
 

 

พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา โดย สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดดําเนินการ

จัดสรางคลังวัตถุพิพิธภัณฑในบริเวณ ช้ัน ๒ ของอาคาร ๑๐      

และเร่ิมใชงานในเดือนกุมภาพันธ พ .ศ. ๒๕๕๙ นับไดวาเปน            

ชวงของการวางแผนการบริหารจัดการและการใหบริการ  
 

 
 

ดังน้ันจึงนํามาสูการจัดการความรูท่ีบุคลากรของสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม มีความเห็นรวมกันวาควรจัดการความรู เร่ือง 

แนวปฏิบัติที่ดี ในการบริหาร จัดการคลัง วัตถุพิพิธภัณฑ         

เพื่อคนหาแนวทาง หลักปฏิบัติ วิธีการท่ีเหมาะสมสอดคลอง           

กับบริบทขององคกรในการบริหารคลังวัตถุพิพิธภัณฑ เพื่อใหเปน

สถานท่ีจัดเก็บโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ท่ีไม ไดจัดแสดงใน

พิพิธภัณฑ มีการจัดเก็บรักษาท่ีเปนระบบ มีความปลอดภัย ลดการ

เสื่อมสภาพ และสามารถใหบริการศึกษาคนควาสําหรับผูสนใจได

งายและสะดวก 

 



 โดยการดําเนินงานการจัดการความรู ใชกระบวนการ

จัดการความรูของ กพร. จํานวน ๗ ข้ันตอน ดังน้ี 
 

วันเดือนป กิจกรรม / การดําเนินงาน 

มี.ค.  แตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู 

เม.ย.  การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อคนหาองคความรู

ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน และสอดคลองตอการผลักดัน

ยุทธศาสตรของสํานักฯ และมหาวิทยาลัย 

เม.ย.  การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู 

เม.ย. - พ.ค.  การวิเคราะหลักษณะงานโดยใช Mind map  

และการรวบรวม ทบทวนองคความรูจากเอกสาร 

เม.ย. - พ.ค.  การแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงาน  

โดยผูทรงคุณวุฒ ิหรือการศึกษาดูงาน 

พ.ค.  การนําองคความรูมาเรียบเรียงใหเปนระบบ 

พ.ค. - ก.ค.  การประชุมตรวจสอบเน้ือหาในเอกสารองคความรูโดย

บุคลากรของสํานัก 

พ.ค. - ก.ค.  การตรวจสอบเน้ือหาในรางเอกสารโดยผูทรงคุณวุฒ ิ

ก.ค. การจัดทําแผนพบั ใบปลิว หรือจัดนิทรรศการ 

ก.ค.  การนําความรูเผยแพรในอินเทอรเน็ต อาทิ 

facebook.com เว็บไซตของสํานักฯ เว็บไซตของ

พิพิธภัณฑเมืองนครราชสมีา 

ส.ค.  การประชุมทบทวน แบงปนแลกเปลี่ยนความรูที่ได 

 การจัดนิทรรศการในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู NRRU  

ส.ค.  การจัดทํารายงานสรปุผลการจัดทําองคความรู 



ข้ันท่ี ๑ การบงช้ีความรู 
กลไกในการดําเนินงาน คือ บุคลากรของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรมทุกคน โดย ดร.ไสว กันนุลา หัวหนาสํานักงานฯ            

เปนประธาน นายชุตินันท ทองคํา เปนเลขานุการ นอกจากน้ี

ผูบริหารของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เปนคณะกรรมการ            

ท่ีปรึกษาในการจัดการความรูในคร้ังน้ีอีกดวย 

 

 
 

จากน้ันจึงประชุมระดมความคิดเห็นถึงความรูท่ีจําเปนตอ

การปฏิ บั ติ งาน  โดยมีความ เห็นร วมกั นในการขยายงาน            

ในสวนของพิพิธภัณฑฯ ท่ีไดดําเนินการ KM ในสวนของงานบริการ

แกผูมาเย่ียมชมไปแลวในป ๒๕๕๘ นํามาสูการปฏิบัติงานดานการ

บริหารจัดการคลัง วัตถุพิพิธภัณฑ  จึ งกํ าหนดเปนประเด็น                

ในการจัดการความรู คือ "แนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการ             

คลังวัตถุพิพิธภัณฑ" โดยกําหนดใหมีการดําเนินการปฏิบัติการ

จัดการคลังวัตถุพิพิธภัณฑไปพรอมๆ กับการจัดการความรูเพื่อให

เกิดผลงานท่ีเปนรูปธรรม ความรูเกิดจากประสบการณจริง 



เงื่อนไขเพิ่มเติม :  

      ๑. จะตองไมกระทบเวลาการทํางานหลักของบุคลากร               

และจะตองบูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆ ของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรมไดมากกวา ๑ กิจกรรม 

      ๒. จะตองนําภูมิปญญาทองถ่ินมาปรับใช อาทิ การจัดเก็บ 

หรือรักษาสิ่งของในคลังวัตถุพิพิธภัณฑ 

 

 

 

 



ข้ันท่ี ๒ การสรางและแสวงหาความรู 

ไดทําการวิเคราะหลักษณะงานท่ีปฏิบัติในคลังพิพิธภัณฑ

เพื่อใหทราบวามีความรูใดบางท่ีมีความจําเปน โดยใช Mind map 

เปนเคร่ืองมือ และดําเนินการการรวบรวม ทบทวนองคความรูจาก

เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ การอนุรักษ

โบราณวัตถุ หรือการดูแลรักษาพิพิธภัณฑ 

       นอกจากน้ี ยังทบทวนจากสื่ออินเทอรเน็ต อาทิ วิดีโอ                 

ท่ีปรากฏใน Youtube, Digital Files, และการทัศนศึกษา                       

ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติมหาวีรวงศ  

 

 

 

 

โดยสา เหตุของการเลือกพิพิธภัณฑสถานแหงชา ติ                

มหาวีรวงศเปนสถานท่ีทัศนศึกษา เน่ืองจากเปนพิพิธภัณฑ             

ในสั งกัดกรมศิลปกร ท่ีมี การจัดแสดง นิทรรศการ ถูกตอ ง                     

ตามหลักวิชาการ มี เ น้ือหาคลายคลึ งมีคลัง วัตถุพิพิธภัณฑ              

และขนาดใกลเคียงกับพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

 



ข้ันท่ี ๓ การจัดการความรูใหเปนระบบ 

เพื่อความสะดวกตอการจัดการความรูจึงไดดําเนินการ

วิเคราะหลักษณะงานในคลังวัตถุพิพิธภัณฑ และไดลงรายละเอียด

ปลีกยอยใหเหมาะสมตอลักษณะและขนาดขององคกร 

 

  
 

นอกจากน้ียังไดดําเนินงานควบคูกับการจัดการความรู 

ดังน้ี  (เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหวางการปฏิบัติงาน นํามาสู

การปรับการทํางานสม่ําเสมอ) 

       ๑. ขนยายวัตถุพิพิธภัณฑจากสถานที่จัดเก็บชั่วคราว มาสูคลัง

วัตถุพิพิธภัณฑ และดําเนินการสํารวจประเภทของวัตถุครอบครอง

ทั้งหมด 

       ๒. คัดแยก จําแนกประเภท สํารวจสภาพ เพื่อทําการวิเคราะห

การจัดเก็บที่เหมาะสม 

      ๓. จัดหาชั้นวางของ ตู กลองบรรจุ หรือวัสดุอุปการณในการ

บรรจุหีบหอ การทําความสะอาด และการอนุรักษในเบ้ืองตน 

 



ข้ันท่ี ๔ การประมวลและกล่ันกรองความรู 

คณะกรรมการไดนําองคความรูมาจัดทําเปนรางคูมือ                   

การปฏิบัติงาน และประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกตองและความ

เหมาะสมของเน้ือหา โดยทบทวนถึงความรูและประสบการณท่ี

เกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงานดวย และนอกจากน้ียังมีการพูดคุย

อยางไมเปนทางการอยูสม่ําเสมอ 

 

 

 

 

ข้ันท่ี ๕ การสรางการเขาถึงความรู 

๑. จัดทําแผนพับ เผยแพรเน้ือหาฉบับยอ  

๒. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงานในคลัง

วัตถุพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

๓. เผยแพรผลการจัดการความรูในเว็บไซตพิพิธภัณฑ   

เมืองนครราชสีมา 



ข้ันท่ี ๖ การแบงปนและการแลกเปล่ียน 

ถายทอดองคความรูจากการจัดการความรู โดยเนนเน้ือหา

ในสวนการอนุรักษและสงวนรักษา วัตถุพิพิธภัณฑ ประเภท

เอกสารโบราณ แกนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

       และนําคูมือการปฏิบัติงาน สงไปเผยแพร ณ หนวยงานท่ีมี

ลักษณะคลายคลึงกัน อาทิ ศูนยวัฒนธรรมอีสานใต ม.รภ.บุรีรัมย 

 

 
 

ข้ันท่ี ๗ การเรียนรู  

นําคูมือการปฏิบัติงานไปใชเปนทางการทํางาน (เปนสวน

ห น่ึงของงาน)  โดยการนําความ รู ไปใช ให เกิดกา รเ รียน รู                    

และประสบการณใหมๆ และนําความรูท่ีไดไปหมุนเวียนตอไป

อยางตอเน่ือง โดยอาจะมีการปรับปรุงคูมืออยูสม่ําเสมอ 

 

 


