
 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการจัดการความรู้ 
งานบริหารบุคคลและนิติการ 

กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ/ทีมงาน (ระบุความเป็นมาของกลุ่ม และความรู้ที่ต้องการแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน)  
งานบริหารบุคคลและนิติการ  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้สังกัด 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี และเป็นหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมภารกิจหลักด้านการบริหารงานบุคคล ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบภาระงานเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่การวางแผนอัตรา
ก าลังคน การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนระดับต าแหน่ง การส่งเสริมพัฒนาฝึกอบรม 
การดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการให้ได้รับบ าเหน็จบ านาญความชอบ และการด าเนินการเกี่ยวกับคดีอุทธรณ์ร้อง
ทุกข์ เป็นต้น  

เพ่ือเป็นการพัฒนางานด้านการบริหารบุคคล ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน 
วิชาการให้มีความก้าวหน้าตามสายงาน ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีนโยบายให้บุคลากรสาย
สนับสนุนมีเส้นทางเติบโตในระดับต าแหน่งสูงขึ้น และงานบริหารบุคคลฯ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท า
กรอบระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้
บรรลุผลส าเร็จ ดังนั้น งานบริหารบุคคลและนิติการ  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงได้ด าเนินงานจัดท า
แผนการจัดการองค์ความรู้ และจัดท ารายงานผลการด าเนินการจัดการความรู้ การวิเคราะห์ค่างานเพ่ือก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานวิเคราะห์ค่างานเพ่ือก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ แก่บุคลากรภายในส านักงานอธิการบดี และ
หน่วยงานที่สนใจ ส าหรับใช้เป็นแหล่งในการเรียนรู้ในการวิเคราะห์ค่างานเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ต่อไป 
2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ และบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 
ล าดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 

1 นายเกษม  บุตรดี ส านักงานอธิการบดี 
2 นางสาวพิชญาดา  ธานี กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
3 นางสาวอังคณา  ศิริกุล งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
4 นางสาวมุงเมือง  ค านาทิพย์ งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
5 นางสาวอมรรัตน์  นามเสนา งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
6 นางสุพัตรา  สุคนธชาติ งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
7 นางสาวประภัสสร  พองผาลา งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
8 นางสาวรัตติกร  พรมค า งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
9 นางกานต์ชนก  ปทุมเพชร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

10 นายไพวัลย์  สมปอง งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
11 นายเนธิชัย  ธานะราช งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
12 นายคมกริบ  เลื่องลือ งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
13 นายสิทธิชัย  ธานะราช งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
14 นางสาวปนัดดา  กิติราช งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
15 นายพลากร  ศรีบุญเรือง งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 



 
 

 
บทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

๑. ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดแผนงาน นโยบาย และก าหนดเป้าหมายหมายในการ 
ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้  

 ๒.  ด าเนินการจัดการองค์ความรู้ของงานบริหารบุคคลฯ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม 
 ตลอดจนผลักดันการจัดการองค์ความรู้ให้สัมฤทธิ์ผล 

 ๓.  ติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานการจัดการองค์ความรู้ 
 ๔.  พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนบุคลากรให้เข้าถึงข้อมูลความรู้ได้อย่างทั่วถึง และ 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๕.  ด าเนินการอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานจัดการความรู้ 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานบริหารบุคคลและนิติการการ  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี      
ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ตามกระบวนการจัดการองค์ความรู้ 6 ขั้นตอน 
มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการท างานรวมถึงการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน การจัดการองค์ความรู้ให้
เป็นระบบ และสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติได้ โดยแผนการจัดการองค์ความรู้ดังกล่าวมีความ
สอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี     
ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมตามสายงาน ซึ่งงานบริหาร
บุคคลและนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้คัดเลือกองค์ความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานเพ่ือก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยมีข้ันตอนและผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 

1. การก าหนดองค์ความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงานและก าหนด 
เป้าหมายของการจัดการความรู้ (อธิบายวิธีการในการบ่งชี้ความรู้ว่าเราต้องการความรู้เรื่องอะไรที่จ าเป็น     
ต่อการบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเอกสารหลักฐานอ้างอิง) 
 

งานบริหารบุคคลและนิติการ ได้ด าเนินการก าหนดเป้าหมายในการจัดการองค์ความรู้ที่มีความส าคัญ 
และจ าเป็นต่อภาระงานของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.1 การประชุมบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาก าหนดประเด็นองค์ความรู้ที่จ าเป็นของหน่วยงาน  
โดยค านึงถึงหลักการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย การพัฒนาการปฏิบัติงาน ส าหรับ
เป็นแหล่งเรียนรู้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและส านักงานอธิการบดี ซึ่งที่ประชุม
บุคลากรงานบริหารบุคคลฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ได้มีมติเลือกหัวข้อในการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง 
การวิเคราะห์ค่างานเพ่ือก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  และก าหนดแผนในการ
ด าเนินการจัดการองค์ความรู้ งานบริหารบุคคลและนิติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 1.2 แต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการองค์ความรู้ของงานบริหารบุคคลฯ ตามค าสั่งส านักงาน
อธิการบดี ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการองค์ความรู้ งานบริหารบุคคลและนิติการ 
กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี พ.ศ. 2562 สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562   
 1.3 ประชุมคณะท างานจัดการองค์ความรู้งานบริหารบุคคลและนิติการ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562  
ณ ห้องประชุมงานบริหารบุคคลฯ ชั้น 5  อาคาร 10 เพ่ือพิจารณาองค์ความรู้ที่ก าหนด การมอบหมายงาน 
และหารือในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน าองค์ความรู้ในปีที่ผ่านมา น ามาทบทวนผลการด าเนินงาน
เพ่ือวางแผนการจัดการองค์ความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ทีต่้องการ (อธิบายวิธีการและรายละเอียดการด าเนินงานในการสร้างและ 
แสวงหาความรู้ และเอกสารหลักฐานอ้างอิง) 

การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่างานและประเมินค่างานเพ่ือก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น  
จากการเข้ารับฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เครือข่ายด้านการบริหารบุคคล ตลอดจนการจัด
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินค่างานให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
และคณะกรรมการประเมินค่างานฯ การน าความรู้ที่ได้รับมาเรียบเรียงจัดรูปแบบข้อมูลองค์ความรู้อย่างเป็น 
ระบบ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์งานบริหารบุคคลและนิติการ เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานอธิการบดีและ
บุคลากรในส่วนราชการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และน าความรู้มาปรับใช้เป็นแนวทาง 



 
 
ในการด าเนินการจัดท าวิเคราะห์ค่างานเพ่ือยื่นขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นท่ีมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดองค์ความรู้ที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ค่างานฯ ดังนี้ 

 1) การฝึกอบรมการพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 
โดยมี นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันที่ วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ณ  
ห้องสัตตบงกช (1120) และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112) อาคาร 11 (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) 

 2) บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินค่างานต าแหน่งประเภท 
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ แก่บุคลากรสังกัดส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10        
โดยนางสาวอังคณา ศิริกุล รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ เป็นวิทยากรบรรยาย 
ให้ความรู้  
  3) การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ (ส าหรับคณะกรรมการประเมินค่างานฯ) ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 โดยมี นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้ 
  4) การประชุมชี้แจงการจัดท าเอกสารเสนอขอก าหนดกรอบระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด ส านักงานอธิการบดี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 13209 
ชั้น 2 อาคาร 13 (อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์) โดยมี นายเกษม บุตรดี รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
  5) การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบประเมินค่างานต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ของส านักงานอธิการบดี เฉพาะต าแหน่ง ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ ประชุมในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 และต าแหน่ง อื่น ๆ ประชุมในวันที่ 21 มิถุนายน 
2562 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 2 อาคาร 19 โดยมี นายเกษม บุตรดี รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 

 6) การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน และ 
ประเภทผลงานที่ใช้ก าหนดต าแหน่ง แก่บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะครุศาสตร์  ในวันที่ 30 กรกฎาคม 
2562 ณ ห้องประชุมภูพาน อาคาร 2 คณะครุศาสตร์สูงขึ้น โดยนางสาวอังคณา ศิริกุล รักษาการในต าแหน่ง
หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 

 7) บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินค่างานต าแหน่งประเภท 
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ แก่บุคลากรสายสนับสนุนสังกัด
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสัตบุศย์ ชั้น 2 อาคาร 11 
โดยนางสาวอังคณา ศิริกุล รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารบุคคล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 

 8) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแบบประเมินค่างานพนักงานมหาวิทยาลัย  
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ของส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 
1-2 และ 7-9 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา  ชั้น 3 อาคาร 10 โดยมี นายเรืองชัย 
จรุงศิรวัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  

 9) บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินค่างานต าแหน่งประเภท 
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ แก่บุคลากรสายสนับสนุนสังกัด 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยนางสาวอังคณา ศิริกุล 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารบุคคล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุม I-TECH 3 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 14 ชั้น 3) 



 
 
  ผลจากการจัดการองค์ความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานเพ่ือ
ก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีแนวทางในการด าเนินการวิเคราะห์ค่างานเพ่ือยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น และมหาวิทยาลัยฯ มีแผนกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปี พ.ศ. 2563 – 2566 

 
3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
(รายละเอียดการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานอ้างอิง) 
จากการจัดให้มีการก าหนดองค์ความรู้  และการแสวงหาความรู้โดยการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่เชี่ยวชาญได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแบบประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างานในแต่ละต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะมาแล้ว ในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพิ่มขึ้น (แสวงหาความรู้เพิ่มขึ้น) โดยวิทยากรผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์ค่างานการจัดท าแบบ
ประเมินค่างาน โดยแนะน าเฉพาะเจาะจงตามกลุ่มงาน แนะน าการเขียน Flowchart  การเขียนบรรยายภาระ
งานที่วิเคราะห์ความยุ่งยากซับซ้อนของาน  การยกตัวอย่างที่ให้เห็นภาพชัดเจนในการแต่ละกลุ่มงาน โดยแบ่ง
หน่วยงานที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติจริงและมีการติดตามให้ส่งแบบวิเคราะห์ค่างานเป็นรายคน ให้แก่บุคลากรสาย
สนับสนุนสังกัดส านักงานอธิการบดี สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สังกัดส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

4. การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง (รายละเอียดการ
ด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานอ้างอิง) 
บุคลากรที่ได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

เข้าใจภาระงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และภาระงานที่รับผิดชอบ สามารถเขียน Flowchart งานได้และระบุ
ถึงความยุ่งยากซับซ้อนของงาน  และสามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนางานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องและ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การสร้างคู่มือการปฏิบัติงานหลัก (มาจากการวิเคราะห์ค่างานที่ได้รับการอบรม
แลกเปลี่ยนรู้มา) ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน คู่มือการปฏิบัติงานสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย 
คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 

5. การน าประสบการณ์จากการท างานการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัดออกมา
เป็นขุมความรู้ (รายละเอียดการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานอ้างอิง) 
บุคลากรสามารถน าประสบการณ์จากการปฏิบัติงานมาประยุกต์ใช้ความรู้ เช่น ปัญหาอุปสรรคใน 

การท างาน น ามาวิเคราะห์ถึงความยุ่งยากในแต่ละขั้นตอนของงาน โดยใช้ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานภาระงานของแต่ละต าแหน่ง และภาระงานที่
รับผิดชอบ สามารถสร้างคู่มือการปฏิบัติงานหลักได้โดยน าประสบการณ์ทีป่ฏิบัติจริงนอกเหนือจากกฎระเบียบ
แนวปฏิบัติที่ก าหนด มาเขียนคู่มือเพ่ือสื่อสารให้ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือผู้มารับบริการและเข้าใจวิธีการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน คู่มือการปฏิบัติงานสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย คู่มือการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 
 
 



 
 

6. การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(รายละเอียดการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานอ้างอิง) 
จากการจัดให้มีการก าหนดองค์ความรู้  การแสวงหาความรู้โดยการให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแบบประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างานในแต่ละต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ การฝึกปฏิบัติจริง การติดตามผลของการให้ความรู้ เพื่อปรับปรุง
ดัดแปลงความรู้ให้เหมาะสมในการด าเนินงาน การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง  และการน าประสบการณ์จากการท างานการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด
ออกมาเป็นขุมความรู้นั้น บุคลากรที่ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถน าความรู้มาจัดเป็นเอกสารการ 
วิเคราะห์ค่างานของแต่ละต าแหน่ง และเผยแพร่ความรู้ให้กับเพ่ือนร่วมงานโดยการแนะน าสามารถจัดท า 
แบบประเมินค่างานได้อย่างถูกต้อง เผยแพร่ตัวอย่างการวิเคราะห์ค่างานของแต่ละต าแหน่ง ให้กับคณะ ส านัก 
สถาบัน เพ่ือได้น าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม  และงานบริหารบุคคลและนิติการน าเสนอแบบประเมินค่างาน
ของทุกส่วนราชการต่อคณะกรรมการประเมินค่างาน สรุปผลการประเมินของแต่ละต าแหน่งและจัดท าเอกสาร
สรุปผลการประเมินค่างานเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นต่อคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (กพส.) พิจารณาก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นต่อไป



 
 

ตารางที่ 1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
แผน ผล แผน ผล 

1. การก าหนดองค์ความรู้หลักที่
จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรม
ของหน่วยงานและก าหนดเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ (ระบุโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการ) 

ประชุมบุคลากรในหน่วยงาน ก าหนดประเด็น
องค์ความรู้ที่จ าเป็นเลือกหัวข้อในการจัดการ
องค์ความรู้  

รายงานการประชุมบุคลากร
ในหน่วยงาน วันท่ี 20 ธ.ค.
2561 
 

วันท่ี 20 ธ.ค. 2561 ได้องค์ความรู้หัวข้อการ
วิเคราะหค์่างานเพื่อ
ก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น
ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

น.ส.อังคณา  ศิริกลุ 
น.ส.รตัติกร พรมค า 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ
(ระบุโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ) 
 
 
 
 

-การฝึกอบรมการพัฒนาผลงานเพือ่เข้าสู่
ต าแหน่งสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน 
 
 
 
-ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
 ค่างาน ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ 
 เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
 
-ประชุมชี้แจงการจัดท าเอกสารเสนอขอ 
 ก าหนดกรอบระดับต าแหน่งที่สูงข้ึนของ 
 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจดัท าแบบ 
 ประเมินคา่งานพนักงานมหาวิทยาลัย  
 ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
 ของส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สกลนคร  

นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ 
เป็นวิทยากร 
 
 
 
นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ 
เป็นวิทยากร 
 
 
นายเกษม บุตรดี  
เป็นวิทยากร 
 
 
นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์  
เป็นวิทยากร 

 

- วันท่ี 1 - 3 ส.ค. 2561 
ณ ห้องสัตตบงกช 
(1120) (ศูนยภ์าษาและ
คอมพิวเตอร์) 
 
-วันท่ี 8 ก.พ. 2562  
ณ ห้องประชุมสร้อย
สุวรรณา ช้ัน 3 อาคาร 10  
 
-วันท่ี 20 ก.พ. 2562  
ณ ห้อง 13209 ช้ัน 2  
อาคาร 13  
 
-วันท่ี 1-2 และ 7-9 ส.ค.
2562 ณ ห้องประชุม
สร้อยสุวรรณา  ช้ัน 3 
อาคาร 10  

 

-ผู้เข้าอบรมไดร้ับความรู้
ความเข้าใจในการ
ประเมินค่างาน 
 
 
-ผู้เข้าประชุมเข้าใจ
หลักเกณฑ์วิธีการ
ประเมินค่างาน 
 
-ผู้เข้าประชุมจัดท า
เอกสารประเมินค่างาน
ได้อย่างถูกต้อง 
 
-ผู้เข้าประชุมส่งแบบ
ประเมินค่างานและ
ได้รับการตรวจสอบ/
เพื่อปรับแก้ไขแบบ
ประเมินค่างาน 

น.ส.อังคณา  ศิริกลุ 
น.ส.รตัติกร  พรมค า 
และบุคลากรสังกัดงาน
บริหารบุคคลและนิติการ 



 
 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
แผน ผล แผน ผล 

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้ 
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
(ระบุโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ) 
 
 
 

-บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 เกี่ยวกับการประเมินคา่งานต าแหน่งประเภท 
 วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะเพื่อ 
 ก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ  
 
-บรรยายให้ความรูเ้กี่ยวกับความกา้วหน้า 
 ในสายอาชีพของบุคลากรสายสนบัสนุนและ 
 ประเภทผลงานท่ีใช้ก าหนดต าแหน่ง  
 
-บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 เกี่ยวกับการประเมินคา่งานต าแหน่งประเภท 
 วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ เพื่อ 
 ก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ  
 
-บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 เกี่ยวกับการประเมินคา่งานต าแหน่งประเภท 
 วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะเพื่อ 
 ก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ  
 
 
 
-การประชุมเชิงปฏิบตัิการ การเขยีนแบบ
ประเมินค่างานต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ของ
ส านักงานอธิการบดี เฉพาะต าแหน่ง  

-ให้ความรู้แก่บุคลากรสังกัด 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
 งานทะเบียน 
 
 
-ให้ความรู้แก่บุคลากร 
 สายสนับสนุนสังกัดคณะ 
 ครุศาสตร ์
 
-ให้ความรู้แก่บุคลากรสาย 
 สนับสนุนสังกดัส านักวิทย 
 บริการและเทคโนโลย ี
 สารสนเทศ 
 
-ให้ความรู้แก่บุคลากรสาย 
 สนับสนุนสังกดัคณะ 
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
-ให้ความรู้แก่บุคลากรสาย 
 สนับสนุนสังกดัส านักงาน 
 อธิการบด ี
 

-วันท่ี 20 พ.ย. 2561  
 ณ ห้องประชุมพุทธชาด 
ช้ัน 3 อาคาร 10         
 
 
-วันท่ี 30 ก.ค.2562  
 ณ ห้องประชุมภูพาน  
 อาคาร 2 คณะครศุาสตร ์
 
-วันท่ี 13 มี.ค.62 
 ณ ห้องประชุมสตับุศย์  
 ช้ัน 2 อาคาร 11  
 
 
-วันท่ี 3 ส.ค. 2562 
 ณ ห้องประชุม I-TECH 3 
อาคารปฏิบตัิการ
วิศวกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (อาคาร14
ช้ัน 3) 
 
-วันที่ 19,21 มิ.ย. 2562 

 ณ ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา ช้ัน 2 อาคาร 19  

-บุคลากรจดัท าแบบ
ประเมินค่างานได ้
 
 
 
-บุคลากรเข้าเส้นทาง
ความก้าวหน้า 
 
 
-บุคลากรจดัท าแบบ
ประเมินค่างานได ้
 
 
 
-บุคลากรจดัท าแบบ
ประเมินค่างานได ้
 
 
 
 
 
-บุคลาน าส่งแบบ
ประเมินค่างาน/และ
ได้รับการตรวจและข้อ
เสนแนะให้ปรับปรุงแก้ไข 
 

น.ส.องัคณา  ศิริกลุ 
น.ส.รตัติกร  พรมค า 
และบุคลากรสังกัดงาน
บริหารบุคคลและนิติการ 



 
 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
แผน ผล แผน ผล 

4. การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
(ระบุโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ) 
 
 
 

บุคลากรทีไ่ด้รบัความรูจ้ากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูส้ามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงเข้าใจภาระงานตามมาตรฐาน
ต าแหน่งและภาระงานท่ีรับผดิชอบ สามารถ 
เขียน Flowchart งานได้และระบถุึงความ 
ยุ่งยากซับซ้อนของงาน  และสามารถก าหนด 
แนวทางในการพัฒนางานให้มีความรวดเร็ว 
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

-บุคลากรวิเคราะห์ภาระงาน
ได้ โดยจัดท าคูม่ือปฏิบัติงาน
หลัก (โครงการ R To R) 
 
 

ก.พ. – ส.ค. 62 -จัดท าร่างคู่มือเลื่อน 
 เงินเดือนข้าราชการ 
 พลเรือนในสถาบัน  
 อุดมศึกษา 
-จัดท าคู่มือการสรรหา 
 พนักงานมหาวิทยาลัย 
-จัดท าคู่มือการแต่งกาย 
 ของพนักงาน 
 มหาวิทยาลัย 
-จัดท าคู่มือการเสนอขอ 
 ก าหนดต าแหน่งทาง 
 วิชาการ 

น.ส.อังคณา  ศิริกลุ 
น.ส.รตัติกร  พรมค า 
นางกานต์ชนก ปทุมเพชร 
น.ส.มุงเมือง ค านาทิพย ์
นางสุพัตรา สุคนธชาต ิ
น.ส.อมรรัตน์  นามเสนา 
 

5. การน าประสบการณ์จากการท างาน
และการประยุกต์ใช้ความรูม้า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัดออกมาเป็น
ขุมความรู้ (ระบุโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการ) 
 
 
 

บุคลากรสามารถน าประสบการณจ์ากการ
ปฏิบัติงานมาประยุกต์ใช้ความรู้ เช่น ปัญหา
อุปสรรคในการท างาน น ามาวิเคราะห์ถึงความ
ยุ่งยากในแต่ละขั้นตอนของงาน โดยใช้ความรู้
จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ภาระงานของแตล่ะต าแหน่ง และภาระงานท่ี
รับผิดชอบ  

สามารถสรา้งคู่มือการ
ปฏิบัติงานหลักไดโ้ดยน า
ประสบการณ์ที่ปฏิบัตจิริง
นอกเหนือจากกฎระเบียบ
แนวปฏิบัติที่ก าหนดมาเขียน
คู่มือเพื่อสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติ 
งานหรือผู้มารับบริการเข้าใจ
วิธีการปฏิบัติงาน 

ก.ย. – พ.ย. 62 -คู่มือเลื่อนเงินเดือน 
 ข้าราชการพลเรือนใน 
 สถาบันอุดมศึกษา 
-คู่มือการสรรหา 
 พนักงานมหาวิทยาลัย 
-คู่มือการแต่งกายของ   
 พนักงานมหาวิทยาลัย 
-คู่มือการเสนอขอ 
 ก าหนดต าแหน่งทาง 
 วิชาการ 

น.ส.อังคณา  ศิริกลุ 
น.ส.รตัติกร  พรมค า 
นางกานต์ชนก ปทุมเพชร 
น.ส.มุงเมือง ค านาทิพย ์
นางสุพัตรา สุคนธชาต ิ
น.ส.อมรรัตน์  นามเสนา 
 

6. การรวบรวมความรู้และจัดเกบ็
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
(ระบุโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ) 

-รวบรวมแบบประเมินค่างานการวิเคราะห์ 
 ค่างานในแต่ละต าแหน่งประเภทวิชาชีพ 
 เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  
-ติดตามผลของการใหค้วามรูเ้พื่อปรับปรุง 

-บุคลากรส่งแบบประเมิน 
ค่างานของแต่ละต าแหน่ง 
 
-ตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ

1 – 31 ส.ค. 62 
1 – 8 ก.ย. 62 

 
 

-ทุกส่วนราชการส่งแบบ
ประเมินค่างานตาม
ก าหนดเวลา 
-บางต าแหน่งได้

น.ส.อังคณา  ศิริกลุ 
น.ส.รตัติกร  พรมค า 
และบุคลากรสังกัดงาน
บริหารบุคคลและนิติการ 



 
 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
แผน ผล แผน ผล 

 
 
 

 ดัดแปลงความรู้ให้เหมาะสมในการด าเนินงาน  
 การน าความรู้ทีไ่ด้จากการจดัการความรู้มา 
 ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง   
-การน าประสบการณ์จากการท างานการ 
 ประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
 สกัดออกมาเป็นขุมความรู้นั้น  
 
 

การปรับปรุงแก้ไขแบบ
ประเมินค่างานของแต่ละ
ต าแหน่ง 
-เผยแพร่ความรูโ้ดยการ
แนะน าจากผู้ทีส่่งแบบ
ประเมินค่างานให้เพื่อน
ร่วมงาน 
-น าเสนอแบบประเมินคา่ 
 งานของทุกส่วนราชการ 
 ต่อคณะกรรมการประเมิน 
 ค่างาน  
-สรุปผลการประเมินค่างาน 
 ของแต่ละต าแหน่งและ  
 เสนอคณะกรรมการ 
 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให ้
 ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน ประจ า 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สกลนคร (กพส.) พิจารณา 
 ก าหนดต าแหน่งสูงข้ึนต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

9 ก.ย.62 
 
 
 

13 ก.ย.62, 
17 ก.ย. 62 

ข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญให้ปรับแกไ้ข
แบบประเมินค่างาน 
 
 
 
 
-ประชุมคณะกรรมการ 
 ประเมินคา่งานทุก 
 ต าแหน่งของ 
 ทุกส่วนราชการ 
-ประชุมคณะกรรมการ  
 กพส. พิจารผลการ 
 ประเมินคา่/ก าหนด 
 กรอบระดับต าแหน่ง 
  



 
 

ส่วนที่ 3 
ผลผลิตและผลลพัธ์ 

 
1. ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู้  

องค์ความรู้ที่เลือก 
ผล 

รูปแบบองค์ความรู้ที่ได้ ผ่านการกลั่นกรองจาก 
บันทึกอยู่ท่ี/ 

การเผยแพร่องค์ความรู้ 
1. การวิเคราะห์ค่างาน
เพ่ื อก าหนดต าแหน่ ง
สูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 
 
 

โดยการพิจารณาจาก
พันธกิจของส านักงาน
อธิการบดี ในการมุ่งเน้น
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ
การการปฏิบัติงาน เพ่ือ
สามารถเติบโตในสาย
งานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

คณะกรรมการจัดการ 
ความรู้ของส านักงาน 
อธิการบดี 

ตามค าสั่งส านักงาน 
อธิการบดี ที่ 1/2562 
เรื่องแต่งตั้งคณะท างานด้าน
การจัดการองค์ความรู้ 
งานบริหารบุคคลและนิติการ  
กองกลาง  ส านักงาน
อธิการบดี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖2 วันที่ 7 มกราคม 
2562 

 
2. ประโยชน์ขององค์ความรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู้ (อธิบายรายละเอียดประโยชน์ขององค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในหน่วยงาน)  
1. บุคลากรสามารถเขียนแบบวิเคราะห์ค่างานของภาระงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง 
2. บุคลากรทราบถึงค่างานที่ปฏิบัติ ขั้นตอน ความยุ่งยาก ซับซ้อนของงานที่ปฏิบัติ 
3. บุคลากรทราบเส้นทางการเติบโตในสายงานจากภาระงานที่รับผิดชอบ 
 
2.2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน (อธิบายรายละเอียดวิธีการน าองค์ความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน และแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติที่ดีข้ึน พร้อมทั้งมีหลักฐานประกอบ)  
1. บุคลากรสามารถสร้างคู่มือปฏิบัติงานจากการน าความรู้เรื่องการวิเคราะห์ค่างานเข้าใจวิธีการ 

เขียน flowchart และจัดท าคู่มือได ้
2.  บุคลากรสามารถน าความรู้ไปเสนอขอทุนวิจัยงานประจ า R to R   
 
2.3 การขยายผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์กับบุคคลที่ เกี่ยวข้อง (อธิบายรายละเอียดวิธีการ                    
น าองค์ความรู้ไปการขยายผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าองค์ความรู้ไปใช้
พัฒนาการปฏิบัติงาน) 
๑. บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรสังกัดคณะ ส านัก สถาบัน เพ่ือสร้างความเข้าใจในการจัดท าแบบ

วิเคราะห์ค่างาน  
2. บุคลากรที่ได้รับความรู้เข้าใจในภาระงานที่รับผิดชอบ ความยากง่ายของงานที่ปฏิบัติ วิเคราะห์ได้ว่า 

ภาระงานที่ท าอาจไม่สามารถเติบโตในสายงานได้ เนื่องจากไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนในงานท า 
 



 
 
3. สรุปการด าเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

3.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ   
1) ความร่วมมือของบุคลากรที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2) การแสวงหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 

3.2 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
1) การใช้แบบฟอร์มในการวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรไม่ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่า

ด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งสูงและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 และทีี่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558 

2) การกรอกข้อมูลการประเมินค่างานไม่ครบถ้วนถูกต้อง และยังขาดความเข้าใจองค์ประกอบ
การวิเคราะห์ค่างาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบว่าจ าเป็นต้องมีความรู้
ความสามารถอย่างไรมาด ารงต าแหน่ง                  

3) การประเมินค่างานไม่ใช่การประเมินคนในการพิจารณาประเมินค่างานยังไม่สามารถแยก
ต าแหน่งงานกับบุคคลออกจากกันได้อย่างแท้จริง      

4) ในการวิเคราะห์ค่างาน ในส่วนของการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยากซับซ้อน
ของงานที่เปลี่ยนแปลงไป การบรรยายลักษณะงานหน้าที่ยังขาดเนื้อความที่มีค าส าคัญ (Key 
word) ที่บ่งบอกข้อความเกณฑ์ในการประเมินค่างาน  

 
4. การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้น (ถ้ามี) 
   4.1 งานวิจัย (อธิบายรายละเอียดของงานวิจัยที่มีการต่อยอดจากองค์ความรู้ที่ได้) 

- จัดท ากรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นของต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 
4.2 นวัตกรรม (อธิบายรายละเอียดผลงานนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีข้ึนอย่างก้าวกระโดด)                 

- คู่มือปฏิบัติงานหลัก ได้แก่  คูม่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คู่มือการสรร
หาพนักงานมหาวิทยาลัย คู่มือการแต่งกายของพนักงานมหาวิทยาลัย คู่มือการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


