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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ดำเนินงานตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน คือ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และเป็นหน่วยงานประสานงานกับหน่วยงานจัด
การศึกษาและหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนผลการ
ดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติตามพันธกิจด้านการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิผล  

ในปีงบประมาณ 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์หน่วยงานและ
ข้อกำหนดของโครงการเชิงยุทธศาสตร์แล้ว เห็นควรดำเนินงานตามนโยบายด้านการจัดการความรู้ แผนปฏิบัติ
การด้านการจัดการความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (องค์ความรู้) จากที่อยู่ในตัวบุคคล 
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่ครอบคลุมด้านการพัฒนาการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนำแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จริง และตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย คือ 1) จำนวนองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจน
เกิดผลสัมฤทธิ์ (1 องค์ความรู้) 2) ร้อยละของบุคลากรที่นำแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง (ร้อยละ 50) 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้สร้างความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับแผนปฏิบัติการด้าน
การจัดการความรู้ กับ ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ
โครงการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซ่ึงสามารถสรุปเป็น กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ ได้ทั้งหมด 1 โครงการ 1 
กิจกรรม  โดยไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 อนึ่ง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้สื่อสารแผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ กับฝ่ายงานต่าง ๆ 
ภายในหน่วยงาน เพ่ือผลักดันผลการดำเนินงาน ติดตามผล และสรุปผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพ่ือให้
บรรลุตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ และสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มีการติดตามและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ทุกไตรมาส 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คาดหวังว่า การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้  จะ
มีผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนตามโครงการและกิจกรรมที่กำหนด มีผลการดำเนิน งานที่บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการและกิจกรรม รวมถึงมีผลการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิผล 
 



 

คำนำ 
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดการความรู้เป็นประจำทุกปีเพ่ือให้เป็นไปตามตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้  และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดการความรู้ เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่พัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้น รวมทั้งมีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

สำนั กศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำแผนการจัดการความรู้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ส่วนที่ 
3 แผนการจัดการความรู้ 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หวังว่าแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 64 จะเป็น
แนวทางให้บุคลากรได้ใช้ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และดำเนินการ
ได้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสำนกัศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

1.1 ท่ีตั้ง 

อาคาร ๒๒ อาคารฉัฐมราชศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต แขว ง
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 
1.2 ประวัติและความเป็นมา 
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ต้ังอยู่ ณ อาคารสายสุทธานภดล ซ่ึงแต่เดิมเป็นพระตำหนักที่ประทับ 
มีลักษณะเป็นพระตำหนักแฝด 2 ชั้น โดยมีทางเชื่อมหากัน ปีกซ้ายเป็นที่ประทับของ พระวิมาดาเธอ พระองค์
เจ้าสายสวลีย์ภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ส่วนปีกขวาเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระวิมาดาเธอฯ ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน พ้ืนปูกระเบื้องแผ่น ชั้นบนเป็นโครงสร้างไม้ 
ตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ Italian Renaissance ภายใต้การดูแลการก่อสร้างของ เจ้าพระยายมราช 
(ปั้น สุขุม) ซ่ึงพระตำหนักแห่งนี้ นับว่าเป็นแหล่งต้นทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมในราชสำนัก 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาเป็นลำดับ ดังนี้   
พ.ศ. 2523 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดทำการเป็นครั้งแรกเม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2523 เพ่ือดำเนินกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

12 มีนาคม พ.ศ. 2530 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการจัดต้ังเป็นหน่วยราชการ
เทียบเท่าคณะ 

4 มกราคม พ.ศ. 2533 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระตำหนักสายสุทธานภดล ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 
พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาเปลี่ยนฐานะเป็น “สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา” ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างของสถาบัน 

10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้เปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานตาม
โครงสร้างของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2548 พระตำหนักได้รับการบูรณะครั้งใหญ่จนแล้วเสร็จ และได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์
เพ่ือการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

พ.ศ. 2555 อาคารจุฑารัตนภรณ์ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ และอาคารเอ้ือนอาชว์แถมถวัลย์ 
ได้รับการปรับปรุงเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการด้านดุริยศิลป์ นาฏศิลป์และทัศนศิลป์ 
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พ.ศ. 2557 ชั้นบนของอาคารสายสุทธานภดลได้รับการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์อาคารสาย
สุทธานภดล 

ปัจจุบัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดูแลและให้บริการเยี่ยมชมตำหนักในสวนสุนันทาทั้งสิ้น 4 หลัง 
คือ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล อาคารจุฑารัตนาภรณ์ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ และอาคารเอ้ือนอาชว์
แถมถวัลย์ ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอชีวิตราชสำนักฝ่ายในและเป็นหนึ่งในเครือข่าย Muse Pass ร่วมกับมิว
เซียมสยาม ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
 
1.3 บุคลากร 
 
 บุคลากรสายวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

ข้าราชการ  2 1 3 2 1 - - 3 

อาจารย์ประจำ - 1 - 1 1 - - - 1 

รวมท้ังสิ้น  4 
 

 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ฝ่ายงาน 
2564 

ต่ำกว่า  
ป.ตรี 

ตรี โท เอก รวม 

 หัวหน้าสำนักงาน - - 1 - 1 

 ผู้เชี่ยวชาญ - - 1 - 1 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  - 5 - - 5 
 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  - 1 1 - 2 

 ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - 3 - - 3 
 ฝ่ายวิจัย เผยแพร่ และความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม - - - - - 

 พนักงานเก็บเอกสาร 1 - - - 1 

 คนงาน - 1 - - 1 
  รวมท้ังส้ิน 1 10 3 - 14 

 
เขตพแหล่งข้อมูล : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.4 โครงสร้างหน่วยงาน 

  

 
 
 
 
 
1.5 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 
"The Arts and Culture office Center of SSRU becomes the Arts and Culture Resource Center at 
the National and International levels" 
 
2.2 พันธกิจ (Mission) 

 1. อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสู่สากล  
 2. ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์  
 3. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของผลงานวิจัยและ
แหล่งข้อมูลเครือข่าย 
 
2.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
2.4 เสาหลัก (Pillar) 

 อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
 
2.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 1. ทีมงานเป็นหัวใจ (Team Working)  
 2. ใช้เทคโนโลยีประยุกต์งาน (IT Application) 
 3. สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Enhancement)  
 4. เชิดชูธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 5. บริหารงานตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethical Practice) 
 
2.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทา 
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2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
 
2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศิลปวัฒนธรรม 
 

2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือก้าวสู่ เอตทัคคะในระดับ
นานาชาติ 
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ส่วนที่ 3 
แผนการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน 

 
3.1 นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   ข้อ 1 ให้ทุกหน่วยงานระดับ คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาลัย และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า ดำเนินการ
จัดการความรู้ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากร  

ข้อ 2 ให้ทุกหน่วยงานกำหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามภารกิจหน้าที่หลักของหน่วยงานน้ัน 
ข้อ 3 ให้ทุกหน่วยงานมีการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย  
ข้อ 4 ส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในงานที่ปฏิบัติ และต่อยอดองค์ความรู้ ผลงาน

สร้างสรรค์สู่งานวิจัยหรือนวัตกรรม 
ข้อ 5 ส่งเสริมให้มีการจัดการคลังความรู้ให้เป็นระบบ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และสามารถเข้าถึง

ได้อย่างสะดวก 

 
3.2 วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้ 
 3.2.1 วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการความรู้  

1) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (องค์ความรู้) จากที่อยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่ครอบคลุมด้าน
การพัฒนาการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  

 2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนำแนวปฏิบตัิที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบตัิงานจริง 
 3.2.2 ตัวช้ีวัดของแผนการจัดการความรู้ 

1) จำนวนองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ (1 องค์ความรู้)  
2) ร้อยละของบุคลากรที่นำแนวปฏิบัติที่ดมีาปรับใช้ในการปฏิบตัิงานจริง (ร้อยละ 50) 
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3.3 องค์ความรู้ท่ีจำเป็นในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
แบบฟอร์มที่ 1 : การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ช่ือหน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ที่จำเป็น 
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

บุคลากรทุกระดับมีความรู้ 
ทักษะและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

1. การให้บริการในแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 

  2. การเงินและพัสดุ  
  3. การประชาสัมพันธ์  
  4. งานแผนงานและงบประมาณ 
  5. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  6. งานประกันคุณภาพ 
 
ผู้ทบทวน : ……………………………………….. 
                (อาจารย์ศิริมาลย์ วัฒนา) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม 
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

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

( อาจารย์อนันตชัย เอกะ) 
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวฒันธรรม 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.4 แผนการจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แบบฟอร์มท่ี 2 : แผนการจัดการความรู้แผนท่ี 1 

ชื่อหน่วยงาน  :  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอยา่งยั่งยนื 

องค์ความรู้ท่ีจำเป็น (K)  :  การให้บริการในแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 

 
ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การกำหนดองค์ความรู้หลักที่
จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
กำหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ 

1.1 กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คือ บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ต.ค. 2563 1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลีย่นเรียนรู้ สำนักศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และ
กำหนดคุณอำนวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)  

ธ.ค. 2563 1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อสมาชิกกลุม่ KM สำนักศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

1.3 กำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ธ.ค. 2563 1. องค์ความรู้ที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 2.1 ถอดบทเรียนจากบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
ความเชี่ยวชาญการให้บริการในแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมโดยประชุมกลุม่ยอ่ยและถอด
บทเรียนวิธีปฏิบตัิรายบุคคลจากสมาชกิภายในกลุม่ 

ม.ค.– พ.ค. 
2564 

1. วิธีปฏิบัติเร่ืองการให้บริการในแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม ของสมาชิกกลุ่มความรู้ 
 

สำนักศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสกัด
องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคล    

พ.ค. 2564 1. องค์ความรู้เร่ืองการให้บริการในแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม ที่ผ่านการสกัดความรู้จากกลุ่ม
ความรู้ 

สำนักศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
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ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน โดย
นำองค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง 
ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ 

มิ.ย. 2564 
 

1. องค์ความรู้เร่ืองการให้บริการในแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ 

สำนักศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

4 การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มนำองค์ความรู้เร่ืองการให้บริการ
ในแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ไปใช้ในการ
พัฒนาการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

ก.ค. 2564 1. ลดเวลาในการทำงานเร่ือง และลดขั้นตอน
ในเร่ืองของการปฏิบัติงาน และมีรูปแบบการ
ปฏิบัติรูปแบบเดียวกัน 

สำนักศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

4.2 รวบรวมและผลงานที่ได้จากการนำองค์
ความรู้ไปปฏิบัติให้กับกองนโยบายและแผน 

ก.ค. 2564 

5 การนำประสบการณ์จากการ
ทำงาน และการประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลงัจาก
ที่นำองค์ความรู้เร่ืองการให้บริการในแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม ไปปฏิบัติ โดยสรุปสิ่งที่ไดเ้รียนรู้
หลังจากที่นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัดเป็น
องค์ความรู้เร่ืองการให้บริการในแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม 

ก.ค. 2564 1. องค์ความรู้เร่ืองการให้บริการในแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม ที่ปรับปรุงหลังจากที่นำไป
ปฏิบัติ 

สำนักศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ
กลุ่มการให้บริการในแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
6.2 จัดทำรายงานสรุปองค์ความรู้เร่ืองการ
ให้บริการในแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติ
ที่ดี  

ส.ค. 2564 1. เล่มสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มการให้บริการ
ในแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
2. เล่มสรุปองค์ความรู้เร่ืองการให้บริการใน
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 

สำนักศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
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ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้ให้บุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง
และที่สนใจทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
นำไปปฏิบัติ 

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

(อาจารย์ศิริมาลย์ วัฒนา) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
        ผู้อนุมัติ : …………………………………………………….. 
                           ( อาจารย์อนันตชัย เอกะ) 
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
             ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แบบฟอร์มท่ี 2 : แผนการจัดการความรู้แผนท่ี 2 

ชื่อหน่วยงาน  :  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอยา่งยั่งยนื 

องค์ความรู้ท่ีจำเป็น (K)  :  การเงินและพัสดุ, การประชาสัมพันธ์, แผนงานและงบประมาณ , การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, งานประกันคุณภาพ 
 

ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
1 การกำหนดองค์ความรู้หลัก

ที่จำเป็นหรือสำคัญต่องาน
หรือกิจกรรมของหน่วยงาน 
และกำหนดเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ 

1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน และ
กำหนดกลุ่มเป้าหมาย  

- ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน 
- รับสมัครสมาชิก 
- แบ่งกลุ่มตามลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
- กลุ่มความรู้ทบทวนหัวข้อการแลกเปลีย่นเรียนรู้

ของกลุ่ม 

ต.ค. 2563 1. ปฏิทินการดำเนินงาน 
2. รายชื่อบุคลากรที่สมัครเป็นเข้า
ร่วมกลุ่มการจัดการความรู้ 
3. กลุ่มความรู้ตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ 
4. หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
กลุ่มความรู้ 

กองนโยบายและแผน 
  

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่
ต้องการ 
  

2.1 ถอดบทเรียนจากสมาชิกภายในกลุ่มที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 

- ประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะงานที่ปฏบิัต ิ
   - ประชุมกลุ่มย่อยถอดบทเรียนกระบวนการ/วิธีการ
ทำงานจากสมาชิกภายในกลุ่ม 
  - สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน   

ธ.ค. 2563 1. รายชื่อสมาชิกกลุ่มและคุณ
อำนวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม) 
2. ได้องค์ความรู้ของกลุ่ม เพื่อ
นำไปปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการ
ทำงาน 

- กองนโยบายและแผน 
- คุณอำนวยกลุ่มความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง 
ความรู้บางส่วนให้เหมาะสม
ต่อการดำเนินงานของ

3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่นเรียนรู้ การ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

- ประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะงานที่ปฏบิัต ิ

ธ.ค. 2563 1. จำนวนองค์ความรู้ที่สามารถ
นำไปปฏิบัติได้  

- กองนโยบายและแผน 
- สมาชิกกลุ่มความรู้  
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ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ที่ได้จากข้อ 2 โดย

ปรับปรุง ดัดแปลง องค์ความรู้ให้เหมาะสมต่อต่อการ
นำไปปฏิบัติ 

4 การนำความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 
 
  

4.1 นำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 -  สมาชิกกลุ่มนำองค์ความรู้ ที่ได้จากข้อ 3 ไปปรับ

ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
  - สมาชิกกลุ่มบันทึกผลที่ได้จากการนำองค์ความรู้

ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

ม.ค.– พ.ค. 
2564 

1. รายงานผลการนำองค์ความรู้ไป
ปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง  

- คุณอำนวยกลุ่มความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

4.2 คุณอำนวยกลุ่มความรู้ รวบรวมรายงานผลการนำ
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงานใหม่ ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

พ.ค. 2564 

5 การนำประสบการณ์จาก
การทำงาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
ออกมาเป็นขุมความรู้ 
  
  

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลงัจากที่นำ
องค์ความรู้ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยสรุปสิ่งที่
ได้เรียนรู้หลังจากที่นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัด
เป็นองค์ความรู้ใหม่ 

มิ.ย. 2564  1. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากที่นำ
องค์ความรู้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติการ 

- คุณอำนวยกลุ่มความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

  5.2 ประชุมกลุ่มย่อย พบผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์ 
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน เดิม เปรียบเทียบกับ 
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน ใหม่ ที่แสดงถึงการลด
รอบระยะเวลา การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานจากผลการดำเนินงานในปีที่
ผ่านมา หรือการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 

ก.ค. 2564 1. ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกลุ่มตรวจ 
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน 
ใหม่ 
2. กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน 
ใหม่ ที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

- กองนโยบายและแผน 
- คุณอำนวยกลุ่มความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
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ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
5.3 นำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง และ
รวบรวมกระบวนการ/วิธีการทำงาน ใหม่ ที่เป็น
ผลลัพธ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม KM 

ก.ค. 2564 1. กระบวนการ/วิธีการทำงาน ใหม่
ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

- คุณอำนวยกลุ่มความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

6 การรวบรวมความรู้และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

6.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่ม
ความรู้ 
6.2 จัดทำรายงานสรุปองค์ความรู้ 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏบิัตทิี่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

- ประกาศใช้ กระบวนการ/วิธีการ ใหม่ 
 - มอบวุฒิบัตรและเงินรางวัลสำหรับกลุ่มความรู้ที่
สามารถ ลดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน พัฒนาผลการปฏิบัติงานจาก
ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา หรือสร้างนวัตกรรมใน
การปฏิบัติงาน 
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้ให้บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งและที่
สนใจทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงานนำไปปฏิบัติ 

ส.ค. 2564 1. ได้กระบวนการ/วิธีการ
ปฏิบัติงาน 
2. ได้วุฒิบัตรและเงินรางวัล 
3. เข้าร่วมการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือ นานาชาติ 

- กองนโยบายและแผน 
- กลุ่มความรู้ 
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3.5 การต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัยหรือนวัตกรรม  
 การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน สามารถนำไปต่อยอดสู่งานวิจัยสำหรับผู้ปฏิบั ติงาน ซ่ึงเป็นการ
พัฒนางานเฉพาะบุคคลที่ตรงกับสายงาน ทั้งยังช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสามารถ
นำไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ภาคผนวก ก  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ 
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ภาคผนวก ข 
รายงานจากการประชุมที่เก่ียวข้องกับ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ 
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ภาคผนวก ค 
หนังสืออนุมัติแผนฯ ที่ได้รับความเห็นชอบโดยอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้าที่ 43 
 

 
 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้าที่ 44 
 

 

 

 
 


