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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
1.1 ที่ตั้ง
อาคาสายสุทธานภดล (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต แขวน
ดุสิต กรุงเทพมหานคร

1.2 ประวัติและความเป็นมา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เดิมเป็นตำหนักที่ประทับของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์
กรมพระสุ ท ธาสิ นี น าฏ ปิ ย มหาราชปดิว รัดา พระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว
ประทับพร้อมด้วยพระราชธิดาพระองค์เล็ก คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี
กรมขุน อู่ทองเขตขัตติย นารี เสด็จ มาประทับเมื่ อปลายรัช กาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้ าเจ้าอยู่หั ว มี
ลักษณะเป็นตำหนักขนาดใหญ่ สูง 2 ชั้น คล้ายอาคารชุดเชื่อมถึงกันได้ ภายในแบ่งเป็นกลุ่มห้องเรียงยักเยื้อง
กันไป หน้าต่างเป็นบางกระทุ้ง ตอนกลางเป็นเกล็ดไม้เปิดถึงพื้น หลังคามุงกระเบื้องว่าว ออกแบบโดยนายเอ
ริกัสซี (Mr.A.Rigassi) สถาปนิกชาวอิตาลี ภายใต้การควบคุมการก่อสร้างของเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ณ
ที่แห่งนี้ นับเป็นศูนย์กลางของพระราชวงศ์ฝ่ายใน ซึ่งยังคงบอกเล่าเรื่องราวความรุ่งโรจน์ของสวนสุนันทาได้
เป็นอย่างดี
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีพัฒนาการเป็นลำดับ ดังนี้
พ.ศ.2523 ศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม วิ ท ยาลั ย ครู ส วนสุ นั น ทา ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ จั ด ตั้ ง ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2523 เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม
12 มีนาคม พ.ศ.2530 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยราชการเทียบเท่าคณะ
4 มกราคม พ.ศ.2533 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรง
เปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
พ.ศ.2538 วิ ท ยาลั ย ครู ส วนสุ นั น ทาเปลี่ ย นฐานะเป็ น "สถาบั น ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา" ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จึงเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างของสถาบัน
10 มิถุนายน พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้เปลี่ยนฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนั น ทา" ตามพระราชบั ญ ญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ สำนักศิล ปะและวัฒ นธรรม จึงได้รับการยกฐานะตาม
โครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2548 อาคารสายสุทธานภดลได้รับการบูรณะครั้งใหญ่จนแล้วเสร็จ และได้รับการปรับปรุงเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
พ.ศ. 2555 อาคารจุฑารัตนาภรณ์ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ และอาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ ได้รับ
การปรับปรุงเป็นแหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ จัดแสดงเรื่องราวด้านดุริยศิลป์ ทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์
พ.ศ. 2557 ส่วนจัดแสดงอาคารสายสุทธานภดล ได้รับการปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภ
ดล จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระประวัติ พระกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ ตลอดจนพระจริยวัตรในพระวิ
มาดาเธอฯ เมื่อครั้งเสด็จประทับในสวนสุนันทา โดยการนำบรรยากาศแห่งอดีต หวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง
ผ่านการจำลองเหตุการณ์จากบทบันทึกของคุณข้าหลวงและศิลปวัตถุอันเกี่ยวเนื่องชิ้นสำคัญ
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ปัจจุบัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้อนุรักษ์ตำหนักเจ้านายและเรือนเจ้าจอมของสวนสุนันทาให้อยู่
ในสภาพเดิม โดยสะท้อนออกมาตามแนวทางการจัดพิพิธภัณ ฑ์สมัยใหม่ ควบคู่ไปกับการนำเสนอด้วยสื่ อ
มัลติมีเดียที่หลากหลาย และเปิดให้บริการเยี่ยมชมทั้งหมด 2 ส่วนจัดแสดง คือ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภ
ดล และแหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ ได้แก่ อาคารจุฑารัตนาภรณ์ อาคารอาทรทิพ ยนิวาสน์ และ
อาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ นอกจากนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ยังเป็นหนึ่งในเครือข่าย Muse Pass ของ
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ร่วมกับพิพิธภัณฑ์อื่นกว่าจำนวน 40 แห่ง
1.3 บุคลากร
บุคลากรสายวิชาการ
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
อาจารย์ประจำ
รวมทั้งสิ้น

ระดับการศึกษา
ป.โท ป.เอก
2
1
1
-

ป.ตรี
-

รวม
3
1

อาจารย์
2
1

ตำแหน่งทางวิชาการ
ผศ.
รศ.
ศ.
1
-

รวม
3
1
4

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

ต่ำกว่า ป.ตรี
1
-

ป.ตรี
5
3
1

ระดับการศึกษา
ป.โท
1
3
-

ป.เอก
-

รวม
1
7
3
1
1
14

แหล่งข้อมูล : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
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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)
1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2. คุณธรรม (Moral)
3. เครือข่าย (Partnership)
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์
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
2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศิลปวัฒนธรรม
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2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติ
“National, ASEAN and International recognition”
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ส่วนที่ 3
แผนการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน
3.1 นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ข้อ 1 ให้ทุกหน่วยงานระดับ คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาลัย และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า ดำเนินการ
จัดการความรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
ข้อ 2 ให้ทุกหน่วยงานกำหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามภารกิจหน้าที่หลักของหน่วยงานนัน้
ข้อ 3 ให้ทุกหน่วยงานมีการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย
ข้อ 4 ส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในงานที่ปฏิบัติ และต่อยอดองค์ความรู้ ผลงาน
สร้างสรรค์สู่งานวิจยั หรือนวัตกรรม
ข้อ 5 ส่งเสริมให้มีการจัดการคลังความรู้ให้เป็นระบบ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และสามารถเข้าถึง
ได้อย่างสะดวก

3.2 วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้
3.2.1 วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการความรู้
1) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัตทิ ี่ดี (องค์ความรู้) จากที่อยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่ครอบคลุม
ด้านการพัฒนาการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนำแนวปฏิบัติทดี่ ีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
3.2.2 ตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้
1) จำนวนองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัตงิ านจนเกิดผลสัมฤทธิ์ (1 องค์ความรู้)
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3.3 องค์ความรู้ที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แบบฟอร์มที่ 1 : การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์
ชื่อหน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
องค์ความรู้ที่จำเป็น
มหาวิทยาลัยมีการ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
1. การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมงาน
บริหารงานที่สอดคล้องตาม หัตถศิลป์ชาววัง
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน
หลักธรรมาภิบาล
2. การเงินและพัสดุ

3. การประชาสัมพันธ์
4. งานแผนงานและงบประมาณ
5. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. งานประกันคุณภาพ
ผู้ทบทวน : …………………………………………………..
(อาจารย์ศิริมาลย์ วัฒนา)ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรร
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

ผู้อนุมัติ : ……………………………………………………………..
( อาจารย์อนันตชัย เอกะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)
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3.4 แผนการจัดการความรู้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1
ชื่อหน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวเข้าสู่เอตทัคคะอย่างยั่งยืน
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมงานหัตถศิลป์ชาววัง
ลำดับ
กิจกรรม
1
การกำหนดองค์ความรู้หลักที่
จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
กำหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้
2

3

วิธีการสู่ความสำเร็จ
1.1 กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คือ บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และ
กำหนดคุณอำนวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)
1.3 กำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 2.1 ถอดบทเรียนจากบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมงานหัตถศิลป์
ชาววังโดยประชุมกลุ่มย่อยและถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคลจากสมาชิกภายในกลุ่ม
การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้
3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนวิธี
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุม่ ย่อยเพื่อสกัด
ดำเนินงานของหน่วยงาน
องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคล
3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน โดย
นำองค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง

ระยะเวลา
ผลลัพธ์ที่ได้
ต.ค. 2562 1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต.ค. 2562

1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อสมาชิกกลุ่ม KM

ต.ค. 2562

1. องค์ความรู้ที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ

พ.ย. 2562 1. วิธีปฏิบัติเรื่องหัตถศิลป์ชาววังของสมาชิก
กลุ่มความรู้
ธ.ค. 2562

1. องค์ความรู้เรื่องงานหัตถศิลป์ชาววังทีผ่ ่าน
การสกัดความรู้จากกลุ่มความรู้

ธ.ค. 2562

1. องค์ความรู้เรื่องงานหัตถศิลป์ชาววังที่
สามารถนำไปปฏิบัติได้
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ลำดับ
4

5

6

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสำเร็จ
ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบตั ิ
การนำความรู้ทไี่ ด้จากการจัดการ 4.1 สมาชิกกลุ่มนำองค์ความรู้เรื่องการอบรมงาน
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน หัตถศิลป์ชาววังไปปรับใช้ในการพัฒนาการ
จริง
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม.
4.2 รวบรวมและผลงานทีไ่ ด้จากการนำองค์
ความรู้ไปปฏิบัติให้กับกองนโยบายและแผน
การนำประสบการณ์จากการ
5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจาก
ทำงาน และการประยุกต์ใช้
ที่นำองค์ความรู้การอบรมงานหัตถศิลป์ชาววังไป
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ปฏิบัติ โดยสรุปสิ่งทีไ่ ด้เรียนรู้หลังจากทีน่ ำองค์
สกัดออกมาเป็นขุมความรู้
ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัดเป็นองค์ความรู้เรื่อง
เรื่องการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมงาน
หัตถศิลป์ชาววัง
การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ
6.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
กลุ่มสำนักศิลปะและวัฒนธรรมม
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
6.2 จัดทำรายงานสรุปองค์ความรู้เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมงานหัตถศิลป์ชาววัง
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติ
ที่ดี
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมงานหัตถศิลป์ชาววัง ให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องและที่สนใจทั้งในหน่วยงานและนอก
หน่วยงานนำไปปฏิบตั ิ

ระยะเวลา

ผลลัพธ์ที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. –
1. มีหลักสูตรการอบรมงานหัตถศิลป์ชาววัง
พ.ค. 2563
พ.ค. 2563
มิ.ย. 2563

1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมงานหัตถศิลป์ชาววังทีป่ รับปรุง
หลังจากที่นำไปปฏิบัติ

ส.ค. 2563

1. เล่มสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม
2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมงานหัตถศิลป์ชาววัง
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ลำดับ

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสำเร็จ

ผู้ทบทวน : ……………………………………………………………..
(อาจารย์ศิริมาลย์ วัฒนา)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

ระยะเวลา

ผลลัพธ์ที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อนุมัติ : ……………………………………………………..
( อาจารย์อนันตชัย เอกะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)
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แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2
ชื่อหน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : การเงินและพัสดุ , การประชาสัมพันธ์ , แผนงานและงบประมาณ ,การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานประกันคุณภาพ
ลำดับ
กิจกรรม
1
การกำหนดองค์ความรู้หลัก
ที่จำเป็นหรือสำคัญต่องาน
หรือกิจกรรมของหน่วยงาน
และกำหนดเป้าหมายของ
การจัดการความรู้
2

3

วิธีการสู่ความสำเร็จ
1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน และ
กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
- ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน
- รับสมัครสมาชิก
- แบ่งกลุ่มตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- กลุ่มความรู้ทบทวนหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของกลุ่ม
การเสาะแสวงหาความรู้ที่ 2.1 ถอดบทเรียนจากสมาชิกภายในกลุ่มที่มี
ต้องการ
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
- ประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
- ประชุมกลุ่มย่อยถอดบทเรียนกระบวนการ/วิธีการ
ทำงานจากสมาชิกภายในกลุ่ม
- สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน
การปรับปรุง ดัดแปลง
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ความรู้บางส่วนให้เหมาะสม พัฒนาการปฏิบตั ิงาน
ต่อการดำเนินงานของ
- ประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
หน่วยงาน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ทไี่ ด้จากข้อ 2 โดย
ปรับปรุง ดัดแปลง องค์ความรู้ให้เหมาะสมต่อต่อการ

ระยะเวลา
ต.ค. 2562

พ.ย. 2562

พ.ย. 2562

ผลลัพธ์ที่ได้
1. ปฏิทินการดำเนินงาน
2. รายชื่อบุคลากรที่สมัครเป็นเข้า
ร่วมกลุ่มการจัดการความรู้
3. กลุ่มความรู้ตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ
4. หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
กลุ่มความรู้
1. รายชื่อสมาชิกกลุ่มและคุณอำนวย
ของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)
2. ได้องค์ความรู้ของกลุ่ม เพื่อนำไป
ปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการทำงาน

ผู้รับผิดชอบ
กองนโยบายและแผน

1. องค์ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติ
ได้

- กองนโยบายและแผน
- สมาชิกกลุ่มความรู้

- กองนโยบายและแผน
- คุณอำนวยกลุ่มความรู้
- สมาชิกกลุ่มความรู้
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ลำดับ

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสำเร็จ

ระยะเวลา

ผลลัพธ์ที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

นำไปปฏิบัติ
4

5

6

การนำความรู้ทไี่ ด้จากการ
จัดการความรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง

4.1 นำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ธ.ค. 2562 – 1. รายงานผลการนำองค์ความรูไ้ ป
- สมาชิกกลุ่มนำองค์ความรู้ ทีไ่ ด้จากข้อ 3 ไปปรับ พ.ค. 2563 ปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง
ใช้ในการปฏิบัตงิ านจริง
- สมาชิกกลุ่มบันทึกผลทีไ่ ด้จากการนำองค์ความรู้
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และสิ่งทีไ่ ด้เรียนรู้

4.2 คุณอำนวยกลุ่มความรู้ รวบรวมรายงานผลการนำ
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิ านใหม่ ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง
การนำประสบการณ์จาก
5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจากที่นำ
การทำงาน และการ
องค์ความรู้ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยสรุปสิง่ ที่
ประยุกต์ใช้ความรู้มา
ได้เรียนรู้หลังจากทีน่ ำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด เป็นองค์ความรู้ใหม่
ออกมาเป็นขุมความรู้
5.2 ประชุมกลุ่มย่อย พบผูท้ รงคุณวุฒิ วิพากษ์
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิ าน เดิม เปรียบเทียบกับ
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิ าน ใหม่ ที่แสดงถึงการลด
รอบระยะเวลา การลดขั้นตอนในการปฏิบัตงิ าน การ
พัฒนาผลการปฏิบัตงิ านจากผลการดำเนินงานในปีที่
ผ่านมา หรือการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
5.3 นำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง และ
รวบรวมกระบวนการ/วิธีการทำงาน ใหม่ ที่เป็น
ผลลัพธ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม KM
การรวบรวมความรู้และ
6.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่ม
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย ความรู้

- คุณอำนวยกลุ่มความรู้
- สมาชิกกลุ่มความรู้

พ.ค. 2563
มิ.ย. 2563

1. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากทีน่ ำ
องค์ความรู้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติการ

- คุณอำนวยกลุ่มความรู้
- สมาชิกกลุ่มความรู้

ก.ค. 2563

1. ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกลุ่มตรวจ
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิ าน ใหม่
2. กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน
ใหม่ ที่จะนำไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน

- กองนโยบายและแผน
- คุณอำนวยกลุ่มความรู้
- สมาชิกกลุ่มความรู้

ก.ค. 2563

1. กระบวนการ/วิธีการทำงาน ใหม่
ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

- คุณอำนวยกลุ่มความรู้
- สมาชิกกลุ่มความรู้

ส.ค. 2563

1. ได้กระบวนการ/วิธีการปฏิบตั ิงาน
2. ได้วุฒิบัตรและเงินรางวัล

- กองนโยบายและแผน
- กลุ่มความรู้
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ลำดับ

กิจกรรม
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

วิธีการสู่ความสำเร็จ
6.2 จัดทำรายงานสรุปองค์ความรู้
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
- ประกาศใช้ กระบวนการ/วิธีการ ใหม่
- มอบวุฒิบัตรและเงินรางวัลสำหรับกลุ่มความรู้ที่
สามารถ ลดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน พัฒนาผลการปฏิบัติงานจาก
ผลการดำเนินงานในปีทผี่ ่านมา หรือสร้างนวัตกรรมใน
การปฏิบัติงาน
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่
สนใจทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงานนำไปปฏิบัติ

ผู้ทบทวน : ……………………………………………………………..
(อาจารย์ศิริมาลย์ วัฒนา)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

ระยะเวลา

ผลลัพธ์ที่ได้
3. เข้าร่วมการเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือ นานาชาติ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อนุมัติ : ……………………………………………………………..
( อาจารย์อนันตชัย เอกะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)
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3.5 การต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัยหรือนวัตกรรม
การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน สามารถนำไปต่อยอดสู่งานวิจัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการ
พัฒนางานเฉพาะบุคคลที่ตรงกับสายงาน ทั้งยังช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสามารถ
นำไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
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ภาคผนวก
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