการเขียน

วิเคราะห์ค่างาน (เตรียมท าช านาญการพิเศษได้เลย) 
11) ยึดหลักการเขียนตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ให้เป็นระบบ และมีขั้นตอนที่

ชัดเจน โดยน า Keyword ที่ส าคัญที่เป็นจุดเน้น จุดเด่น ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งมา ประกอบกับงาน
ที่ปฏิบัติจริง รวมถึงงานที่ควรปฏิบัติแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติ และน าวงจรการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ PDCA มา
พัฒนาปรับปรุงการเขียนวิเคราะห์ค่างาน เพ่ือให้การเขียนวิเคราะห์ค่างานมีคุณภาพมากท่ีสุด 

12) ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เขียนรายละเอียดการปฏิบัติงานให้ละเอียด โดยยึด
หลักที่ว่า ใคร ท าอะไร ท าอย่างไร เพ่ือให้ได้อะไร และเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนให้
ครบถ้วนใช้ค าเชื่อมให้ถูกต้องตามโครงสร้าง เช่น ค าว่า เพ่ือ เพ่ือให้ โดย บางครั้งพบว่า แต่บางครั้งพบว่า 
เป็นต้น 

13) วางแผนการก าหนดปฏิทินการท างานและจัดล าดับกระบวนการท างานให้เป็นระบบ 
ระเบียบ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องครบถ้วน และมีกระบวนการท างานที่ชัดเจน 

14) เรียนรู้รูปแบบการท างานสมัยใหม่และพัฒนาการท างานให้ก้าวทันตามยุคสมัย และ
สถานการณ์ในยุคปัจจุบัน  เช่น การท างานผ่านสื่อออนไลน์ การศึกษาวิธีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประสิทธิภาพในการท างานสูงสุดจะท าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
มากที่สุด 
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15) เมื่อได้เริ่มเขียนแล้วให้เขียนต่อเนื่องอาจใช้เวลาในวันหยุด หลังเลิกงาน-ก่อนการเริ่ม
ท างานในทุก ๆ วัน ฝึกให้เป็นนิสัย เมื่อติดปัญหาในการเขียนให้รีบปรึกษาพ่ีเลี้ยง 
   5. เทคนิคการเขียนสมรรถนะ (Technical of Writing Competencies) 
   1)  ศึกษาแบบฟอร์มว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างในการเขียน เช่น ส่วนที่เป็นข้อมูลเบื้องต้น
ของผู้ขอรับการประเมิน จะประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล ต าแหน่งที่ครองอยู่ในปัจจุบัน สังกัด
หน่วยงาน อัตราค่าจ้าง วันเดือนปีเกิด ประวัติการศึกษา และ ประวัติการฝึกอบรมหรือดูงาน เราจะต้อง
รวบรวมผลงานไว้ในโฟลเดอร์ย้อนหลัง 5 ปี และ ประวัติการท างาน ควรเก็บรวบรวมผลงานตั้งแต่เริ่ม
บรรจุจนถึงปัจจุบัน รวมถึงประสบการณ์ท างานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เช่น การ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดต่าง ๆ ทั้งในงานหลักและงานรอง ส่วนการเขียนผลงานที่แสดงความเป็น
ผู้ช านาญการ ให้อธิบายคู่มือปฏิบัติงานหลักท่ีใช้เป็นผลงานแนบในการประเมิน และอธิบายผลงานที่แสดง
ความเป็นผู้ช านาญการ มีประโยชน์และสามารถน าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหางานในหน้าที่/
ของหน่วยงานได้อย่างไร  และส่วนด้านความรู้ ความสามารถจะต้องเขียนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เรา
รับผิดชอบ แต่ต้องอ้างอิงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สรุปสาระส าคัญของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าประเด็นไหนที่เกี่ยวกับเรา ทั้งข้อกฎหมายจากภายในและ
ภายนอก เช่น ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ข้อกฎหมายภายนอก คือ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 จะต้องสรุปสาระส าคัญ และข้อไหนเกี่ยวข้องกับเราบ้าง เป็นต้น 
   2)  เทคนิคการเขียน : เขียนให้ได้ในระดับสมรรถนะสูงๆ ว่าเรามีดีอย่างไร เขียนแบบยก
ความดีความชอบให้กับตัวเองพร้อมยกตัวอย่างประกอบในงานนั้น ๆ เช่น สามารถน าไปสู่การวางแผน.... 
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ.... เป็นต้น แต่ทุกอย่างต้องเป็นสิ่งที่เราได้ท าจริง และปรากฎผลลพัธ์ตามที่
เขียนจริง 
  6. เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก/ผลงานทางวิชาการ (Technical of Writing Main 
Work Operation Manuals and Performances) 

 1)  ศึกษาวิธีการเขียนและเลือกรูปแบบการเขียนที่ถูกหลักวิชาการตามที่ก าหนด 
 2)  จัดท าเค้าโครงการเขียนและด าเนินการเขียนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน 
 3)  ปรึกษาหารือกับผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บังคับบัญชาขั้นต้น เพ่ือช่วยพิจารณาเค้าโครงการ

เขียนอย่างไม่เป็นทางการก่อน เพ่ือเป็นข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกัน 
 4)  วางกลยุทธ์ในการท างานให้เหมาะสมกับตนเอง หาพ่ีเลี้ยงไว้คอยให้ค าปรึกษา (มีระบบพ่ี

เลี้ยง อบรม สัมมนา ขอค าปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการ โดยศึกษาจากต้นแบบ เรียนรู้จากผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จ หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง) 
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 5)  เขียนคู่มือที่เข้าใจง่าย โดยมีการจัดล าดับขั้นตอนให้ชัดเจน ให้เขียนเป็น Flow chart 
ออกมาก่อน เพ่ือให้ผู้อ่านหรือบุคลากรที่น าคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้และปฏิบัติงานถูกต้อง โดยมิเกิดความ
สงสัย 

 6)  เขียนอธิบายกระบวนการการปฏิบัติงานเป็นล าดับขั้นตอนให้ชัดเจน  
  7)  ควรมีรูปภาพประกอบในทุกขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีค าบรรยายใต้

ภาพทุก ๆ ภาพให้ชัดเจน 
 8)  เขียนอธิบายปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ ในแต่ละข้ันตอน 
 9)  มีกลยุทธ์การท างานที่เหมาะสมกับตนเองที่มีความหลากหลาย โดยเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้

งานจากงานที่ปฏิบัติจากผู้มีประสบการณ์และผู้ที่มีความส าเร็จในหน้าที่การงาน การขอค าปรึกษาจาก
หัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน พร้อมทั้งหมั่นพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก 

 10) เนื่องจากปัญหาอุปสรรคที่พบในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก คือรูปแบบวางไม่
เหมือนกัน แต่มหาวิทยาลัยมีการก าหนดรูปแบบให้มีความชัดเจนและเป็นทิศทางเดียวกัน รวมถึงการ
ก าหนดการใช้รูปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร การวางไฟล์รูปภาพ ตาราง ผู้จัดท าควรพิจารณาจัดท าให้
เหมาะสมสวยงามน่าอ่าน 

 11) จัดล าดับความส าคัญของการจัดท าคู่มือ ควรเลือกจากงานหลักที่ตนเองรับผิดชอบ
เพราะจะบ่งบอกถึงความช านาญในงานนั้น ๆ  

 12) การหาหัวข้อ/ชื่อเรื่องคู่มือ ในการเขียนควรหลากหลายไม่ซ้ าซ้อนกัน 
 13) ส าหรับคนที่อยู่ในช่วงการแก้ไขคู่มืออย่าหยุดให้ท่านท าต่อให้เสร็จ 
 14) หมั่นศึกษาหาความรู้เป็นประจ าสม่ าเสมอ โดยค้าหาข้อมูลจาก Internet สื่อโซเชี่ยล 

น าข้อมูลที่ได้รับมาจัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง โดยการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้  
 15) เขียน (ร่าง) ขั้นตอนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา โดยให้ได้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ที่ถูกต้องและชัดเจนก่อน จากนั้นค่อยเขียนและจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก 
 16) ยอมรับและรับฟังความคิดเห็นในการปรับแก้คู่มือปฏิบัติงานหลัก 
7.  เส้นทางสู่ความส าเร็จ (Keys to Success) 

1)  มีการวางแผน และตั้งเป้าหมายของการเข้าสู่ต าแหน่งให้ชัดเจน (เวลา ต าแหน่ง) สร้าง
วินัยให้กับตนเอง และมีการวางแผนการท างานในแต่ละวัน 
 2)  ฝึกตัวเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยและมีความสุขในการท างาน 

3)  ฝึกปฏิเสธกับกิจกรรมไร้สาระในช่วงระหว่างวันหรือในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วหันมา
มุ่งม่ันในการเขียนผลงาน เช่น งดดูละคร งดเที่ยว เป็นต้น 

4)  รักตัวเอง จริงใจ และซื่อสัตย์ต่อตัวเอง 
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5)  คิดเชิงบวก และมองเห็นความส าเร็จอยู่ตรงหน้า 
6)  สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้เป็น และที่ส าคัญควรชักชวนเพ่ือนร่วม

อุดมการณ์ ร่วมลงมือท าไปพร้อม ๆ กัน จะช่วยให้เกิดการกระตุ้นและมีแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาตนเอง
สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

7)  รับฟังความคิดเห็น/การวิพากษ์ จากผู้ที่ได้รับต าแหน่งช านาญการแล้ว เพ่ือน าข้อมูล
ดังกล่าวมาปรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และคู่ปฏิบัติงานหลัก 

8)  ตั้ งเป้าหมายในการพัฒนาการท างานของตนเองและมองเห็นความส าคัญของ
ความก้าวหน้าของต าแหน่งหน้าที่การงาน เงินเดือนในอนาคต พร้อมทั้งการฝึกฝนให้ตัวเองมีระเบียบวินัย
ในการท างาน การวางแผนการท างาน และการจัดสรรเวลาที่เหมาะสม 

9)  ฝึกท่ีจะเรียนรู้วิธีการท างานใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงาน 
10) หมั่นศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากหนังสือ ต ารา เอกสาร และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือ

พัฒนาทักษะของตนเอง 
11) กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และเผชิญกับปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตและการ

ท างาน 
12) มีที่ปรึกษาในการถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ และเป็นผู้ฟังที่ดีพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง 
13) มีความพยายามและอดทนสูงในการวิเคราะห์ค่างาน และจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก  
14) รับฟังความคิดเห็น ค าชี้แนะ จากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ จากผู้ที่ได้รับ

ต าแหน่งช านาญการแล้ว เพื่อมาปรับใช้ในการวิเคราะห์ค่างาน และการท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

15) การลงมือปฏิบัติ Now มุ่งม่ัน และมีความตั้งใจจริงในการท าผลงานทางวิชาการ 
8. ความภาคภูมิใจส่วนบุคคล (Self Esteem) 

1)  ตลอดระยะเวลาการท างานจนครบอายุ 60 ปี ได้ครองต าแหน่ง ระดับช านาญการ และ
ระดับช านาญการพิเศษ 

2)  ได้รับการชื่นชม ยกย่อง ว่าเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ มีการพัฒนาตนเองจนท าให้มี
สมรรถนะที่สูงขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ 

3)  ได้เห็นพัฒนาการของต าแหน่งที่บรรจุว่าเจริญกาวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
4)  ได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น มีระดับที่สูงขึ้น การเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานของต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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9. การต่อยอดเข้าสู่ต าแหน่งระดับที่สูงข้ึน คือ ระดับช านาญการพิเศษ (Career path) 
มหาวิทยาลัยจัดท าแผนการสร้างความก้าวหน้าทางสายงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุนวิชาการเรียบร้อยแล้ว มีการจัดท าข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
ได้เข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึนต่อไป รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาโดยให้มีการฝึกอบรม เป็นต้น 

ผลกระทบเชิงลบ 
การเสียโอกาสในการไม่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
1) ค่าจ้างถึงข้ันสูงของต าแหน่ง  
2) จ านวนเงินที่ได้รับจากการเลื่อนค่าจ้างประจ าปีได้รับเท่าเดิมในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลต่อการเลื่อน

ค่าจ้างประจ าปี คือ ไม่ได้รับการเลื่อนค่าจ้างประจ าปี แต่จะได้รับเป็นค่าตอบแทน 
3) อาจจะมีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปี 
4) ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง 
5) ถูกแรงกดดันจากผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน 
6) มีผลต่อการโยกย้ายหน่วยงาน 
7) เสียโอกาสด้านเวลาในการเข้าสู่ต าแหน่งในระดับต่อไป 
8) มีผลต่อการต่อสัญญาจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การ

บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
กรณี : บุคลากรโยกย้ายข้ามหน่วยงาน 
ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญและเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
1) โยกย้ายและรับผิดชอบงานเดิมตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
หน่วยงานจะต้องมีแผนสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรอย่างชัดเจน กรณีนี้ไม่มีผลกระทบกับ

เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร แต่มีผลกระทบด้านจิตใจทั้งในเชิงบวกและลบอาจจะต้องมีการพูดคุย
ก่อนมีการโยกย้าย 

2) โยกย้ายและรับผิดชอบงานแตกต่างไปจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
(1)  ท าให้ต้องเพ่ิมเวลาในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ท างานอีก 1 ปี จึงจะสามารถส่งผล

งานต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ แต่สามารถเขียนวิเคราะห์ค่างานในงานเดิมได้ 
(2)  ภาระงานไม่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งซึ่งจะท าให้ไม่สามารถประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่

สูงขึ้นได้ ต้องท าข้อตกลงการมอบหมายงานให้เหมาะสมโดยอิงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและงานที่

ได้รับมอบหมาย 
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2.4  ผลลัพธ์การด าเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ 

2.4.1  ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีช านาญ

การ 51 คน  อนุมัติปี 2564 จ านวน 19 คน  อนุมัติปี 2565 จ านวน 9 คน (ข้อมูล ณ 22 กรกฎาคม 

2565) 

2.4.2  ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) มีแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมพร้อมยื่นขอเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ 
2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งที่สูงขึ้นเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
3) บุคลากรในส านักงานอธิการบดีมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 

2.5  ปัจจัยความส าเร็จ 

 ผู้บริหารมีส่วนร่วมและให้ความส าคัญ 

 บุคลากรในส านักงานอธิการบดีและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

2.6  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ 

2.6.1  การเผยแพร่ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ KM และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ส านักงานอธิการบดี และเฟสบุ๊คกลุ่ม ARU 

KM 

 https://www.aru.ac.th/ops/download/pdf/good_practice_ops.pdf  

 https://www.facebook.com/groups/1018224621567527  

 http://online.anyflip.com/qhwyn/xbjo/mobile/  

2.6.2  การน าเสนอผลงานผ่านสื่อออนไลน์ 

 https://www.facebook.com/photo?fbid=10220194885564735&set=gm.55887

94551177155  

2.6.3  การได้รับการยอมรับและน าไปใช้ประโยชน์ 

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยได้มีแนวทางในการยื่นขอผลงาน 

2.7  นวัตกรรม 
 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นมี 9 Step To Success 
Professional-ARU 

https://www.aru.ac.th/ops/download/pdf/good_practice_ops.pdf
https://www.facebook.com/groups/1018224621567527
http://online.anyflip.com/qhwyn/xbjo/mobile/
https://www.facebook.com/photo?fbid=10220194885564735&set=gm.5588794551177155
https://www.facebook.com/photo?fbid=10220194885564735&set=gm.5588794551177155
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ภาพ 1 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
9 Step To Success Professional-ARU 



ภาคผนวก 

1. แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานอธิการบดี 

2. ประมวลภาพกิจกรรม 
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ส่วนที่ 4  
แผนการจัดการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (Objective) 
ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ที่ 4.2  
มีระบบการบริหารจัดการที่เป็น
เลิศ 
 

- ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นเพ่ิมมากขึ้น
จาก 
ปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เพ่ิมข้ึน 4 คนจากปีที่
ผ่านมา 

(สอดคล้องตามแผน
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล) 

1.  เทคนิคการให้บริการเพ่ือสร้างความ
ประทับใจ  
2. การลดระยะเวลาการให้บริการเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจ  
3. ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน (คู่มือ
กระบวนงาน, Flow chat)   
4. เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความ
ประทับใจ ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ได้รับรางวัลในระดับชมเชย 
5. เทคนิคการประสานงานดีที่  ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว ได้รับ
รางวัลในระดับดี 
6. การบริหารเวลาและงบประมาณ 
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แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (Objective) 
ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 7. การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน 
การคลัง และพัสดุ 
8. การเพ่ิมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การคลัง และการพัสดุ 
9. การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่งานประจ า 
10. การเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
11. พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ 
12. การให้บริการระบบงานสารบรรณ 
13. การจัดเก็บเอกสารตามระบบงานสารบรรณ 
14. การพัฒนาคุณภาพการบริการ – KM ปี 
2562 ได้รับรางวัลระดับดีเด่น 
15. การบูรณาการการจัดท าแผนฯ สู่การ
ประเมินรายบุคคล 
16. เทคนิคการเกษียณหนังสือราชการ 
17. ขั้นตอนการบริหารเอกสารของหน่วยงาน 
18. การบริหารจัดการงานสารบรรณ –KM 
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แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (Objective) 
ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-ได้รับรางวัลระดับดี 
19. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น-KM ปีงบประมาณ 2564 
ได้รับรางวัลระดับดีมาก 

 

 
ผู้ทบทวน : ………………………………………………………………………….. 

(นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล) (CKO) 
1 / ตุลาคม / 2564 

 

 
ผู้อนุมัติ : ………………………………………........ 

(นางลักขณา เตชวงษ์) (CEO) 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

1 / ตุลาคม / 2564 
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แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : (7)  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ตัวช้ีวัด (KPI) : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
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1 ที่มาของการเลือกประเด็นความรู้สืบ
เนื่ อ งจ าก ใน  ปี  2 5 64  มี ผู้ แ ท น ขอ ง
มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา
เครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา : MiNi_UKM 
ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 
2564 ณ โรงแรมศรีพฤทธาลัยราชภัฏ
สัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
(แ บ บ อ อ น ไล น์ )  ซึ่ ง มี บุ ค ล าก รข อ ง
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
หัวข้อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น จ านวน 6 คน ได้แก่ 
1) นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล ต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ 2) 

เมษายน -พฤษภาคม 
2565 
 

ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
ที่เข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 
เพ่ิมมากข้ึนจาก 
ปีที่ผ่านมา 

เพ่ิมข้ึน 4 
คนจากปี
ที่ผ่านมา 

บุคลากรสาย
สนับสนุนที่มี
คุณสมบัติยื่นเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ส านักงาน
อธิการบดี 
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น า ง เดื อ น เพ็ ญ  ส น แ ย้ ม  ต า แ ห น่ ง
นั กวิช าการศึ กษา ระดับช านาญ การ  
3) น างสาวเบญ จลักษณ์  ชิ ดชาญ ชั ย 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญ
การ 4) นายภาณุพันธ์ พันธ์รัมย์ ต าแหน่ง
นั กวิช าการศึ กษา ระดับช านาญ การ   
5) น ายวี รศั กดิ์  โพ ธิ์ ภิ รมย์  ต าแห น่ ง
นักวิ เคราะห์น โยบายและแผน ระดับ
ช านาญการ และ 6) นายพรศักดิ์  ทรัพย์
สมบัติ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ
ปฏิบัติการ ประเด็นความรู้ของปี 2564 คือ  

1) ด้ านข้อกฎหมายและระเบี ยบที่
เกี่ยวข้อง (จ าเป็นทั้งในด้านการท าผลงาน/
คู่มือปฏิบัติงานและการเขียนสมรรถนะ)  
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   2) ด้าน เทคนิคการวิ เคราะห์ค่ างาน  
   3) ด้านเทคนิคการเขียนคู่มือ/ผลงาน
ทางวิชาการ  

4) เส้นทางสู่ความส าเร็จ (Key success) 
และในปี 2565 หลังจากได้จัดกิจกรรมถอด
องค์ความรู้เมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
2565 ที่ผ่านมา มีประเด็นเพ่ิมเติมสรุปได้ 
คือ 1) น โยบายของหน่ วยงานในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น 2) เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้
ตัวเอง 3) การเสียโอกาสในการไม่เข้าสู่
ต าแหน่งที่สู งขึ้น 4) กรณีการย้ายข้าม
หน่วยงาน 5) เทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน 
6) เทคนิคการเขียนคู่มื อ/ผลงานทาง
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วิชาการ 7) เส้นทางสู่ความส าเร็จ (Key 
success)  8) ความภาคภูมิใจส่วนบุคคล 
9) บุคคลที่จะเข้าสู่ ในต าแหน่งระดับที่
สูงขึ้น คือ ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ  

จากนั้น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 
คณะกรรมการการจัดการความรู้ 
ส านักงานอธิการบดี จึงได้จัดกิจกรรมเปิด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
คือ นางสาวเพลินตา โมสกุล ต าแหน่ง 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ผู้แทนจากคณะ ส านัก/สถาบัน ที่ได้รับ
ต าแหน่งช านาญการ คือ 1) นางสาวรุ่งนภา 
อุบาลี  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญ
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การคณะครุศาสตร์ 2) นางสาวสายรุ้ง กล่ า
เพชร  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ช านาญการ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) นางสาวนิตยา 
แสงมะฮะหมัด  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปช านาญการ กองบริการ
การศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  
4) นางสาวมาลัยรัก  สระทองพูล  
ต าแหน่ง บุคลากรช านาญการ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี 5) นางสาวกัตติกมาส  
กิ่งแก้ว  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปช านาญการ กองนโยบายและแผน 
ส านักงานอธิการบดี และ 6) นายจิรทีปต์ 
น้อยดี ต าแหน่ง บรรณารักษ์ช านาญการ 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ ผู้น าเสวนา คือ นางสาว
นันทนา ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษาช านาญ
การ กองนโยบายและแผน โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการเติมเต็มและน าไป
จัดท าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี สามารถสรุป
สาระส าคัญ 9 ขั้นตอนสู่ต าแหน่งช านาญ
การ ( 9 Step To Success 
Professional-ARU) ได้ดังนี้ 
1. ด้านนโยบาย (Policy) : หน่วยงานมี
น โยบ าย ในการส่ ง เส ริม สนั บ สนุ น ให้
บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
2.  เทคนิคข้อกฎหมายและระเบียบ (Laws 
and Regulations Tricks) : เทคนิคด้าน
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เป้าหมายตามตัวช้ีวัด : เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีท่ีผ่านมา 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ข้อกฎหมายและระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อ ง 
(จ าเป็นทั้ งในด้านการท าผลงาน/คู่มือ
ปฏิบัติงานและการเขียนสมรรถนะ) 
3. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง 
(Motivate My-self Tricks) 
4 . เทคนิ คการวิ เค ราะห์ ค่ างาน  (Job 
Value Analysis Tricks) 
5 .  เท ค นิ ค ก า ร เ ขี ย น ส ม ร ร ถ น ะ 
(Performance Writing Tricks) 
6. เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก/
ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร  (Writing Work 
Manuals/Performance Tricks) 
7 .  เส้ น ท า งสู่ ค ว าม ส า เร็ จ  (Key To 
Success) 



ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

กำรจัดกำรควำมรู้ “กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น”  11 | P a g e  

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : (7)  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ตัวช้ีวัด (KPI) : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
เป้าหมายตามตัวช้ีวัด : เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีท่ีผ่านมา 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

8. ความภาคภูมิใจส่วนบุคคล (Power My 
Self) 
9. การต่อยอดเข้าสู่ต าแหน่งระดับที่สูงขึ้น 
คื อ  ระดั บช าน าญ การพิ เศษ  (Future 
Hight Position) 
10. การเสียโอกาสในการไม่เข้าสู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น 
11. กรณี : บุคลากรโยกย้ายข้ามหน่วยงาน 
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แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีที่ผ่านมา 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
ล า
ดับ 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิด
ชอบ 

หมาย
เหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหาความรู้       
 จัดประชุมปรึกษาหารือพูดคุยทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการคณะกรรมการ

จัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี เพ่ือบ่งชี้ความรู้และพิจารณาว่าจะท าอย่างไร
ใหก้ารพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งประเด็นความรู้ที่จะ
ด าเนินการจัดการความรู้ต้องมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร 

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 

2565 

มีประเด็น
ในการ
จัดการ
ความรู้ 

19 
ประเด็น 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

2 การสร้างและแสวงหาความรู้       
 2.1  ศึกษา รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2.2  จัดกิจกรรมถอดองค์ความรู้ เพ่ือวิเคราะห์ความรู้ที่ของบุคคลที่ได้รับต าแหน่ง
ช านาญการซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ รวมทั้งมีความช านาญการใน 
การปฏิบัติงาน โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ระดับช านาญการ 
ก าหนดแนวทางและขั้นตอนการพัฒนา/จุดบกพร่อมที่ควรแก้ไข/การตั้งเป้าหมาย
รวมกัน/การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การติดตามและประเมินผล โดย
ประสิทธิภาพของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นมีดังนี้ 
1. ด้านนโยบาย (Policy) : หน่วยงานมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร

เมษายน-
พฤษภาคม 

2565 

จ านวนครั้ง 
ในการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

(ปี 2564 
ถอดองค์
ความรู้
ผ่าน
แบบฟอร์
มที่
ก าหนดให้
เนื่องจาก
สถานการ

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  



ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
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แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีที่ผ่านมา 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
ล า
ดับ 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิด
ชอบ 

หมาย
เหตุ 

เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
2.  เทคนิคข้อกฎหมายและระเบียบ (Laws and Regulations Tricks) : เทคนิค
ด้านข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (จ าเป็นทั้งในด้านการท าผลงาน/คู่มือ
ปฏิบัติงานและการเขียนสมรรถนะ) 
3. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง (Motivate My-self Tricks) 
4. เทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน (Job Value Analysis Tricks) 
5. เทคนิคการเขียนสมรรถนะ (Performance Writing Tricks) 
6. เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก/ผลงานทางวิชาการ (Writing Work 
Manuals/Performance Tricks) 
7.  เส้นทางสู่ความส าเร็จ (Key To Success) 
8. ความภาคภูมิใจส่วนบุคคล (Power My Self) 
9. การต่อยอดเข้าสู่ต าแหน่งระดับที่สูงขึ้น คือ ระดับช านาญการพิเศษ (Future 
Hight Position) 
10. การเสียโอกาสในการไม่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
11. กรณี : บุคลากรโยกย้ายข้ามหน่วยงาน 

ณ์การ
แพร่
ระบาด 
Covid-
19 และ 
ปี 2565 
จ านวน 4 
ครั้ง 
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แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีที่ผ่านมา 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
ล า
ดับ 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิด
ชอบ 

หมาย
เหตุ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ       
 รวบรวมความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านกิจกรรมถอดองค์ความรู้มาจัดให้

เป็นระบบ พร้อมแยกเป็นประเด็น รวบรวมข้อมูลและจัดท าสารบัญ สรุปประเด็นที่
จ าเป็น และที่เกี่ยวข้อง วางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  มี 11 
ประเด็นดังนี ้
1. ด้านนโยบาย (Policy) : หน่วยงานมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
2.  เทคนิคข้อกฎหมายและระเบียบ (Laws and Regulations Tricks) : เทคนิค
ด้านข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (จ าเป็นทั้งในด้านการท าผลงาน/คู่มือ
ปฏิบัติงานและการเขียนสมรรถนะ) 
3. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง (Motivate My-self Tricks) 
4. เทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน (Job Value Analysis Tricks) 
5. เทคนิคการเขียนสมรรถนะ (Performance Writing Tricks) 
6. เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก/ผลงานทางวิชาการ (Writing Work 

มกราคม-
เมษายน
2565 

จ านวน
ประเด็นที่
จ าเป็นและ
ที่เก่ียวข้อง 

11 
ประเด็น 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  
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แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีที่ผ่านมา 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
ล า
ดับ 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิด
ชอบ 

หมาย
เหตุ 

Manuals/Performance Tricks) 
7.  เส้นทางสู่ความส าเร็จ (Key To Success) 
8. ความภาคภูมิใจส่วนบุคคล (Power My Self) 
9. การต่อยอดเข้าสู่ต าแหน่งระดับที่สูงขึ้น คือ ระดับช านาญการพิเศษ (Future 
Hight Position) 
10. การเสียโอกาสในการไม่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
11. กรณี : บุคลากรโยกย้ายข้ามหน่วยงาน 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้       
 4.1 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมถอดองค์ความรู้ น ามาปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็น

มาตรฐาน ปรับแก้ไขภาษาและปรับปรุงเนื้อหา ครั้งที่ 1 หลังจากนั้นส่งให้
คณะกรรมการด าเนินงาน KM เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของประเด็น
ความรู้ส าคัญแต่ละด้าน 
4.2 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดองค์ความรู้ระหว่างผู้
มีประสบการณ์จากบุคลากรภายนอกส านักงานอธิการบดี และผู้น าคู่มือไปใช้
ประโยชน์ น าประเด็นสาระส าคัญจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เมื่อวันพุธที่ 22 

พฤษภาคม
-มิถุนายน

2565 

เอกสาร
ความรู้ 

1 เล่ม คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  
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แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีที่ผ่านมา 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
ล า
ดับ 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิด
ชอบ 

หมาย
เหตุ 

มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 12.30 น.  ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก 
(317) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาเพ่ิมเติมในประเด็นการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ปรับปรุงครั้งที่ 2 เพ่ือให้ได้
เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ หลังจากนั้นส่งสรุปแนวปฏิบัติที่ดีให้ผู้ทรงและ
คณะกรรมการการจัดการความรู้ พิจารณา เมื่อได้รับข้อเสนอแนะ ฝ่ายเลขานุการ
น ามาปรับแก้ไข และจัดท าสรุปออกแบบให้สวยงามน่าอ่าน 

5 การเข้าถึงความรู้       
 น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสารสนเทศ 

ได้แก่  
- กลุ่มเฟสบุ๊ค ARU-KM  
- เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ (เมนูการจัดการความรู้)  
- กลุ่มไลน์ (สื่อสารองค์กร)  
- อี-บุ๊ค  
และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีออนไลน์เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่าย 
 

กรกฎาคม 
2565 

จ านวนช่อง
ทางการ
เผยแพร่ 

2 
ช่องทาง 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  
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แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีที่ผ่านมา 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
ล า
ดับ 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิด
ชอบ 

หมาย
เหตุ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้       
 น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปถ่ายทอดให้บุคลากรกลุ่มอ่ืนทั้งในส านักงาน

อธิการบดี และคณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ือใช้ในการพัฒนาตนเองในการยื่นผลงานเข้า
สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น และจัดท าเอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
ของงานประกันคุณภาพ 

กรกฎาคม 
2565 

จ านวน
หน่วยงานที่
ได้รับ
ความรู้ 

5 คณะ 
2 ส านัก/
สถาบัน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

7 การเรียนรู ้       
 7.1 คณะกรรมการจัดการความรู้ มีการน าเสนอข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จัดการ

ความรู้เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่  ๆ และน าความรู้ที่ได้ไป
เผยแพร่ให้บุคลากรได้น าไปใช้ประโยชน์และปรับปรุงคุณภาพผลงานในการยื่นขอ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ระดับช านาญการของสายสนับสนุนวิชาการ 
7.2 เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในระดับมหาวิทยาลัย ด้วยสื่อออนไลน์ 
(สถานการณ์ Covid-19) 

กรกฎาคม
2565 

แนวปฏิบัติ
ที่ด/ีคู่มือ
การ
ปฏิบัติงาน/
องค์ความรู้
ใหม่ที่ได้
จากการ
ปฏิบัติงาน 
 

1 เรื่อง คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  
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แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีที่ผ่านมา 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
ล า
ดับ 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิด
ชอบ 

หมาย
เหตุ 

 
 

 
ผู้ทบทวน  : ……………………………………………………….. 

   (นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล) 
   (CKO) 

 
ผู้อนุมัติ  :  ………………………………………………………….. 

(นางลักขณา เตชวงษ์) (CEO) 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีที่ผ่านมา 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
ล าดับ กิจกรรม 

การจัดการความรู้ 
วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหา

ความรู้ 
จัดการประชุม
คณะกรรมการ เพ่ือระดม
ความคิดเห็นร่วมกัน
เกี่ยวกับการคัดเลือก
ประเด็นความรู้ กิจกรรม 
และวิธีการได้มาซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 
2565 

มีประเด็น
ในการ
จัดการ
ความรู้ 

19 ประเด็น คอมพิวเตอร์ - KM Team  

2 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

จัดกิจกรรมถอดองค์
ความรู้ และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ เพื่อ
ถอดองค์ความรู้จากในตัว
บุคคล โดยใช้วิธีการพูดคุย 
สอบถามประสบการณ์ 

มีนาคม - 
เมษายน 2565 

จ านวนครั้ง
ในการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ถอดองค์
ความรู้ และ 

เวที
แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 1 ครั้ง 

คอมพิวเตอร์ - KM Team  
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แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีที่ผ่านมา 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
ล าดับ กิจกรรม 

การจัดการความรู้ 
วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
ความส าเร็จ ปัญหา
อุปสรรคในการท างาน 
*ปรับรูปแบบการน าเสนอ
แบบออนไลน์เนื่องด้วย
สถานการณ์ covid-19 

3 การจัดความรู้ใหเ้ป็น
ระบบ 

หาตัวแทนใน
กลุ่มเป้าหมายที่สามารถ
ฟังข้อมูลและจับใจความ
ได้อย่างรวดเร็วใน 
การจัดพิมพ์ข้อมูลที่ได้จาก
การพูดคุย สนทนา  

พฤษภาคม - 
มิถุนายน 2565 

จ านวน
ประเด็นที่
จ าเป็นและ
ที่เก่ียวข้อง 

4 ประเด็น คอมพิวเตอร์ - KM Team  

4 การประมวลผลและ
กลั่นกรองความรู้ 

เลขานุการคณะกรรมการ
จัดการความรู้ ส านักงาน
อธิการบดี ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของภาษา เนื้อหา 

พฤษภาคม - 
มิถุนายน 2565 

เอกสาร
ความรู้ 

1 เล่ม คอมพิวเตอร์ - KM Team  
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แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีที่ผ่านมา 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
ล าดับ กิจกรรม 

การจัดการความรู้ 
วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
จัดรูปแบบให้ถูกต้อง 

5 การเข้าถึงความรู้ เลขานุการน าความรู้ทีไ่ด้
จากการจัดการความรู้ไป
เผยแพร่บนเฟสบุ๊ค ARU 
KM / ARU QA /แผ่นพับ/
Facebook/Line group 
และเว็บไซต์ส านักงาน
อธิการบดี 

พฤษภาคม - 
มิถุนายน 2565 

จ านวนช่อง
ทางการ
เผยแพร่ 

2 ช่องทาง คอมพิวเตอร์ - KM Team  

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

เลขานุการส่งลิงก์ URL 
เผยแพร่องค์ความรู้ 
แนวปฏิบัติที่ดี/คู่มือการ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น 

พฤษภาคม - 
มิถุนายน 2565 

จ านวน
หน่วยงานที่
ได้รับ
ความรู้ 

4 คณะ 
2 ส านัก/
สถาบัน 

คอมพิวเตอร์ - KM Team  

7 การเรียนรู้ เลขานุการจัดท า กรกฎาคม แนวปฏิบัติ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร์ - KM Team  
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แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) เพิ่มข้ึน 4 คนจากปีที่ผ่านมา 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
ล าดับ กิจกรรม 

การจัดการความรู้ 
วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
แบบสอบถาม เพ่ือ
สอบถามความคิดเห็น 
และติดตามผลเกี่ยวกับ
การน าความรู้ไปใช้ในการ
ท างาน การต่อยอดผลงาน 

2565 ที่ด/ีคู่มือ
การ
ปฏิบัติงาน/
องค์ความรู้
ใหม่ที่ได้
จากการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

 

 
ผู้อนุมัติ  :  ………………………………………………….. 

    (นางลักขณา เตชวงษ์) (CEO) 
     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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แบบฟอร์มท่ี 5 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน :  ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีที่ผ่านมา 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

 

 
ล าดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1 การเตรียมการ
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

-ประชุมโดยพร้อมเพรียงจัด
ในรูปแบบแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พูดคุยอย่างเป็น
กันเอง คุยประสบการณ์
สบายๆ ไม่เครียด สภา
กาแฟ มีอาหารว่าง และ 
น้ าดื่มไว้รับรอง 
-ผู้บริหารให้ความส าคัญ
และเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 

จ านวนประเด็น
ของความรู้ 
 

1 องค์ความรู้ ได้ข้อมูลการท า
ผลงานเพ่ือยื่นขอ
เข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

- สถานที่ในการจัด
ประชุมในรูปแบบ
ของสภากาแฟ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท าผลงานเพ่ือยื่นขอ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

2 การสื่อสาร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่าง ส านัก/สถาบัน 
และ คณะ 

ได้ข้อมูลที่ได้รับ
การกลั่นกรอง
จ านวน 1 เล่ม 

ได้เอกสารที่
ถูกต้อง ครบ
สมบูรณ์ 

ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของ
ส านัก/สถาบัน 
และคณะ 

มีผู้ยื่นขอเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ี 
ผ่านมา 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 
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แบบฟอร์มท่ี 5 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน :  ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีที่ผ่านมา 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

 

 
ล าดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

3 กระบวนการ
และเครื่องมือ 

- จัดท าหนังสือเวียน/ 
แผ่นพับ 
- ออนไลน์  
- face book 
- line group 
- YouTube 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าถึงข้อมูลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ผู้เข้าร่วม
แสดงความ
คิดเห็นร้อยละ 
80 

หน่วยงานที่
ให้บริการ 
ส านัก/สถาบัน 
และ คณะ 

- หนังสือเวียน/ 
แผ่นพับ 
- สื่อออนไลน์ 
- Face-book 
- face book 
- line group 
- YouTube 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

4 การเรียนรู้ - จัดท าบัญชีของผู้น าไปใช้
ประโยชน์  
- สรุปผลเพื่อน ามาพัฒนาให้
เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม ่และให้
การประสานงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

องค์ความรู้ที่ถูก
น าไปใช้
ประโยชน์ 
 

เอกสารฉบับ
สมบูรณ์ 

ผู้ที่มีคุณสมบัติ
ยื่นผลงานเพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

- เอกสารฉบับ
สมบูรณ์องค์ความรู้
เรื่อง การพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุนให้เข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

- การเรียนรู้ 
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แบบฟอร์มท่ี 5 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน :  ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีที่ผ่านมา 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

 

 
ล าดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

5 การวัดผล จัดท าแบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับความพึง
พอใจของคู่มือการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนให้
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ระดับความพึง
พอใจของคู่มือ
การพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุนให้เข้า
สู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

ร้อยละ 80 ผู้ที่มีคุณสมบัติ
ยื่นผลงานเพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 

แบบสอบสอบความ
พึงพอใจของคู่มือฯ  

- การวัดผล 

6 การยกย่อง
ชมเชยและ 
การให้รางวัล 

- มอบวุฒิบัตรแก่
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้เพื่อเป็นการยกย่อง
เชิดชูเกียรติและเป็นบุคคล
แบบอย่างในการพัฒนางาน
และพัฒนาองค์กร 
 

มีคู่มือการพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุนให้เข้า
สู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

ร้อยละ 100 ผู้ที่มีคุณสมบัติ
ยื่นผลงานเพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจของคู่มือฯ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 
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แบบฟอร์มท่ี 5 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ชื่อหน่วยงาน :  ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   เพิ่มขึ้น 4 คนจากปีที่ผ่านมา 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

 

 
ล าดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ผู้ทบทวน/อนุมัติ :  ……………………………………(CEO/ผู้บริหารระดับสูงสุด) 

                                                                                                       (นางลักขณา  เตชวงษ์) 
                                                                                                       ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 



ประมวลภาพกิจกรรม 
 

การจัดการความรู้กิจกรรมถอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น”  โดยมีคณะกรรมการการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี 
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
   

 
 

 

 

  
  



  

  

  

  



  

  

  

  

  



 
 

 
 

  

  

  



  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  
 

 
  

   



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่อยู่ : ส ำนักงำนอธิกำรบดี  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต ำบลประตูชัย  

อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13000 

E-mail : qaaru@hotmail.com 
  

 


