
                                          

 

แผนการจัดการความรู  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ปงบประมาณ 2562 
 

แผนงาน ตัวชี้วัด เปาหมาย 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การดําเนินงาน 
การนําองคความรู 

ไปปฏิบัต ิ

ผูจัดเก็บขอมูล 

 

1.การแสวงหา เรียนรู 

และสรางองคความรู 

 

- จํานวนองคความรู 

 

 

- รอยละ

ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตาม

แผนการจัดการ

ความรู 

1  

องคความรู 

 

รอยละ 75 

พ.ค. 62 โครงการการจัดการความรูจาก

ทฤษฏีสูการปฏิบัติ สํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ใน

ประเด็นการใหบริการผูเยี่ยม

ชมตามอัธยาศัยผานสื่อตาง  ๆ

“ตามรอยเสนทาง

ประวัติศาสตรโคราช ณ 

พิพิธภัณฑเมือง

นครราชสีมา” 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหเกิดการแบงปน

แลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร

ในสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

2. เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี 

การวางแผน  (Plan) 

ขั้นตอนที่ 1 การบงชี้ความรู 

- ประชุมคนหาแนวปฏิบัติที่ดีในการ

ปฏิบัติงาน ดี (Best Practice) 

- สรุปปญหา/แนวทางการพัฒนา 

 

 

 

 

 

บุคลากร 

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ดร.รชานนท งวนใจรัก 

นายธนัช แววฉิมพลีสกุล 

นายชุตินันท ทองคํา 

นายอัครพล อินทกูล 

2. การบูรณาการจัดการ

ความรู 

- บุคลากรของ

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรมไดเขา

รวมโครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ทุกคน  

 

-  มสีื่อหรือคูมือการ

รอยละ 100 

 

 

 

 

 

 

1  

ธ.ค. 61 -

ส.ค. 62 

การดําเนินงาน (Do) 

ขั้นตอนที่ 2 การสรางและแสวงหา

ความรู 

- ถายทอดความรูแตละคน 

- การถายทอดความรูจากวิทยากรผูมี

ประสบการณ 

- สงบุคลากรของสํานักฯ ไปแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางหนวยงาน (งาน

บุคลากร 

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ดร.รชานนท งวนใจรัก 

นายธนัช แววฉิมพลีสกุล 

นายชุตินันท ทองคํา 

นายอัครพล อินทกูล 



แผนงาน ตัวชี้วัด เปาหมาย 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การดําเนินงาน 
การนําองคความรู 

ไปปฏิบัต ิ

ผูจัดเก็บขอมูล 

 

ปฏิบัติงานใน

ประเด็นของการ

จัดการความรู 

 

- มีการนําองค

ความรูไปใชในการ

ปฏิบัติงานไดจริง 

องคความรู 

 

 

 

1  

องคความรู 

(Best Practice) ในการ

พัฒนาการปฏิบัติ งาน  

3. เพื่อนําความรูและแนว

ปฏิบัติที่ดีที่ไดรับจากการ

แบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูไปใช

ในการพัฒนาบุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน 

 

กลุมเปาหมาย 

บุคลากรสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เชิงปริมาณ  

- บุคลากรของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรมไดเขารวมกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูทุกคน (รอย

ละ 100) 

- ไดสื่อหรือคูมือการปฏิบัติงาน

ในประเด็นของการจัดการ

ความรูน้ันๆ จํานวน 1 เรื่อง 

2. เชิงคุณภาพ  

ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา) 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรูใหเปน

ระบบ 

-  การแนะนํา/สอนงาน/วิเคราะหงาน/

แกไขขอผิดพลาด/ 

-  การรวบรวมความรู (บันทึก) 

-  จัดทําแบบบันทึกขอมูลที่เกิดขึ้นจาก

การปฏิบัตงิาน 

-  เก็บความรูที่ไดรับจากการถายทอด 

 

ประเมินผล (Check) 

ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรอง

ความรู และ 

ขั้นตอนที่ 5 การเขาถึงความรู 

- สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน ดี 

(Best Practice) 

- นําขอมูลความรูไปใชปฏิบัติงาน 

- ประเมินผลกิจกรรม 

3. การเผยแพรความรู 

 

- จํานวนองคความรู

ที่เผยแพรความรู   

 

- จํานวนเครือขายที่

1  

องคความรู 

 

2 เครือขาย 

ส.ค. –  

ก.ย. 62 

ปรับปรุงแกไข (Act)  

ขั้นตอนที่ 6 การแบงปนแลกเปลี่ยน

ความรู และขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู 

1.  การเผยแพรองคความรูที่เผยแพร

บุคลากร 

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ดร.รชานนท งวนใจรัก 

นายธนัช แววฉิมพลีสกุล 

นายชุตินันท ทองคํา 

นายอัครพล อินทกูล 



แผนงาน ตัวชี้วัด เปาหมาย 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การดําเนินงาน 
การนําองคความรู 

ไปปฏิบัต ิ

ผูจัดเก็บขอมูล 

 

เขารวมแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

 

- หนังสือแนวปฏิบัติ

ที่ด ี

 

 

 

1 เลม 

- ผูเขารวมโครงการเกิดการ 

แลกเปลี่ยนองคความรูและ

ประสบการณซึ่งกันและกัน 

- มีการนําองคความรูไปใชใน

การปฏิบัติงานไดจริง 

ความรู   

 - สื่อหรือคูมือ  

 - website 

 - จดหมายขาวประชาสัมพันธ 

 - ตลาดนัดความรู กิจกรรม show & 

share      

 - ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 

 


