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คํานํา 

 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2561  ฉบับนี้  

จัดทําข้ึนภายใตกรอบแผนกลยุทธพัฒนางานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)  และ

แผนพัฒนาบุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (พ.ศ. 2559-2563)  โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดจัดใหมีการประชุม

จัดทําแผนการจัดการความรู ในการประชุมหนวยงาน ครั้งท่ี 9/2560  วันจันทรท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 ณ หองประชุม

เอ้ืองสายมานพระอินทร ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา  ในการจัดทําแผนการจัดการความรูจากกระบวนการท่ีเปนระบบ  

ไดแก หัวขอในการจัดการความรูและรูปแบบกิจกรรม  ในปนี้จัดกิจกรรมในหัวขอ “การจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ

สถาบันลานนาศึกษา”  เพ่ือใหผูบริหาร บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนนักศึกษา  ไดมีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนการศึกษาเรียนรู วิธีการ แนวทาง ควบคุมวัตถุท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑของสถาบันลานนา และ

วิธีการหาขอมูลของวัตถุแตละชิ้น ซ่ึงคาดหวังวา ภายหลังจากกิจกรรม จะสามารถทําใหบุคลากรมีความรูในการจัดทํา

ทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑของสถาบันลานนาศึกษา  ซ่ึงเปนการสํารวจและจัดทําขอมูลทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑภายหลังจากท่ี

มีการพัฒนาอาคารสถาบันลานนาศึกษาอีกดวย   

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  หวังเปนอยางยิ่งวา  แผนการจัดการความรูฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอ 

การดําเนินงานดานการพัฒนาการบริหารจัดการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตอไป 

 

 

 

      (ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ   สิตานุรักษ) 

                             ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
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สารบัญ 
 

 
 

คํานํา 1 
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กระบวนการสกัดความรูจากการทํากิจกรรม 5 
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องคความรูท่ีจําเปน  
 

วิสัยทัศน 

“เปนองคกรแหงการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมลานนาและเอกสารโบราณ   ท่ีเปนท่ีรูจักในระดับชาติและ

นานาชาติ” 

 

วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหเกิดการอนุรักษ ทํานุบํารุง สงเสริมและเผยแพรศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมลานนา และการ

เผยแพรศิลปวัฒนธรรมลานนาในกลุมเยาวชน และประชาชนในทองถ่ิน  

2) เพ่ือใหเกิดการบูรณาการดานศานา ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ

วิชาการใหกับทองถ่ิน 

3) เพ่ือพัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนแหลงศึกษา คนควา วิจัย รวบรวมองคความรู ครูภูมิปญญา 

ทางศิลปะและวัฒนธรรมลานนาและเอกสารโบราณ 

4) เพ่ือใหชุมชน นักศึกษามีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน 

 

พันธกิจ 

1) อนุรักษ ทํานุบํารุง สงเสริมและเผยแพร ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมลานนา 

2) สนับสนุนการบูรณาการดานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ

วิชาการ 

3) เปนแหลงศึกษา คนควา วิจัยและรวบรวมขอมูลทางศิลปะและวัฒนธรรมลานนาและเอกสารโบราณ 

4) ยกยองเชิดชูเกียรติครูภูมิปญญาลานนาท่ีมีผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรม 

5) สงเสริมใหชุมชน นักศึกษามีสวนรวมในการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมทองถ่ิน 

 

อัตลักษณของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

“รักษภาษาและวัฒนธรรมลานนา” 

เอกลักษณของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

“อนุรักษศิลปวัฒนธรรม   ผูนําทางภูมิปญญา  แหลงเรียนรูดานภาษา วัฒนธรรมลานนาและเอกสาร

โบราณ” 

 



แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2561    หนา 4 

“การจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ สถาบันลานนาศึกษา” 

 
 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาทําแผนการจัดการความรู คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร        :   ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมลานนาและเอกสารโบราณ   

องคความรูท่ีจําเปน (K)   :  “การจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ สถาบันลานนาศึกษา” 

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู  :   1.  เพ่ือใหหนวยงาน ไดทราบถึงขอมูลวัตถุพิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงในสถาบันลานนาศึกษา 

                                   2.  เพ่ือพัฒนาความรูใหกับบุคลากรในการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ                       

ตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํารับรอง :  ทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑเบื้องตน จํานวน 1 หองจัดแสดง 

 

เปาหมายตามคํารับรอง :      1.  ผูบริหารและบุคลากร ไดเรียนรูวิธีการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ 

                                     2.  การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูมีความรูในเรื่องของการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ 

                                          ท่ีถูกตอง 

                                     3.  การควบคุมจํานวนและสภาพของวัตถุพิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงเบื้องตน 
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กระบวนการสกัดความรูจากการทํากิจกรรม 

 
กระบวนการจัดการความรู  

(KM Process) 
กระบวนการสกัดความรู ประเด็น/วิธีการ 

1.  การคนหาความรู 

(Knowledge 

Identification) 
 

 กําหนดพ้ืนท่ีในการจัดทําวัตถุ

พิพิธภัณฑของสถาบันลานนา

ศึกษา และขอบเขตของขอมูลใน

การจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ  

 การประชุมของคณะกรรมการการจัดการ

ความรูของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

เพ่ือกําหนดลักษณะกิจกรรม กลุมเปาหมาย 

ขอมูล วิธีการ/แนวทาง และระยะเวลา  

2.  การสรางและแสวงหา

ความรู (Knowledge 

Creation and 

Acquisition) 

 

 จัดกิจกรรมรวบรวมความรู  

โดยการนั่งคุยแลกเปลี่ยนความรู

ของบุคลากรผูมีประสบการณ 

ผูเชี่ยวชาญ อาจารยผูสอน  

 การศึกษาความรูจากแหลงอ่ืน ๆ 

เชน หนังสือ website 

 การศึกษาจากสถานท่ีท่ีมีการแนว

ทางการปฏิบัติท่ีดี  

 คนหาจากหนังสือ/งานวิจัย/Brochure 

/Website/ฐานขอมูล และการประชุม

แลกเปลี่ยน  เพ่ือรวบรวมขอมูล และท่ีมาของ

ขอมูล 

 เชิญวิทยากรท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญมา

อบรมใหกับบุคลากรและนักศึกษาท่ีสนใจ 

 ศึกษาแนวปฏิบัติของพิพิธภัณฑอ่ืน ๆ 

 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ 

สรุปความรูกับผูเชี่ยวชาญและเครือขาย  

3.  การจัดความรูใหเปน

ระบบ (Knowledge 

Organization) 

 การบันทึกความรูจากการจัด

กิจกรรม 

 การเผยแพรขอมูลใหกับ

คณะกรรมการในกลุม 

Facebook  

 ทําการบันทึกความรูขณะทํากิจกรรมการ

แลก เปลี่ ยน  รายงานผู อํ านวยการ  และ

เผยแพรผานทาง Facebook  

 บันทึกภาพขณะทํากิจกรรมการแลกเปลี่ยน 

 สํารวจความคิดเห็นของการเขารวมกิจกรรม 

4.  การประมวลและ

กลั่นกรองความรู 

(Knowledge 

Codification and 

Refinement) 

 จัดการประชุมคณะกรรมการ

จัดการความรูฯ เพ่ือวิเคราะห 

ประมวลผล รวบรวมความรู  

 คณ ะกรรมการจัดการความรู ฯ  ร วม กัน

วิเคราะห ประมวลผล รวบรวมความรู เพ่ือให

ได แบบฟอรม ในการจัด ทําทะเบี ยนวัต ถุ

พิพิธภัณฑ 

 พู ด คุ ย กัน โดย มี ผู ท่ี คอยช วย เหลื อ  และ 

จัดกิจกรรมเพ่ือสรางบรรยากาศท่ีเปนกันเอง 

 

5.  การเขาถึงความรู 

(Knowledge Access) 

 บุคลากรและนักศึกษา รวมกัน

จัดทําทะเบียนวัตถุ 

 

 แบบฟอรมและคูมือในการจัดทําทะเบียนวัตถุ 

 ทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ 
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กระบวนการจัดการความรู  

(KM Process) 
กระบวนการสกัดความรู ประเด็น/วิธีการ 

6.  การแบงปนแลกเปลี่ยน

ความรู (Knowledge 

Sharing) 

 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ 

(Community of Practice : 

CoP) 

 

 จัดกิจกรรม “วันสํารวจ” เพ่ือสํารวจทะเบียน

วัตถุพิพิธภัณฑ  

 เชิญผูท่ีมีความรูมาแลกเปลี่ยนประสบการณ 

เพ่ือตรวจสอบความถูกตองในการจัด ทํา

ทะเบียน 

 การนําองคความรู ท่ีไดรับมาปรับใชในการ

ดําเนินงาน 

 

7.  การเรียนรู (Learning)   การผลักดันและนําองคความรู 

ไปใช 

 การเชิญชวนใหนําองคความรูไปใชประโยชน 

 ติดตาม ผลการใชประโยชน 

 ทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑท่ีไดจากการสํารวจ 

อยางนอย 1 หองจัดแสดง 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ปงบประมาณ 2561 

ช่ือหนวยงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ประเด็นยุทธศาสตร             ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ 

องคความรูท่ีจําเปน (K)       “การจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ สถาบันลานนาศึกษา” 

ตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํารับรอง ทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑเบื้องตน จํานวน 1 หองจัดแสดง 

กลุมเปาหมายตามคํารับรอง        1.  ผูบริหารและบุคลากร ไดเรียนรูวิธีการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ 

2.  การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูมีความรูในเรื่องของการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑท่ีถูกตอง 

3.  การควบคุมจํานวนและสภาพของวัตถุพิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงเบื้องตน 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุมเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ/

หมายเหตุ 

1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู

การจัดทําทะเบียน

วัตถุพิพิธภัณฑ 

ม.ค.-ก.พ. 

61 

ผลการประเมินความรูท่ี

ไดรับเพ่ิมข้ึนจากการเขารวม

กิจกรรม อยางนอยรอยละ 

60  

ผูบริหารและบุคลากร

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

นักศึกษาและบุคคล 

ภายนอกท่ีสนใจ 

วราภรณ 

โยธาราษฎร 

2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู

แนวปฏิบัติท่ีดีในการ

จัดทําทะเบียนฯ กับ

พิพิธภัณฑอ่ืน ๆ  

มี.ค. 61 แนวปฏิบัติในการจัดทํา

ทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑของ

สถาบันลานนาศึกษา  

ผูบริหารและบุคลากร

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

วราภรณ  

โยธาราษฎร 

3 การเผยแพรขอมูล

แนวทางการจัดทํา

ทะเบียนวัตถุ

พิพิธภัณฑ 

มี.ค.-เม.ย. 

61 

ขอมูลไดมีการเผยแพรใหกับ

ผูบริหารและบุคลากรรับทราบ 

ผูบริหารและบุคลากร

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

วราภรณ  

โยธาราษฎร 

4 การจัดทําแบบฟอรม

และคูมือการจัดทํา

วัตถุพิพิธภัณฑ 

พ.ค. 61 แบบฟอรมและคูมือในการ

จัดทําวัตถุพิพิธภัณฑ 

ผูบริหารและบุคลากร

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

5 กิจกรรม “วันสํารวจ”  พ.ค. 61 ทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ 1 หอง

จัดแสดง 

บุคลากรและนักศึกษา  

6 งานตรวจสอบ

ทะเบียนวัตถุ

พิพิธภัณฑ 

มิ.ย. - ก.ย.  

61 

ทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ ท่ีผาน

การตรวจสอบวามีการจัดเก็บ

ถูกตอง  

ผูมีความรู/ผูเชี่ยวชาญ  

 

*ท้ังน้ีกําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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วงจรการเรียนรู (Learning Cycle)  

 
 

วงจรการเรียนรู การประยุกตใช 

1.  การมีคลังความรู 

 

บุคลากรทุกคนไดรับความรูเก่ียวกับวัตถุประสงควิธีการและแนวทางในการจัดทําวัตถุ

พิพิธภัณฑ  
 

2.  การผลักดันใหนําความรู 

ไปใช 

 

ผูบริหารชวยผลักดันใหกลุมเปาหมายไดพัฒนาความรูและนําความรูไปใช โดย 

1)  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร และผู เชี่ยวชาญหรือผู มี

ประสบการณมาแลกเปลี่ยนความรู 

2)  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรวมกับหนวยงานอ่ืน/เครือขายท่ีมีการบริหารจัดการดาน

พิพิธภัณฑเหมือนกัน  

3)  จัด กิจกรรมการเผยแพรองคความรู ใน เชิ งปฏิบั ติการในกลุ ม เป าหมาย ท่ี มี 

วงกวางมากยิ่งข้ึน  

4)  ผูอํานวยการแจงใหรองผูอํานวยการใหสนับสนุนบุคลากรในสังกัดนําความรูท่ีไดไปใช 

และศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

5)  ผูบริหารกลาวยกยองชมเชยบุคลากรในการนําความรูไปพัฒนางานของตนเอง 
 

3.  การนําความรูไปใช 

 

ผูปฏิบัติโดยตรง นําความรูไปใชหรือไม  โดยรองผูอํานวยการ ติดตาม ตรวจสอบอยาง

สมํ่าเสมอ วาผูปฏิบัติโดยตรงมีการนําความรูไปใชในการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ

หรือไม และมีความถกตองตามแบบฟอรมแคไหน โดยสามารถตรวจสอบไดจากการสํารวจ 

ทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ  

4.  การสรุปความรู ท่ีไดจาก

การทํากิจกรรม ท้ังความรูใน

งาน และปญหา/อุปสรรคจาก

การทํากิจกรรม เก็บเขาคลัง

ความรู 

 

มีการสรุปขอ มูล  การนํ าความรู ท่ี ไดจากการทํากิจกรรม และปญหาท่ี เกิด ข้ึน 

จากการทํางานท่ีผานมา นํามาวิเคราะห เชน การขาดขอมูลสนับสนุนการบริหารจัดการ

ในพิพิธภัณฑ เรื่องของจํานวน/สภาพของวัตถุพิพิธภัณฑ   

5.  การนําความรูมาปรับเปน

แนวปฏิบัติในการดําเนินงาน  

 

นําความรูมาจัดทําแบบฟอรมและแนวปฏิบัติในการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ  
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ทีมงานการจัดการองคความรู (KM : Knowledge Management) 

คณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางาน บริหารจัดการความรู สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย 
 

ผูบริหารสูงสุด (CEO) 

ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ   สิตานุรักษ ผูบ ริห ารสู งสุ ด   เป นผู ริ เริ่ม กิจกรรมจัดการความรู  

โดยกําหนดตัวบุคคลท่ีจะทําหนาท่ี “คุณเอ้ือ (ระบบ)” ของ 

KM  

คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer, CKO) 

อาจารยฉันทนา 

อาจารยสิริพร 

ศศิธรามาศ 

คืนมาเมือง 

จัดการระบบของการจัดการความรูขององคกร  มีบทบาท

คือ กําหนดเปาหมายของการจัดการความรูของหนวยงาน 

เชื่อมโยงเปาหมายของการจัดการความรูของหนวยงาน 

เขากับวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรขององคกร 

คุณอํานวย (Knowledge Facilitator, KF) 

นางสาวดารารัตน ศิริลาภา ผูอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู  มีบทบาทหรือ

มีหนาท่ีหลัก คือ สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

อํานวยความสะดวกตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

คุณกิจ (Knowledge Practitioner, KP) 

นายดิเรก อินจันทร 
ผูดําเนินกิจกรรมจัดการความรู มีบทบาทหรือมีหนาท่ีหลัก  

คือผู จั ดการความรู ตั วจริ ง  เป นผู มี ความรู  (Explicit 

Knowledge) และเปนผูตองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือการ

ปฏิบัติใหบรรลุถึง “เปาหมาย” ท่ีตั้งไว 

นางสาวปนัดดา โตคํานุช 

นายโสภณ พรมจิตต 

นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ 

นายอนุชิต ณ สิงหทร 

คุณลิขิต (Note Taker) 

นางสาววราภรณ   โยธาราษฏร  ผูทําหนาท่ีจดบันทึก ในกิจกรรมการจัดการความรู เรื่อง

เลาจากกิจกรรม “ขุมความรู” (Knowledge Assets) และ 

“แกนความรู”  (Core Competence) เพ่ื อการบรรลุ

เปาหมายของงานแตละชิ้นหรือแตละกิจกรรม บันทึกการ

ประชุม หรือบันทึกอ่ืน ๆ เพ่ือใหการดําเนินการจัดการ

ความรูมีความตอเนื่อง การจดบันทึกอาจเปนการจดใน

กระดาษ บันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟล หรือบันทึก

ลงในเว็บบล็อก 
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คุณประสาน (Network Manager) 

นางสาวศุภรักษ         ฉัตรแกว  ประสานเชื่อมโยงเครือขายการจัดการความรูระหวาง

หนวยงาน ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงท่ีกวางข้ึน 

เกิดพลังรวมมือทางเครือขายในการเรียนรู 

นางกัลยาณี อินตะราชา 

คุณวิศาสตร  ( IT Wizard) 

นายวีรพิชญ             หิมารัตน ออกแบบและจัดดําเนินการระบบไอทีใหเหมาะสมแกการ

จัดการความรูขององคกร หรือของเครือขาย 

 

กลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะ 

ในหัวขอ “การจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ สถาบันลานนาศึกษา” 

 

ท่ี ช่ือ สกุล ตําแหนง 

๑ นางสาวปนัดดา   โตคํานุช นักวิชาการศึกษา  

๒ นายโสภณ พรมจิตต นักวิชาการศึกษา  

๓ นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ นักวิชาการศึกษา  

๔ นายดิเรก อินจันทน นักวิชาการศึกษา 

๕ นายอนุชิต ณ สิงหทร เจาหนาท่ีโครงการศูนยใบลานศึกษา 

๖ นางสาววราภรณ โยธาราษฏร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

๗ นางสาวศุภรักษ   ฉัตรแกว เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

๘ นางกัลยาณี   อินตะราชา นักวิชาการการเงินและบัญชี 

๙ นายวีรพิชญ หิมารัตน นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๑๐ นักศึกษาชวยปฏิบัติงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

๑๑ นักศึกษาชมรมรักษภาษาและวัฒนธรรม  

๑๒ นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมท่ีสนใจองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม  
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