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ค ำน ำ 
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ด้าน
การปฏิบัติงานทางวิชาการจากความรู้และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา รวมทั้งสร้าง
องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยาศึกษาจากครูภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

สถาบันอยุธยาศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ฉบับนี้จะเป็น 
ประโยชน์ต่อบุคลากรในองค์กร ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ใน
การด าเนินงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  

สถาบันอยุธยาศึกษา  
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ส่วนที่ ๑  

ควำมเป็นมำของสถำบันอยุธยำศึกษำ 
 

 
 
สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีด าเนินงาน

ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้การส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแก่ผู้สนใจท่ัวไปท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

สถาบันอยุธยาศึกษา เริ่มต้นขึ้นจากการเป็นศูนย์วัฒนธรรม นับแต่สมัยท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
ยังมีฐานะเป็นวิทยาลัยครู  ซึ่งในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได้บัญญั ติให้วิทยาลัยมีหน้าท่ีประการหนึ่ง                    
คือการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ใน พ.ศ.๒๕๒๑ กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา ได้ขยายงานตามพระราชบัญญัติต้ังส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และยกฐานะศูนย์ประชาสงเคราะห์ทางวัฒนธรรมเป็น “ศูนย์วัฒนธรรม”                      
โดยให้วิทยาลัยครู เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินงานด้านวัฒนธรรม อันมีอธิการบดีเป็นประธาน และคณาจารย์                
เป็นคณะกรรมการ ขึ้นกับส านักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรม แห่งวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยการริเริ่มจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ 
อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีเนื้อหาด้านวัฒนธรรม ณ อาคารเรียน ๓   



แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    หน้า ๔ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หอศิลปวัฒนธรรม ณ อาคาร ๓ 

 
พ.ศ.๒๕๒๗  อธิบดีกรมการฝึกหัดครู นายเดโช สวนานนท์ ได้ประกาศจัดต้ังศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม 

เป็นหน่วยงานประจ าวิทยาลัยครูทุกแห่ง สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา              
จึงได้พัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ขึ้นเป็น ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         

ต่อมา ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับปรุงอาคารเรียน ๓                   
เป็น “หอศิลปวัฒนธรรม” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม และอนุรักษ์ศิลปวัตถุ ท่ีได้ริเริ่มจัดแสดงมาต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒                     
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชด าเนิน 
ทรงทอดพระเนตรหอศิลปวัฒนธรรม และได้ทรงลงพระนามาภิไธยไว้เป็นสิริมงคล เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๒๘   
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นิทรรศการบนเรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา 

 
พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ                

ให้ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘  ซึ่งในบทบัญญัติมาตรา ๗ ได้ก าหนดให้สถาบันราชภัฏ              
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลายประการ ประการหนึ่ง คือ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ยิ่งเป็นการตอกย้ าภารกิจด้านวัฒนธรรมของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใน  พ .ศ .๒๕๔๒  กระทรวง ศึกษาธิ การ ได้ประกาศแบ่ ง ส่วนราชการของสถาบั นราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาให้ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม เป็น “ส านักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีส านักงานต้ังอยู่ ณ 
อาคารเรียน ๓ 

ต่อมาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติงบประมาณใน พ.ศ.๒๕๔๔ เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ 
ส าหรับเป็นอาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสร้างบริเวณระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และศูนย์ศึกษา
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนไทยภาคกลางท่ีแสดงให้เห็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์ท่ีอยู่อาศัย ท่ีมีการจัดพื้นท่ีต่าง ๆ ภายในเรือนด้วยการเช่ือมโยงสมาชิกในครอบครัว และพื้นท่ี    
การใช้สอยท่ีเอื้อต่อสภาวะภูมิประเทศ  

ภายหลังจากท่ีสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล่ือนฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ.๒๕๔๗ แล้ว ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ก็ได้เปล่ียนช่ือเป็น “สถาบันอยุธยาศึกษา”               
ท าหน้าท่ีใน ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ วิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ท่ีได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา                     
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ท่ีเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
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สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ               
การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน” 

เรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา สร้างแล้วเสร็จและย้ายส านักงานมาอยู่ ท่ีแห่งนี้เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙                   
โดยมีการแบ่งการใช้งานของเรือนไทยและบริเวณโดยรอบคือ ช้ันล่างเป็นส านักงาน ห้องประชุม ศูนย์ข้ อมูล
อยุธยาศึกษา โถงนิทรรศการหมุนเวียน ส่วนบริเวณช้ัน ๒ จัดแสดงนิทรรศการถาวรในอาคารเรือนไทย ๓ หลัง 
เรือนไทยแห่งนี้จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้สนใจท่ัวไป โดยต้ังโดดเด่นอยู่ริมถนนปรีดีพนมยงค์ ภายใต้ช่ือ “สถาบันอยุธยาศึกษา”  

 

 
อยุธยา Bird's Eye View มองมุมใหม ่(๒๕๕๗). www.youtube.com/watch?v=d๐๙wnZimZKU 

เหตุผลในกำรจัดต้ังสถำบันอยุธยำศึกษำ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดต้ังสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพื่อให้ เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู              
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา  เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วน
ร่วมในการจัดการการบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดท่ีเคยเป็น  
ราชธานีของประเทศไทย ท่ีมีอายุยาวนานถึง ๔๑๗ ปี เป็นมหานครท่ีมีเอกลักษณ์ มีโบราณสถานโบราณวัตถุ                   
ท่ีทรงคุณค่า เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ าท่ีอุดมสมบูรณ์ มากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม                     
จนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นบัญชีเป็นนครประวัติศาสตร์
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พระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก เมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ เมืองคาร์เท็จ
ประเทศตูนีเซีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความส าคัญท้ังในฐานะท่ีเป็นแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี
แห่งชาติไทย และเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ 

จากความส าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดต้ังสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น        
เพื่อให้เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา  ศิลปะและวัฒนธรรม     
การละเล่นพื้นบ้าน  คติชนวิทยา ฯลฯ แก่ผู้สนใจท่ัวไปท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ที่ต้ัง/อำณำเขต 
 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขท่ี ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์                 
ต าบลประตูชัย  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ เป็นเรือนไทยหมู่ภาคกลาง            
อยู่ระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยากับศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
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๒. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน 
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๒.๑  รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรงำนสถำบันอยุธยำศึกษำ 
๑. นางสาวจงกล   เฮงสุวรรณ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์ รองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๓. นางกันยารัตน ์  คงพร  รองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๔. นางสาวชนิกานต์  ผลเจริญ  รองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๕. ว่าท่ีร้อยตรีหญิง รัตติยา    พาวินัย  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

๒.๒  จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน  
  ๑.  นางสาวธัญวลัย  แก้วแหวน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   

๒.  นางสาวสายรุ้ง  กล่ าเพชร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   
๓.  นางประภาพร  แตงพันธ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   
๔.  นางสาวศรีสุวรรณ  ช่วยโสภา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   

  ๕.  นายอายุวัฒน์  ค้าผล  นักวิชาการศึกษา  
  ๖.  นางสาวสาธิยา  ลายพิกุน นักวิชาการศึกษา  

๗.  นายพัฑร์   แตงพันธ ์ นักวิชาการศึกษา  
  ๘.  นายปัทพงษ์   ช่ืนบุญ  นักวิชาการศึกษา  
  ๙.  นางสาวอรอุมา  โพธิ์จิ๋ว  นักวิชาการศึกษา 
  ๑๐.  นางยุพดี   ป้อมทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
  ๑๑.  นางสายใจ   ขันธฤกษ์ คนงาน 

๓. นโยบำย สถำบันอยุธยำศึกษำ 
 ๑. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม และการน าแนวทางพระราชด าริ 

              มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. เป็นศูนย์ข้อมูลและเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยา 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 

๔. มีแนวทางในการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง 

๖. ส่งเสริมและสนับสนุน การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน 

๗. เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในบริบท “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 

๔. ปรัชญำ สถำบันอยุธยำศึกษำ  
รอบรู้   เชิดชู   สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 
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๕. วิสัยทัศน์ สถำบันอยุธยำศึกษำ 
ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔ สถาบันอยุธยาศึกษา  จะเป็นศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาท่ีมีคุณภาพเป็นสถาบันท่ีเชิดชู 

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

๖. พันธกิจ สถำบันอยุธยำศึกษำ 
 ๑. ท านุบ ารุง สืบสาน ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

๒. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
 ๓. ส่งเสริม และสนับสนุนการน าแนวทางพระราชด าริ และข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยามาประยุกต์ใช้               
ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

๗. กลยุทธ์ สถำบันอยุธยำศึกษำ 
๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาด้วยการศึกษา วิ จัย และรวบรวม                    

เพื่อให้สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นสถาบันวิชาการด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
 ๒. ขยายเครือข่ายและเสริมสร้างความร่วมมือให้ครอบคลุมเพื่อเชิดชูและเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 ๓. พัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๔. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยา เพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลทาง
วัฒนธรรมอยุธยา 
 ๕. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในบริบท “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 

๘. เอกลักษณ์ สถำบันอยุธยำศึกษำ 
 แหล่งเรียนรู้  เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 

๙. วัฒนธรรมองค์กร สถำบันอยุธยำศึกษำ 
 บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

๑๐. ค่ำนิยม 
 อนุรักษ์  ส่งเสริม สืบสาน วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์ 



แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    หน้า 11 
 

ส่วนที่ ๒ แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

กำรจ ำแนกองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรผลักดันตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร 
ชื่อหน่วยงำน สถำบันอยุธยำศีกษำ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) เป้ำหมำยของตัวชี้วัด องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติรำชกำร 
การส่งเสริมการท่องเท่ียวเมือง
มรดกโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สถาบันอยุธยาศึกษาเป็น
ศูนย์กลางความรู้
วัฒนธรรมอยุธยา 

- เป็นแบบอย่างของการ
ธ ารงรักษาวัฒนธรรม
ไทย ท้ังในระดับชาติ 
และระดับท้องถิ่น 

จ านวนองค์ความรู้
ทางด้านวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒ เรื่อง 
๑) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
๒) ด้านการสนับสนุนพันธกิจ
ของหน่วยงาน 

๑) การเก็บรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
๒) การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan)  
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรงุศิลปวัฒนธรรม 
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๒ แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วยงำน  : สถำบันอยุธยำศึกษำ                                           
ประเด็นยุทธศำสตร์                                    : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก 
องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K)                               : การเก็บรวบรวมองคค์วามรู้ทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 
ตัวชี้วัด (KPI)                                         : องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เป้ำหมำยของตัวชี้วัด                                        : ๑ เรื่อง  
ล ำดั
บที่ 

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ สถำนะ หมำย
เหตุ 

๑. กำรค้นหำควำมรู้  
-  การแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
- คณะกรรมการประชุมเพ่ือหา Knowledge Mapping  
เพ่ือให้เห็นภาพรวมของคลังความรู้ด้านภูมิปัญญาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
- คณะกรรมการได้มีมติเลือกประเด็นหัวข้อ 
การจัดการความรู้เรื่อง “การอนุรักษ์สบืสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
กรณีศึกษา การท างอบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  

พ.ย.-ธ.ค. ๕๙ ประเด็นความรู้ที่จะ
น ามาจัดการความรู้ 

๑ ประเด็น คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของ
สถาบันอยุธยา
ศึกษา 
 

คณะกรรมการ KM ด าเนินการแล้ว  

๒. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 
- การรวบรวมความรู้เบื้องต้น โดยศึกษา ค้นคว้าจาก เอกสาร
และงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง  
- การลงพ้ืนที่ ศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทาง
กายภาพ และขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษา 
- การลงพ้ืนที่ ศึกษาข้อมูลจากสอบถามผู้รู้หรือภูมิปัญญาใน

ม.ค.-มี.ค. ๖๐ จ านวนครั้งที่มีการลง
พ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้รู้ 
หรือภูมิปัญญาใน
ท้องถ่ิน 
 

 ๘ ครั้ง 
 

ผู้รู้ หรือภูมิปัญญา
ในท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ KM   
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๒ แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วยงำน  : สถำบันอยุธยำศึกษำ                                           
ประเด็นยุทธศำสตร์                                    : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก 
องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K)                               : การเก็บรวบรวมองคค์วามรู้ทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 
ตัวชี้วัด (KPI)                                         : องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เป้ำหมำยของตัวชี้วัด                                        : ๑ เรื่อง  
ล ำดั
บที่ 

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ สถำนะ หมำย
เหตุ 

ท้องถ่ิน ๘ ครั้ง 
๓. กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ 

- การจัดท าเค้าโครงเน้ือหา 
- การจ าแนกประเด็นความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ 
 

เม.ย.๖๐ เค้าโครงที่ก าหนด 
หัวข้อประเด็นความรู้ 
อย่างเป็นหมวดหมู่ 

๕ ประเด็น นักวิชาการ คณะกรรมการ KM   

๔. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ 
- น าองค์ความรู้ที่ได้รับ และผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ 
มาประมวล และกลั่นกรองเน้ือหาที่เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา 
- เรียบเรียงภาษา ส านวน และการล าดับเน้ือหาอย่าง
เหมาะสม 
 - ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร (Pattern) อย่างมีแบบแผน
เดียวกันตลอดฉบับ 

เม.ย.-พ.ค.๖๐ รายงานการเก็บ
รวบรวมองค์ความรู้
ทางด้านวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาใน
ท้องถ่ิน 

๑ ฉบับ นักวิชาการ คณะกรรมการ KM   

๕. กำรเข้ำถึงควำมรู้ 
-  น าข้อมูลเผยแพร่แบ่งปันในเว็บไซด์ และ facebook ของ
สถาบันอยุธยาศึกษา ส าหรับให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงองค์
ความรู้ได้ 

เม.ย.-พ.ค.๖๐ การเผยแพร่ข้อมูลทาง
เว็บไซต์ ทาง 
facebook ของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 

๓ ช่องทาง นักเรียน นักศึกษา 
และผู้สนใจทั่วไป 

คณะกรรมการ KM   
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๒ แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วยงำน  : สถำบันอยุธยำศึกษำ                                           
ประเด็นยุทธศำสตร์                                    : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก 
องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K)                               : การเก็บรวบรวมองคค์วามรู้ทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 
ตัวชี้วัด (KPI)                                         : องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เป้ำหมำยของตัวชี้วัด                                        : ๑ เรื่อง  
ล ำดั
บที่ 

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ สถำนะ หมำย
เหตุ 

- จัดข้อมูลให้ความรู้ภายในห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยา
ศึกษา 

และศูนย์ข้อมูลอยุธยา
ศึกษา 

๖. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-  การจัดท าเอกสาร คู่มือ หรือสื่อ เผยแพร่หน่วยงานต่าง ๆ 
เช่น สถานศึกษาในท้องถ่ิน และหน่วยงานทางวิชาการทั่วไป 
หรือจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ 

เม.ย.-พ.ค.๖๐ เอกสาร/สื่อเผยแพร่  
หรือกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๑ วิธีการ นักเรียน นักศึกษา 
และผู้สนใจทั่วไป 
หรือหน่วยงานทาง
วัฒนธรรมที่
เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการ KM   

๗. กำรเรียนรู้ 
- ผู้สนใจทั่วไป หรือหน่วยงานทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง มีการ
น าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
- หรือมีเกิดการพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่  

เม.ย.-พ.ค.๖๐ การน าองค์ความรู้ไป
ใช้ 

๑ ครั้ง ผู้สนใจทั่วไป หรือ
หน่วยงานทาง
วัฒนธรรมที่
เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการ KM   

 
ทบทวน :   …………………………………………………….. 

( อำจำรย์ กันยำรัตน์  คงพร ) 
รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันอยุธยำศึกษำ 

 
                         ................./…………………./…………… 

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

( ดร. จงกล เฮงสุวรรณ) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันอยุธยำศึกษำ 
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๒ แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วยงำน  : สถำบันอยุธยำศึกษำ                                           
ประเด็นยุทธศำสตร์                                    : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก 
องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K)                               : การเก็บรวบรวมองคค์วามรู้ทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 
ตัวชี้วัด (KPI)                                         : องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เป้ำหมำยของตัวชี้วัด                                        : ๑ เรื่อง  
ล ำดั
บที่ 

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ สถำนะ หมำย
เหตุ 

                         ................./…………………./…………… 
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๓ แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงำน : สถำบันอยุธยำศึกษำ 
เป้ำหมำย KM (Desired State) : กำรเก็บรวบรวมองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำในท้องถ่ิน  
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : เรื่อง 
ล ำดับ กิจกรรม วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ งบประ

มำณ 
ผู้รับผิดชอบ  สถำนะ 

๑ การบ่งช้ีความรู้       - จัดการประชุม คณะกรรมการ 
เพื่อเลือกประเด็นหัวข้อ ในการ
จัดการความรู้ 
 

พ.ย.-ธ.ค. 
๕๙ 

ประเด็น
ความรู้ท่ี
ได้รับการ
คัดเลือก 

๑ ประเด็น -บันทึกการประชุม - 
 

คณะกรรมการ 
KM 

 
 

๒ การสร้างและ 
แสวงหาความรู้ 
 
 
 
 
 

- ลงพื้นท่ี เก็บข้อมูลภูมิปัญญา 
- นัดหมายวันเวลากับผู้ให้ข้อมูล 
- สร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูล 
 

ม.ค.-มี.ค. 
๖๐ 

จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการลง
พื้นท่ีเก็บ
ข้อมูล 

๘ ครั้ง - รายงานผลการ
ด าเนินงานถอดองค์
ความรู้ 

- 
 
 

คณะกรรมการ 
KM 

 
 
 

๓ การจัดความรู้ 
ให้เป็นระบบ 

- น าข้อมูลท่ีได้รับจากการถอด
องค์ความรู้ มาแจกแจงแบ่งเป็น
ประเด็นต่างๆ  

เม.ย.๖๐ ประเด็น
ความรู้ 

๕ ประเด็น - - คณะกรรมการ 
KM 
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๓ แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงำน : สถำบันอยุธยำศึกษำ 
เป้ำหมำย KM (Desired State) : กำรเก็บรวบรวมองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำในท้องถ่ิน  
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : เรื่อง 
ล ำดับ กิจกรรม วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ งบประ

มำณ 
ผู้รับผิดชอบ  สถำนะ 

- จับกลุ่มประเด็นต่างๆ ท่ีมีความ
ใกล้เคียงกัน ให้เหลือเพียง ๕ 
ประเด็น 

๔ การประมวลและ
กล่ันกรองความรู ้
 
 

- น าองค์ความรู้ท่ีได้รับ และผ่าน
การจัดการอย่างเป็นระบบ มา
ประมวล และกล่ันกรองเนื้อหาท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
- เรียบเรียงภาษา ส านวน และ
การล าดับเนื้อหาอย่างเหมาะสม 
 - ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร 
(Pattern) อย่างมีแบบแผน
เดียวกันตลอดฉบับ 

เม.ย.-พ.ค.
๖๐ 

รายงานการ
เก็บรวบรวม
องค์ความรู้
ทางด้าน
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาใน
ท้องถ่ิน 

๑ ฉบับ - คู่มือจัดรูปแบบเอกสาร - คณะกรรมการ 
KM  

 

๕ การเข้าถึงความรู้ -  น าข้อมูลเผยแพร่แบ่งปันใน
เว็บไซด์ และ facebook ของ
สถาบันอยุธยาศึกษา ส าหรับให้
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้

เม.ย.-พ.ค.
๖๐ 

การเผยแพร่
ข้อมูลทาง
เว็บไซต์ ทาง 
facebook 

๓ ช่องทาง - ศูนย์ข้อมูลสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
- เว็บไซต์และ facebook 
ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

- คณะกรรมการ 
KM 
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๓ แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงำน : สถำบันอยุธยำศึกษำ 
เป้ำหมำย KM (Desired State) : กำรเก็บรวบรวมองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำในท้องถ่ิน  
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : เรื่อง 
ล ำดับ กิจกรรม วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ งบประ

มำณ 
ผู้รับผิดชอบ  สถำนะ 

ได้ 
- จัดข้อมูลให้ความรู้ภายในห้อง
ศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา 

ของสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
และศูนย์
ข้อมูลอยุธยา
ศึกษา 

๖ การแบ่งปัน
แลกเปล่ียน
ความรู้ 

-  จัดท าเอกสาร คู่มือ หรือส่ือ 
เผยแพร่หน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
สถานศึกษาในท้องถิ่น และ
หน่วยงานทางวิชาการท่ัวไป หรือ
จัดกิจกรรมเวทีแลกเปล่ียน
ความรู้ 

เม.ย.-พ.ค.
๖๐ 

เอกสาร/ส่ือ
เผยแพร่  
หรือกิจกรรม
แลกเปล่ียน
เรียนรู ้

๑ วิธีการ - เอกสาร / ส่ือเผยแพร่ - 
 

คณะกรรมการ 
KM 

 

๗ การเรียนรู ้ - น าเสนอให้ผู้สนใจทั่วไป หรือ
หน่วยงานทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง มี
การน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ หรือมีเกิดการพัฒนา ต่อ
ยอดองค์ความรู้ใหม ่

เม.ย.-พ.ค.
๖๐ 

การน าองค์
ความรู้ไปใช้ 

๑ ครั้ง - - คณะกรรมการ 
KM 
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๓ แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงำน : สถำบันอยุธยำศึกษำ 
เป้ำหมำย KM (Desired State) : กำรเก็บรวบรวมองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำในท้องถ่ิน  
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : เรื่อง 
ล ำดับ กิจกรรม วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ งบประ

มำณ 
ผู้รับผิดชอบ  สถำนะ 

 
 

ผู้ทบทวน/อนุมัติ :  _________________________________ 
( ดร. จงกล เฮงสุวรรณ) 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันอยธุยำศึกษำ 
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Knowledge Mapping  ด้ำนภูมิปัญญำและศิลปวัฒนธรรม 
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan)  
ด้ำนกำรสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงำน 
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ด้ำนกำรสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงำน 
ชื่อหน่วยงำน  : สถำบันอยุธยำศึกษำ                                           
ประเด็นยุทธศำสตร์                                    : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก 
องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K)                               : การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัด (KPI)                                         : องค์ความรู้ทางด้านการจัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรม 
เป้ำหมำยของตัวชี้วัด                                        : ๑ เรื่อง  
ล ำดับที่ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ สถำนะ หมำย

เหตุ 

๑ กำรค้นหำควำมรู้  
-  การแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 
- คณะกรรมการประชุมเพื่อคัดสรรหัวข้อในการ
จัดท า KM ภายในส านักงาน เพื่อให้เห็นภาพรวม
ขององค์ความรู้ท่ีเกิดจากการท างานร่วมกันของ
บุคลากรในสถาบันอยุธยาศึกษา 
- คณะกรรมการได้มีมติเลือกประเด็นหัวข้อ 
การจัดการความรู้เรื่อง “การจัดกิจกรรมค่าย
วัฒนธรรม” 

พ.ย.- ธ.ค. 
๒๕๕๙ 

ประเด็นความรู้ท่ี
น ามาใช้ 

๑ ประเด็น/
เรื่อง 

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ของ
สถาบันอยุธยา
ศึกษา 
 

คณะกรรมการ KM  ด าเนินการ
แล้ว 

 

๒ กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 
- ก าหนดการประชุม แลกเปล่ียนความคิดเห็น  
ในหัวข้อเรื่อง การจัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรม  
โดยให้บุคลากรแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็น  

ม.ค.- มี.ค.
๒๕๖๐ 

จ านวนครั้งท่ีมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

๘ ครั้ง คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ของ
สถาบันอยุธยา

คณะกรรมการ KM    
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ด้ำนกำรสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงำน 
ชื่อหน่วยงำน  : สถำบันอยุธยำศึกษำ                                           
ประเด็นยุทธศำสตร์                                    : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก 
องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K)                               : การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัด (KPI)                                         : องค์ความรู้ทางด้านการจัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรม 
เป้ำหมำยของตัวชี้วัด                                        : ๑ เรื่อง  

คนละ ๓ นาที และได้รับฟังความคิดเห็นจาก
สมาชิกในกลุ่ม 
- คณะกรรมการรวบรวม ประมวลผล การจัด
กิจกรรมค่ายวัฒนธรรม โดยผ่านการแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากบุคลากรท่ีแสดงความคิดเห็น 
- ถอดองค์ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม ท่ีมีอยู่ในคณะท างานของสถาบันอยุธยา
ศึกษา ทางช่องทาง กลุ่ม facebook 

ศึกษา 
 

๓ กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ 
- การจัดท าเค้าโครงเนื้อหา 
- การจ าแนกประเด็นความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ 
- จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
 

เม.ย. ๒๕๖๐ คู่มือเทคนิคการจัด
กิจกรรมค่าย
วัฒนธรรม 

๑ เล่ม คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ของ
สถาบันอยุธยา
ศึกษา 

คณะกรรมการ KM    

๔ กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ 
- คณะกรรมการจัดการความรู้ ส่งคู่มือเทคนิคการ
จัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรม ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
กล่ันกรอง  

เม.ย.- พ.ค. 
๒๕๖๐ 

การกล่ันกรอง
ความรู้ 

๑ ครั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

คณะกรรมการ KM    
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ด้ำนกำรสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงำน 
ชื่อหน่วยงำน  : สถำบันอยุธยำศึกษำ                                           
ประเด็นยุทธศำสตร์                                    : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก 
องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K)                               : การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัด (KPI)                                         : องค์ความรู้ทางด้านการจัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรม 
เป้ำหมำยของตัวชี้วัด                                        : ๑ เรื่อง  

- ปรับปรุงแก้ไขคู่มือ 
๕ กำรเข้ำถึงควำมรู้ 

-คณะกรรมการ ก าหนดวิธีการเข้าถึงความรู้ ๒ 
ช่องทาง คือ  
-น าข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์สถาบันอยุธยา
ศึกษา ส าหรับให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ 
-จัดข้อมูลให้ความรู้ภายในห้องศูนย์ข้อมูลอยุธยา
ศึกษา 
 

เม.ย.- พ.ค. 
๒๕๖๐ 

การเผยแพร่ข้อมูล
ทางเว็บไซต์ 
และศูนย์ข้อมูล
อยุธยาศึกษา 

๒ ช่องทาง คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ของ
สถาบันอยุธยา
ศึกษา 
 

คณะกรรมการ KM    

๖ กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-  การแลกเปล่ียนความรู้ และความคิดเห็น  
 
 
 
 
 

เม.ย.- พ.ค. 
๒๕๖๐ 

การแลกเปล่ียน
ความรู้ และความ
คิดเห็น 

๑ ครั้ง คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ของ
สถาบันอยุธยา
ศึกษา 
 

คณะกรรมการ KM    

๗ กำรเรียนรู้ เม.ย.- พ.ค. การน าองค์ความรู้ ๑ ครั้ง บุคลกรภายใน คณะกรรมการ KM    
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ด้ำนกำรสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงำน 
ชื่อหน่วยงำน  : สถำบันอยุธยำศึกษำ                                           
ประเด็นยุทธศำสตร์                                    : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก 
องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K)                               : การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัด (KPI)                                         : องค์ความรู้ทางด้านการจัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรม 
เป้ำหมำยของตัวชี้วัด                                        : ๑ เรื่อง  

-บุคลากรภายในและผู้สนใจท่ัวไป หรือหน่วยงาน
อื่นๆ มีการน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

๒๕๖๐ ไปใช้ และผู้สนใจ
ท่ัวไป หรือ
หน่วยงานอื่นๆ 
 

 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงำน : สถาบันอยุธยาศึกษา 
เป้ำหมำย KM (Desired State) : องค์ความรู้ทางด้านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : เรื่อง 
ล ำดับ กิจกรรม วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ งบประ

มำณ 
ผูรั้บผิดชอบ  สถำนะ 

๑ การบ่งช้ีความรู้       - จัดการประชุม คณะกรรมการ 
เพื่อเลือกประเด็นหัวข้อ ในการ
จัดการความรู้ 
 

พ.ย.- ธ.ค. 
๒๕๕๙ 

ประเด็น
ความรู้ท่ี
ได้รับการ
คัดเลือก 

๑ ประเด็น -บันทึกการประชุม - 
 

คณะกรรมการ 
KM 

 
 

๒ การสร้างและ 
แสวงหาความรู้ 

- ก าหนดการประชุม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น โดยให้บุคลากรแต่

ม.ค.- มี.ค.
๒๕๖๐ 

จ านวนครั้ง
ท่ีประชุม 

๘ ครั้ง - รายงานผลการ
ด าเนินงานถอดองค์

- 
 

คณะกรรมการ 
KM 
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงำน : สถาบันอยุธยาศึกษา 
เป้ำหมำย KM (Desired State) : องค์ความรู้ทางด้านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : เรื่อง 
ล ำดับ กิจกรรม วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ งบประ

มำณ 
ผูรั้บผิดชอบ  สถำนะ 

 
 
 
 
 

ละคนได้แสดงความคิดเห็น  
คนละ ๓ นาที และได้รับฟังความ
คิดเห็นจากสมาชิกในกลุ่ม 
- คณะกรรมการรวบรวม 
ประมวลผล การจัดกิจกรรมค่าย
วัฒนธรรม โดยผ่านการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากบุคลากรท่ี
แสดงความคิดเห็น 

ความรู้   

๓ การจัดความรู้ 
ให้เป็นระบบ 

- การจัดท าเค้าโครงเนื้อหา 
- การจ าแนกประเด็นความรู้ให้
เป็นหมวดหมู ่
- จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม 

เม.ย. 
๒๕๖๐ 

คู่มือเทคนิค
การจัด
กิจกรรม
ค่าย
วัฒนธรรม 

๑ ฉบับ - - คณะกรรมการ 
KM 

 
 

๔ การประมวลและ
กล่ันกรองความรู ้
 

- คณะกรรมการจัดการความรู้ 
ส่งคู่มือเทคนิคการจัดกิจกรรม
ค่ายวัฒนธรรม ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

เม.ย.- พ.ค. 
๒๕๖๐ 

การ
กล่ันกรอง
ความรู้ 

๑ ครั้ง - - คณะกรรมการ 
KM  
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงำน : สถาบันอยุธยาศึกษา 
เป้ำหมำย KM (Desired State) : องค์ความรู้ทางด้านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : เรื่อง 
ล ำดับ กิจกรรม วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ งบประ

มำณ 
ผูรั้บผิดชอบ  สถำนะ 

 กล่ันกรอง  
- ปรับปรุงแก้ไขคู่มือ 

๕ การเข้าถึงความรู้ -  น าข้อมูลเผยแพร่แบ่งปันใน
เว็บไซด์ และ facebook ของ
สถาบันอยุธยาศึกษา ส าหรับให้
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
ได้ 
- จัดข้อมูลให้ความรู้ภายในห้อง
ศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา 

เม.ย.- พ.ค. 
๒๕๖๐ 

การเผยแพร่
ข้อมูลทาง
เว็บไซต์ ทาง 
facebook 
ของสถาบัน
อยุธยา
ศึกษา และ
ศูนย์ข้อมูล
อยุธยา
ศึกษา 

๓ ช่องทาง - ศูนย์ข้อมูลสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
- เว็บไซต์และ facebook 
ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

- คณะกรรมการ 
KM 

 

๖ การแบ่งปัน
แลกเปล่ียน
ความรู้ 

-  การแลกเปล่ียนความรู้ และ
ความคิดเห็น  
 

เม.ย.- พ.ค. 
๒๕๖๐ 

เอกสาร/ส่ือ
เผยแพร่  
หรือ
กิจกรรม

๑ วิธีการ - เอกสาร / ส่ือเผยแพร่ - 
 

คณะกรรมการ 
KM 
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงำน : สถาบันอยุธยาศึกษา 
เป้ำหมำย KM (Desired State) : องค์ความรู้ทางด้านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : เรื่อง 
ล ำดับ กิจกรรม วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ งบประ

มำณ 
ผูรั้บผิดชอบ  สถำนะ 

แลกเปล่ียน
เรียนรู ้

๗ การเรียนรู ้ -ใหบุ้คลากรภายในและผู้สนใจ
ท่ัวไป หรือหน่วยงานอื่นๆ มีการ
น าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
 

เม.ย.- พ.ค. 
๒๕๖๐ 

การน าองค์
ความรู้ไปใช้ 

๑ ครั้ง - - คณะกรรมการ 
KM 

 

 
 

ผู้ทบทวน/อนุมัติ :  _________________________________ 
( ดร. จงกล เฮงสุวรรณ) 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันอยธุยำศึกษำ 
 

 


