รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการการจัดการความรู้สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงานที่รับผิดชอบหลัก:
3. ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล: นางสาวปัทมา จักษุรัตน์
โทรศัพท์: 4-3631
มือถือ:
089-555-666-1

ชื่อส่วนงาน
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ตำแหน่ง:
โทรสาร:
อีเมล์:

ร้อยละ
ที่รับผิดชอบ
100

เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
053-222680
Jaksurat.p@gmail.com

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย
ประเด็นที่สอดคล้อง
แผนยุทธศาสตร์สำนักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิ
2562 – 2565)
บาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน
5. ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล
การจั ด การความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็ น กระบวนการที ่ ด ำเนิ น การร่ ว มกั น โดย
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อสร้างและใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม การจัดการความรู้
เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง เกิดการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เป้าหมายคือ การพัฒนางานและพัฒนาคน โดยมีความรู้
และกระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ การจัดการความรู้เป็นระบบการจัดการสินทรัพย์ความรู้ขององค์กรทั้ง
ที่เป็นความรู้โดยนัย และความรู้ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ระบบการจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่เกี่ยวพันกับการ
จำแนกความรู้ การตรวจสอบความรู้ การจัดเก็บความรู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว การเตรียมการกรองความรู้ การ
เตรียมการเข้าถึงความรู้ให้กับผู้ใช้ ทั้งนี้โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ ทำให้ความรู้ถูกใช้ ถูกปรับเปลี่ยนและถูก
ยกระดับขึ้น
กระบวนการจั ด การความรู้ ก ็ เ หมื อ นศาสตร์ แ ห่ ง การจั ด การอื ่ น ๆ คื อ จะต้ อ งมี ก ารวางแผนและการ
ปฏิบัติการ ในขั้นตอนการวางแผนจะต้องทำการสำรวจสภาพปัจจุบัน และการกำหนดเป้าหมาย ส่วนขั้นตอนการ
นำแผนงานไปปฏิบัตินั้น มีขั้นตอนที่สำคัญ คือ การพัฒนาความรู้ (Knowledge Generation) และการถ่ายทอด
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ความรู้ (Knowledge Transfer) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดการความรู้ภายในสำนักฯ มาอย่าง
ต่ อ เนื ่ อ ง โดยจะดำเนิ น การในรู ป แบบการพั ฒ นาความรู้ การถ่ า ยทอดความรู้ และการทบทวน/ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก็ได้วางแผนดำเนินการจัดการความรู้ จำนวน 3 กิจกรรม
ได้แก่ 1) กระบวนการนำชมพิพิธภัณฑ์ 2) การปรับปรุงกระบวนการทำงาน 3) การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน โดยจะ
เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
6. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากรสำนักฯ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
2) เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ในเรื่องการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
3) เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้ในเรื่องการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
7. เป้าหมาย
ลำดับ
1
2
3

เป้าหมาย
จำนวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
จำนวนกระบวนการทำงานที่ได้รับการพัฒนา
จำนวนคู่มือการปฏิบัติงาน

หน่วยนับ

แผน

ผล

คน
กระบวนการ
เรื่อง

18
5
13

18
5
1

คิดเป็น
ร้อยละ
100
100
13

8. สถานที่ดำเนินงาน
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเรือนโบราณล้านนา
9. กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (งบแผ่นดิน) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ลำดับ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
1
ขออนุมัติโครงการ
2
ประชาสัมพันธ์โครงการ
3
ดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) ดังนี้
1) กระบวนการนำชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
2) การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
3) การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
4
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน
1
1 สัปดาห์
ต.ค. 64 - ก.ย. 65

1 วัน
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11. งบประมาณ
12. ผลผลิต
ประเภท

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

แผน

ผล

ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ

จำนวนโครงการการจัดการความรู้
จำนวนเรื่องในการจัดการความรู้
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้
ร้อยละการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด

โครงการ
เรื่อง
คน
ร้อยละ

1
3
18
85

1
3
18
85

คิดเป็น
ร้อยละ
100
100
100
100

ร้อยละ

100

100

100

ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิง
เวลา

13. ผลลัพธ์
1) มีการจัดการความรู้ การพัฒนากระบวนการทำงาน และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในองค์กร
2) สำนักฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
14. การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล
รายละเอียด
วิธีการ :
- ประเมินจากความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ มีการทดสอบการ
จากการปฏิบัติจริง เช่น การนำชมพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
เครื่องมือ :
- การทดสอบความรู้ เช่น การนำชมพิพิธภัณฑ์ฯ
- การติดตามผลการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
- การติดตามผลการพัฒนากระบวนการทำงาน
- แบบฟอร์มรายงานสรุปผลโครงการ
ระยะเวลา :
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

4

15. ผลประเมินโครงการ/กิจกรรม
1) บุคลากรสำนักฯ จำนวน 8 คน สามารถนำชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาได้
2) มีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน จำนวน 7 กระบวนการ
3) มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน จำนวน 1 เล่ม
16. ความเสี่ยงของโครงการ
ด้าน
การบริหารจัดการเวลา

ความเสี่ยงทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
วิธีการปิดความเสี่ยง
กิจกรรมบางอย่างไม่เสร็จตามแผน เสริมสร้างทักษะการบริหารเวลา
ที่กำหนด
ให้กบั บุคลากร

17. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
การทำคู่มือปฏิบัติงานไม่เสร็จตามแผน
กระตุ้นและติดตามบุคลากรเป็นระยะๆ เพื่อให้เสร็จ
โดยเร็ว

