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ผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู ป 2561 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

1 ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

 

ตามท่ีสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2561  

โดยมีองคความรูท่ีตองการ คือ ขอมูลองคความรูการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑของสถาบันลานนา”  เพ่ือให

ผูบริหาร บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนนักศึกษา  ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจน

การศึกษาเรียนรู วิธีการ แนวทาง ควบคุมวัตถุท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑของสถาบันลานนา และวิธีการหาขอมูล

ของวัตถุแตละชิ้น ซ่ึงคาดหวังวา ภายหลังจากกิจกรรม จะสามารถทําใหบุคลากรมีความรูในการจัดทําทะเบียน

วัตถุพิพิธภัณฑของสถาบันลานนาศึกษา  ซ่ึงเปนการสํารวจและจัดทําขอมูลทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑภายหลัง

จากท่ีมีการพัฒนาอาคารสถาบันลานนาศึกษา   ในหัวขอ “การจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑสถาบันลานนา

ศึกษา”  ซ่ึงในปงบประมาณ 2561  นี้ ไดดําเนินการเรียบรอยตามแผน  ไดผลการดําเนินงานดังนี้  

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ช่ือหนวยงาน  : สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ประเด็นยุทธศาสตร  : ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ 

องคความรูท่ีจําเปน (K)      :  “การจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ สถาบันลานนาศึกษา” 

ตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํารับรอง :  ทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑเบื้องตน จํานวน 1 หองจัดแสดง 

เปาหมายตามคํารับรอง :   1.  ผูบริหารและบุคลากร ไดเรียนรูวิธีการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ 

                                  2.  การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูมีความรูในเรื่องของการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ 

                                      ท่ีถูกตอง 

3.  การควบคุมจํานวนและสภาพของวัตถุพิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงเบื้องตน 
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ท่ี 
กิจกรรมการจัดการ

ความรู 
ระยะเวลา ผล ตัวช้ีวัด 

เปา 

หมาย 
ผล 

1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู

การจัดทําทะเบียนวัตถุ

พิพิธภัณฑ 

ม.ค.-ก.พ. 

61 

24 ม.ค. 

61 

ผลการประเมินความรูท่ี

ไดรับเพ่ิมข้ึนจากการเขา

รวมกิจกรรม  

รอยละ 

60 

รอยละ 66.66 

2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู

แนวปฏิบัติท่ีดีในการ

จัดทําทะเบียนฯ กับ

พิพิธภัณฑอ่ืน ๆ  

มี.ค. 61 21 มี.ค. 

61 

แนวปฏิบัติในการจัดทํา

ทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ

ของสถาบันลานนาศึกษา  

1 การจัดทํา

ทะเบียนของกรม

ศิลปากร 

3 การเผยแพรขอมูลแนว

ทางการจัดทําทะเบียน

วัตถุพิพิธภัณฑ 

มี.ค.-เม.ย. 

61 

- ขอมูลไดมีการเผยแพร

ใหกับผูบริหารและ

บุคลากรรับทราบ 

1 การรายงาน

เสนอ

ผูอํานวยการ (ศธ

0533.09.01/22 

ลงวันท่ี 4 

มิถุนายน 2561 

4 การจัดทําแบบฟอรม

และคูมือการจัดทําวัตถุ

พิพิธภัณฑ 

พ.ค. 61 18 เม.ย. 

61 

แบบฟอรมและคูมือใน

การจัดทําวัตถุพิพิธภัณฑ 

1 แบบฟอรมการ

จัดทําทะเบียน

วัตถุพิพิธภัณฑ

สถาบันลานนา

ศึกษา 

5 กิจกรรม “วันสํารวจ”  พ.ค. 61 ก.ค. 61 ทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ 1 

หองจัดแสดง 

1 ทะเบียนเครื่อง

ดนตรี 

6 งานตรวจสอบทะเบียน

วัตถุพิพิธภัณฑ 

มิ.ย. - 

ก.ย.  61 

ส.ค. 61 ทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ ท่ี

ผานการตรวจสอบวามี

การจัดเก็บถูกตอง  

1 คูมือการจัดทํา

ทะเบียนวัตถุ

พิพิธภัณฑ  
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2 บันทึกความรูจากกจิกรรมการจัดการความรู 

 

จากการจัดกิจกรรม  ผลการประเมินของผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน จากผลการ

ประเมิน คิดเปนคาเฉลี่ย 4.47 อยูในระดับดี  ซ่ึงในการจัดกิจกรรมแตละครั้งไดมีการศึกษาขอมูลจากแหลง

ความรูในหลาย ๆ ดาน ดังตอไปนี้  

2.1   แหลงความรูจากบุคคล คือ  

1. อาจารยพิสุทธิลักษณ   บุญโต  อาจารยประจําสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา  คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

2. นายณัฐพงษ  แมตสอง  ภัณฑารักษ ปฏิบัติการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหมสํานักศิลปากรท่ี  7  

เชียงใหม 

3. ดร. สิโรตม ภินันทรัษตธร นักวิจัย สถาบนัไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

4. อาจารยดิเรก  อินจันทร  ผูเชี่ยวชาญองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมลานนา  นักวิชาการ และนักวิจัย

ดานอักษรธรรมลานนา 

5. นางสาวปนัดดา  โตคํานุช  นักวิชาการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

6. นางสาววราภรณ  โยธาราษฎร  นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

2.2   แหลงความรูจากขอมูลอ่ืน ๆ  คือ  

1. สถาบนัไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

2. เว็บไซตสํานักศิลปากร :   http://www.finearts.go.th/fad7/พรบ/item/พรบโบราณสถาน-

โบราณวัตถุ-ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ-พศ2504-2.html 

3. เอกสารประกอบการอบรม “การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ” วิทยากร จิราภรณ  อรณัยะนาค  โดย

สมาคมพิพิธภัณฑไทย และสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ ระหวางวันท่ี ๒๙-๓๑ สงิหาคม 

๒๕๕๗ ณ หองบรรยาย ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ 

4. ระบบทะเบียนของกรมศิลปากร  : http://antique.finearts.go.th:8080/home/login 

 

 

 

http://www.finearts.go.th/fad7/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A/item/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%9E%E0%B8%A82504-2.html
http://www.finearts.go.th/fad7/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A/item/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%9E%E0%B8%A82504-2.html
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3 การประเมินผลกิจกรรมการจัดการความรู 

 

ตารางสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู โดยมีการวัดจากแบบสอบถามผูเขารวม

กิจกรรมเพ่ือวัดความรูความเขาใจและการนําไปใชประโยชน 

 

กิจกรรม 

แบบประเมินผลเพ่ือวัดความรูความ

เขาใจและการนําไปใชประโยชน ลําดับ 

คาเฉล่ียรวม ระดับความคิดเห็น 

ครั้งท่ี 1   การจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ  3.99 เขาใจมาก 2 

ครั้งท่ี 2  การศึกษาการบริหารจัดการ สถาบันไทย

ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทรและศูนย

ประวัติศาสตรเยาวราช วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 

กรุงเทพฯ  

4.52 เขาใจมากท่ีสุด 1 

เฉล่ียรวม 4.25 เขาใจมาก  

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง 

 

อยากใหพัฒนาการนําเสนอ โดยการมีสื่อมัลติมีเดียภาพเคลื่อนไหว ประกอบดวย  

 

---------------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก 
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บันทึกความรูจากกิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 

ประจําปงบประมาณ 2561 ครั้งท่ี 1 

วันพุธท่ี 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. 

ณ หองมินิเธียเตอร  ช้ัน 4 อาคารสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 

หัวขอ CoP “การจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ สถาบันลานนาศึกษา” 

ประเด็นสําคัญ การจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ 

ประเด็นหลัก /  

หลักการสําคัญ 

(Critical Issues) 

เรื่องเลา / ตัวอยางประสบการณ 

(Storytelling/Experience Sharing) 

แหลงขอมูล/บุคคล 

(Source/Person) 

ความหมายและ

วัตถุประสงค 

หนาท่ีของพิพิธภัณฑสถาน 

1. Collecting 

2. Conservation 

3. Research 

4. Record & Registration 

5. Exhibition 

6. Education & Public Relations 

การทําทะเบียนบัญชีวัตถุพิพิธภัณฑ (Museum Registration) 

คือ การทําทะเบียนหรือบัญชี ขอมูลประวัติเรื่องราววัตถุภายใน

พิพิธภัณฑ เพ่ือสํารวจและบันทึกเปนลายลักษณอักษร 

วัตถุประสงคและความสําคัญ  เพ่ือควบคุมจํานวนวัตถุ  จัดเก็บ

อยางเปนระเบียบ จัดทําเอกสารสําคัญ หรือ Scientific Catalogue 

เปนหลักฐานสําคัญปองกันความปลอดภัย และเพ่ือศึกษาคนควา

เรื่องราวของวัตถุในแงมุมตาง ๆ เชน ศิลปะ ประวัติศาสตร โบราณคดี 

อ. พิสุทธิลักษณ   

บุญโต 

อาจารยประจํา

สาขาวิชาวัฒนธรรม

ศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม 

ผูปฏิบัติงาน 

สถานท่ี และวัสดุ

อุปกรณ 

ผูปฏิบัติงานดานทะเบียน 

• นายทะเบียน 

• ไมจําเปนตองมีความเชี่ยวชาญในเรื่องวิชาการเก่ียวกับวัตถุ

พิพิธภัณฑ 

• ควรมีความรูท่ัวไปทางดานศิลปะ ประวัติศาสตร โบราณคดี 

• ตองมีความรูเก่ียวกับการใชถอยคํา การจัดทํารายละเอียด

หลักฐาน  

อ. พิสุทธิลักษณ   

บุญโต 

อาจารยประจํา

สาขาวิชาวัฒนธรรม

ศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัย 
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หัวขอ CoP “การจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ สถาบันลานนาศึกษา” 

ประเด็นสําคัญ การจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ 

ประเด็นหลัก /  

หลักการสําคัญ 

(Critical Issues) 

เรื่องเลา / ตัวอยางประสบการณ 

(Storytelling/Experience Sharing) 

แหลงขอมูล/บุคคล 

(Source/Person) 

• ตองมีความรูเรื่องการจัดทําทะเบียนบัญชี  

สถานท่ีในการทําทะเบียน  ควรเปนท่ีกวาง ม่ันคง และปลอดภัย ซ่ึง

อาจจะแบงเปนหองเก็บวัตถุ และหองขอมูล (ข้ึนอยูกับแตละพิพิธภัณฑ) 

หองเก็บวัตถุ คือ หองสําหรับพักวัตถุเพ่ือตรวจสอบ บันทึก ถายรูป 

ทําทะเบียนบัญชี ลักษณะพ้ืนท่ี กวางขวาง สะดวกในการเคลื่อนยาย

วัตถุ มีแสงสวางเพียงพอ และไมเปนอันตรายตอวัตถุ มีตูเซฟ/ตูจัดเก็บ

วัตถุชั่วคราว มีโตะปฏิบัติงาน 

หองขอมูล  คือ หองเก็บสมุดทะเบียน ท้ังรูปแบบเอกสารและ

อิเล็กทรอนิกส ลักษณะพ้ืนท่ี ใกลกับพ้ืนท่ีทํางานของภัณฑารักษ  

มีระบบการดูแลความปลอดภัยท่ีดี โดยเฉพาะอัคคีภัย  

วัสดุและอุปกรณในการทําทะเบียน  มีหลายลักษณะดวยกัน เชน 

ชั้นท่ีวางของควรเปนชั้นสําหรับใสหรือวางวัตถุท่ีสามารถปดล็อกได  

หรือเปนตูนิรภัย (สําหรับเก็บของมีคา) โตะทํางานควรบุฟองน้ํา พรอม

โคมไฟ เครื่องมือวัดขนาดและชั่งน้ําหนักวัตถุ ปายสําหรับผูกหรือแขวน

วัตถุท่ีทําทะเบียนแลว  เครื่องมือสําหรับเขียนเลขลงบนวัตถุ  ชั้นท่ีมี

ลอเลื่อนสําหรับเคลื่อนยาย หรือรถบรรทุก เปนตน  

ราชภัฏเชียงใหม 

ระเบียบและวิธี

ปฏิบัติ 

1. กําหนดกฎเกณฑการรับวัตถุ คือ วัตถุตองเก่ียวของกับเรื่องราว

ท่ีพิพิธภัณฑกําหนด  มีคุณคา ไมมีการผูกมัด และพิพิธภัณฑตองจัดหา

วัตถุเพ่ิมเติมเสมอเพ่ือใหเนื้อหาของพิพิธภัณฑมีความสมบูรณ  

2. การวิเคราะหวัตถุ  คือ การจําแนกหมวดหมู/ประเภท กําหนด

อายุ สมัยและรปูแบบศิลปะ 

3. การลงทะเบียน คือ การจัดทําหลักฐาน เอกสารการรับมอบวัตถุ 

เชน วัตถุท่ีรับจากการบริจาค วัตถุท่ีไดรับมาในกรณีอ่ืน  

4. การเก็บรักษาและการควบคุมการเคลื่อนยาย 

5. การตรวจสอบบัญชี 

อักษรยอในการวัดขนาดวัตถุพิพิธภัณฑ 

ส. = สูง                   ก.  = กวาง            ย. = ยาว  
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หัวขอ CoP “การจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ สถาบันลานนาศึกษา” 

ประเด็นสําคัญ การจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ 

ประเด็นหลัก /  

หลักการสําคัญ 

(Critical Issues) 

เรื่องเลา / ตัวอยางประสบการณ 

(Storytelling/Experience Sharing) 

แหลงขอมูล/บุคคล 

(Source/Person) 

สฐ. = สูงพรอมฐาน     ตก. = ตักกวาง        ศก. = เสนผานศูนยกลาง 

ฐก. = ฐานกวาง         นน. = น้ําหนัก         ฐส. = ฐานสูง 

ปก. = ปากกวาง        สฝ. = สูงพรอมฝา      

วิธีการบันทึก

ขอมูล 

ข้ันตอนและวิธีการบันทึกขอมูลโบราณวัตถ ุ

- ถายภาพโบราณวัตถุในตําแหนงท่ีพบ 

- ตรวจสอบสภาพโบราณวัตถุ  กอนทําการเคลื่อนยาย  

- ตรวจสอบประวัติ ท่ีมา สถานท่ีพบ 

- ถายภาพ ทําทะเบียน (จดบันทึกรายละเอียด) 

หัวขอในการบันทึกขอมูล 

-  ใหเลขประจําวัตถุ เลขท่ีใหวัตถุแตละชิ้น   

การใหเลขเปน 2 สวน คือ เลขลําดับ/ป พ.ศ. ท่ีพบ เชน 2/2554  

หมายถึง วัตถุลําดับท่ี  2/พบเม่ือป 2554 

การใหเลขวัตถุกรณีเปนชุดเดียวกัน ใหเลขเปน 3 สวนคือ ลําดับท่ี/

ปพุทธศักราช/ชิ้น  

เชน  2/2554 (3) (หมายถึง ลําดับท่ี 2 พบเม่ือป พ.ศ. 2554 มีจํานวน 3 

ชิ้น) ประกอบดวย 2/2554/1, 2/2554/2, 2/2554/3 (หมายถึง ลําดับ

ท่ี 2 พบเม่ือป พ.ศ. 2554 ลําดับท่ี 1.....-3) 

-  วัตถุท่ีพบคืออะไร 

-  รูปแบบศิลปะอะไร (ถาทราบ)  แบงตามแบบศิลปะ 

ตัวอยางเชน  ศิลปะแบบเขมรท่ีพบในประเทศไทย (ราว พ.ศ.1200 

– 1800) 

ในกลุมนี้จะแบงตามรูปแบบตามศิลปะเขมร 

เชน  แบบบาปวน  (ราว พ.ศ. 1500-1600) 

 แบบนครวัด   (ราว พศ. 1600-1700) 

 แบบบายน    (ราว พ.ศ. 1700-1800) 

หมายเหตุ  ถาไมสามารถระบุไดใหใสวา “ศิลปะแบบเขมรท่ีพบใน

ประเทศไทย” 

นายณัฐพงษ   

แมตสอง 

ภัณฑารักษ 

ปฏิบัติการ 

พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ เชียงใหม 

สํานักศิลปากรท่ี  7  

เชียงใหม 
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หัวขอ CoP “การจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ สถาบันลานนาศึกษา” 

ประเด็นสําคัญ การจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ 

ประเด็นหลัก /  

หลักการสําคัญ 

(Critical Issues) 

เรื่องเลา / ตัวอยางประสบการณ 

(Storytelling/Experience Sharing) 

แหลงขอมูล/บุคคล 

(Source/Person) 

-  อายุสมัยท่ีสราง (ถาทราบ)  แบงตามอายุสมัย 

ตัวอยางเชน  สมัยกอนประวัติศาสตร  (กอนมีการใชตัวอักษร) 

   สมัยทวารวดี  (ราว พ.ศ. 1200-1800) 

  สมัยศรีวิชัย  (ราว พ.ศ. 1200-1800) 

  สมัยสุโขทัย  (ราว พ.ศ. 1800-2000) 

  สมัยลานนา  (เชียงแสน)  (ราว พ.ศ. 1900-2200) 

  สมัยอยุธยา  (ราว พ.ศ. 1900-2310) 

  สมัยรัตนโกสินทร  (ราว พ.ศ. 2310- ปจจุบัน) 

-  ขนาด  ลักษณะ (ท่ีเทาท่ีเห็น)  สภาพ  (สมบูรณ หรือ ชํารุด) 

ใหเขียนเชิงบรรยาย  

-  ประวัติท่ีมา / สถานท่ีพบ  รูปถาย 

การถายภาพ ควรถายใหครบทุกดาน โดยกําหนดจากลักษณะของวัตถุ 

ประโยชนของการจัดทําทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

1. เพ่ือเปนการบันทึกขอมูล ประวัติอายุสมัยของศิลปวัตถุหรือ

โบราณวัตถุท่ีเก็บรักษาไวในหนวยงานพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

ซ่ึงมีหนา ท่ี กํากับดูแล  ประกาศข้ึนทะเบียนและติดตาม

ตรวจสอบ 

2. เพ่ือชวยในดานรักษาความปลอดภัย ในกรณีท่ีโบราณวัตถุ 

สูญหาย สามารถแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เชน สถานีตํารวจ  

ดานศุลกากร เพ่ือดําเนินการจับกุม ติดตามกลับคืนมา 

3. เพ่ือเปนประโยชนทางดานการศึกษา  คนควา  วิจัย ในดาน

โบราณคดี  ประวัติศาสตร   และประวัติศาสตรศิลปะ 

ระบบทะเบียนของกรมศิลปากร เปนระบบสารสนเทศเฉพาะดาน  

ของกรมศิลปากร ท่ีใชภายใน สําหรับผูท่ีมีรหัสผานเพ่ือเขาใชงานในการ

กรอกขอมูล และการสืบคนขอมูล 

(http://antique.finearts.go.th:8080/home/login) 
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หัวขอ CoP “การจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ สถาบันลานนาศึกษา” 

ประเด็นสําคัญ การจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ 

ประเด็นหลัก /  

หลักการสําคัญ 

(Critical Issues) 

เรื่องเลา / ตัวอยางประสบการณ 

(Storytelling/Experience Sharing) 

แหลงขอมูล/บุคคล 

(Source/Person) 

ผูบันทึกขอมูล    นางสาววราภรณ  โยธาราษฏร 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ผูตรวจสอบขอมูล  นางสาวดารารัตน   ศิริลาภา 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

 

ผูตรวจสอบขอมูล   อาจารยฉันทนา   ศศิธรามาศ 

รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ภาพกิจกรรม 
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การประเมินผลกิจกรรม 

การอภิปรายกลุมเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู “การจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ” 

วันพุธท่ี  24  มกราคม 2561  เวลา 13.30 – 16.00 น. 

ณ หองมินิเธียเตอร  ช้ัน 4  อาคารสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

******************************************* 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด จํานวน  48  คน 

แบบสอบถามความพึงพอใจ มี 3 ตอน คือ 
 

 ตอนท่ี 1 แบบประเมินผลเพ่ือวัดความรูความเขาใจ 

 ตอนท่ี 2 แบบประเมินผลเพ่ือวัดความพึงพอใจ 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงตอไป 
 

เกณฑในการแปลความหมายของคาคะแนนเฉล่ีย 

คาคะแนนเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 

4.51 – 5.00 มากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 มาก 

2.51 – 3.50 ปานกลาง 

1.51 – 2.50 นอย 

1.00 – 1.50 นอยท่ีสุด 

 

ตอนท่ี 1  ตารางการวิเคราะหผลการประเมินความรูความเขาใจ 

 

ท่ี รายละเอียด คาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น 

1 ภายหลังจากกิจกรรมทานมีความรูความเขาใจเ ก่ียวกับ

กระบวนการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑเพ่ิมข้ึน  

3.94 มาก 

2 ภายหลังจากกิจกรรมทานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

อธิบายลักษณะวัตถุพิพิธภัณฑเบื้องตนเพ่ิมข้ึน 

4.05 มาก 

3 ภายหลังจากกิจกรรมทานสามารถกําหนดและจัดทําทะเบียน

วัตถุพิพิธภัณฑเบื้องตนได 

3.77 มาก 
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ท่ี รายละเอียด คาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น 

4 ภายหลังจากกิจกรรมทานคิดเห็นการจัดทําทะเบียนวัตถุ

พิพิธภัณฑมีประโยชนตอการจัดการพิพิธภัณฑ 

4.19 มาก 

 

ผลการประเมินโครงการคาเฉล่ียรวม 3.99 อยูในระดับความคิดเห็น “มีความรูความเขาใจมาก” 
 

จากตาราง พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจในกิจกรรม “การจัดทําทะเบียนวัตถุ

พิพิธภัณฑ”   ผูเขารวมกิจกรรมประเมินคาเฉลี่ยรวม 3.99 อยูในระดับความรูความเขาใจมาก โดยอันดับมาก

ท่ีสุด คือ ขอ 4  ภายหลังจากกิจกรรมทานคิดเห็นการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑมีประโยชนตอการจัดการ

พิพิธภัณฑคาเฉลี่ย 4.19 อันดับตอมาคือ ขอ 2 ภายหลังจากกิจกรรมทานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

อธิบายลักษณะวัตถุพิพิธภัณฑเบื้องตนเพ่ิมข้ึน  คาเฉลี่ย  4.05 อันดับตอมาคือ ขอ 1  ภายหลังจากกิจกรรม

ทานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑเพ่ิมข้ึน  คาเฉลี่ย 3.94 และอันดับ

สุดทาย คือขอ 3  ภายหลังจากกิจกรรมทานสามารถกําหนดและจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑเบื้องตนได  

คาเฉลี่ย  3.77 
 

 

ตอนท่ี 2  ตารางการวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ 

วิทยากร  -   อาจารยพิสุทธิลักษณ  บุญโต  อาจารยประจําสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา  

      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

  -   คุณณัฐพงษ   แมตสอง    ภัณฑารักษปฏิบัติการ  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม  
 

ท่ี รายละเอียด คาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น 

1 ความสามารถในการถายทอด/สื่อสาร/ใหความเขาใจ 4.15 มาก 

2 การเรียงลําดับบรรยายเนื้อหาไดครบถวน 4.21 มาก 

3 การเปดโอกาสใหซักถามและแสดงความคิดเห็น  4.32 มาก 

4 การตอบคําถามไดตรงตามประเด็นและชัดเจน 4.05 มาก 

5 การใชเวลาเหมาะสมมาก/นอยเพียงใด 4.07 มาก 

6 มีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถตรงเนื้อหา 

การใชอุปกรณท่ีเหมาะสม 

4.69 มากท่ีสุด 

 

ผลการประเมินโครงการคาเฉล่ียรวม 4.25 อยูในระดับความคิดเห็น “มีความพีงพอใจมาก” 
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จากตาราง พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ในกิจกรรม “การจัดทําทะเบียนวัตถุ

พิพิธภัณฑ”   ผูเขารวมกิจกรรมประเมินความพึงพอใจ ในสวนของวิทยากร คาเฉลี่ยรวม 4.25 อยูในระดับ

ความพึงพอใจมาก โดยอันดับมากท่ีสุด คือ ขอ 6  มีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถตรงเนื้อหา การใชอุปกรณท่ี

เหมาะสม คาเฉลี่ย 4.69 อันดับตอมา คือ ขอ 3 การเปดโอกาสใหซักถามและแสดงความคิดเห็น คาเฉลี่ย 4.32  

อันดับตอมาคือ ขอ 2 การเรียงลําดับบรรยายเนื้อหาไดครบถวน คาเฉลี่ย 4.21 อันดับตอมาคือ ขอ 1 

ความสามารถในการถายทอด/สื่อสาร/ใหความเขาใจ คาเฉลี่ย 4.15  อันดับตอมาคือ ขอ 5  การ ใช เ ว ล า

เหมาะสมมาก/นอยเพียงใด คาเฉลี่ย 4.07 และอันดับสุดทาย ขอ 4  การตอบคําถามไดตรงตามประเด็นและ

ชัดเจน คาเฉลี่ย 4.05 

 

ตอนท่ี 3   ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

1. ควรจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อยางตอเนื่อง ถือเปนโครงการท่ีมีประโยชน 

2. การจัดการอภิปรายในครั้งนี้ทําใหผูเขารวมไดรับความรูมากท่ีสุด 

3. อยากใหจัดการอบรมแบบนี้อีก เพราะทําใหไดรับความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการแลกเปลี่ยน

เรียนรูในเรื่องของการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑไดเปนอยางดี 

4. อยากจะใหมี VDO ประกอบการนําเสนอดวยจะดีมาก 

 

-------------------------------------------------------------------- 
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บันทึกความรูจากกิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 

ประจําปงบประมาณ 2561 ครั้งท่ี 2 

วันพุธท่ี 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. 

ณ สถาบันไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทรและ 

ศูนยประวัติศาสตรเยาวราช วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ 
 

ประเด็นหลัก / 

หลักการสําคัญ 

(Critical Issues) 

เรื่องเลา / ตัวอยางประสบการณ 

(Storytelling/Experience Sharing) 

แหลงขอมูล/บุคคล 

(Source/Person) 

ประเด็นสําคัญ 

เรื่องท่ี 1 

การบริหารจัดการและการบูรณาการงานทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม  

ของสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

นโยบายและ

ยุทธศาสตร 

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีนโยบายและ 

พันธกิจหลักท่ีสําคัญในดานการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงมุงเนนใหความสําคัญตอการ

แสวงหาและสรางองคความรูใหมใหกับวงการวิชาการและสังคม ท้ังนี้

ไดวางเปาหมายสงเสริมการวิจัยใหมีความเชื่อมโยงกันในรูปแบบบูรณา

การ ท้ังสามดาน  ท้ังนี้ดวยการสงเสริม สนับสนุน บุคลากรในการ

ทํางานวิจัยไดอยางเต็มท่ี เพ่ือท่ีจะสามารถนําผลงานมาใชการบริการ

วิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหเกิดประโยชนกับ

นักเรียน นักศึกษา และนักวิชาการ  ตลอดจนประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 

รศ. กิติมา  สุรสนธ ิ

รองผูอํานวยการฝาย

บริหาร สถาบันไทยคดี

ศึกษา 

แนวทางใน 

การดําเนินงาน 

สถาบันไทยศึกษา แบงโครงสรางการบริหารงานเปน 2 ฝาย คือ 

ฝายวิจัย และ สํานักงานเลขานุการสถาบันไทยคดีศึกษา มีบุคลากรรวม

ท้ังสิ้น 27 อัตรา ท้ังนี้ในการดําเนินงานมุงเนนใหบุคลากรจัดทํางานวิจัย 

เพ่ือใหไดองคความรูท่ีสามารถนํามาบริการวิชาการ และจัดกิจกรรม

เผยแพร เพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผานการจัดนิทรรศการ การ

ประชุมสัมมนาวิชาการ การตีพิมพและเผยแพรวารสารไทยคดีศึกษา 

และหนังสือสถาบันไทยคดีศึกษา ซ่ึงเปนบทความวิจัย-วิชาการ ท้ังนี้

เพ่ือใหบุคลากรสามารถจัดทํางานวิจัยไดอยางเต็มท่ี จึงไดจัดสัดสวน

กิจกรรมในการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในแต

ละปไมมากนัก แตสามารถตอบสนองความตองการ และมีประโยชนตอ

ผูเขารวมกิจกรรม 

อาจารยเชษฐา พลายชุม  
รองผูอํานวยการผาย

ศิลปวัฒนธรรม สถาบัน

ไทยคดีศึกษา 
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ประเด็นหลัก / 

หลักการสําคัญ 

(Critical Issues) 

เรื่องเลา / ตัวอยางประสบการณ 

(Storytelling/Experience Sharing) 

แหลงขอมูล/บุคคล 

(Source/Person) 

สถาบันไทยคดีศึกษา มีผู อํานวยการ คือ อาจารย ดร. อนุชา  

ทีรคานนท ท่ีมีความสามารถและเปนท่ีรูจักในแวดวงศิลปวัฒนธรรม

ของประเทศไทย  และดวยผลงานและความสามารถในดานการบริหาร

จัดการและการบูรณาการดานวัฒนธรรม จนไดรับประกาศเชิดชูเกียรติ 

จากกระทรวงวัฒนธรรมใหเปนผู ทําคุณประโยชนตอกระทรวง

วัฒนธรรม ประจําป พ.ศ. 2559 

การนํางานวิจัยมา

บูรณาการ 

การนํางานวิจัยมาบูรณาการจัดเสวนาทางวิชาการ หรือ การจัด

กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน เม่ือมีการขอทุนวิจัย

ของอาจารยและบุคลากร เสนอประเด็นทางดานองคความรู

ศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงผูวิจัยแตละทานจะนําประเด็นสําคัญมาสรางหนังสือ 

เอกสารบทความ เพ่ือเผยแพรสูสังคม หรือ การแตกประเด็นเพ่ิมใน

งานวิจัย ทําใหไดบทความใหม ๆ เพ่ิมข้ึนอีก  จึงทําใหมีผลงานใน

รูปแบบ ท่ีหลากหลายเชน 

-  หนังสือ 

-  วารสาร 

-  งานวิจัย 

-  การจัดโครงการเสวนา/อบรม  

ดร. สิโรตม ภินนัทรัษตธร 

นักวิจัย สถาบันไทยคดี

ศึกษา มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร  

ทาพระจันทร  

จุดเดนท่ีสนับสนุน

การบริหารจัดการ 

1. มีสถานท่ีทํางานเอ้ืออํานวย ตอการทํางานของบุคลากรมีภูมิ

ทัศนท่ีสวยงาม สามารถชมวิวทิวทัศนกรุงเทพมหานครจากหองประชุม

ได 

2.  มีบุคลากรท่ีมีความสามารถหลากหลายและเพียงพอตอการ

ดําเนินงาน สามารถผลิตผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.  สามารถหางบประมาณมาสนับสนุนการดําเนินงานจากหลายท่ี 

ท้ังภาครัฐและเอกชน 

4.  มีเอกสารเผยแพร ประชาสัมพันธ องคความรูตาง ๆ มากมาย

และหลากหลาย ซ่ึงสามารถนํามาใชศึกษาอางอิงไดจริง 

สถาบนัไทยคดีศึกษา  

มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร  

ทาพระจันทร 

งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ใชเกณฑการประกันคุณภาพ โดยใชเกณฑ Edpex ในการประเมิน  

โดยมีการประเมิน 4 องคประกอบ คือ การวิจัย การบริการวิชาการ 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ  ซ่ึงมีการ

น.ส. โศรยา สุรญัญาพฤติ  

เจาหนาท่ีบริหารงาน

ท่ัวไป 
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ประเด็นหลัก / 

หลักการสําคัญ 

(Critical Issues) 

เรื่องเลา / ตัวอยางประสบการณ 

(Storytelling/Experience Sharing) 

แหลงขอมูล/บุคคล 

(Source/Person) 

พัฒนาอยางตอเนื่อง ในดานความรวมมือทางวิชาการ เพ่ือพัฒนางาน

บริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ปญหาอุปสรรค การจัดกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหกับนักศึกษา  

ยังไปไมถึงนักศึกษาของธรรมศาสตร แตไดรับความสนใจจากนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัยใกลเคียงมากกวา  และไดรับความสนใจอยางมากท่ีสุด

คือ นักวิชาการ และบุคคลท่ัวไป  

รศ. กิติมา  สุรสนธ ิ

รองผูอํานวยการฝาย

บริหาร สถาบันไทยคดี

ศึกษา 

ประเด็นสําคัญ 

เรื่องท่ี 2 

การบริหารจัดการและการบริการดานพิพิธภัณฑ 

ศูนยประวัติศาสตรเยาวราช วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 

การจัดแสดง

ขอมูลภาพและวัตถุ 

ศูนยประวัติศาสตรเยาวราชฯ ไดมีการจัดแสดงภาพเปนสวนใหญ 

เพ่ือชวยอธิบายขอมูลทางประวัติศาสตรและเหตุการณสําคัญตาง ๆ 

ของชุมชนเยาวราช 

มีการจัดแสดงวัตถุใหมีความสัมพันธกับเรื่องท่ีตองการนําเสนอ 

เชน การแสดงเรื่องการคาทางสําเภาก็มีการจัดฉากและสินคาในสมัย

นั้นไดอยางชัดเจน 

นายอนุชิต ณ สิงหทร 

การเยี่ยมชม 

การจัดการเรื่อง

เวลา 

การจัดแสดง

พิพิธภัณฑ 

 

 

 

 

 

สถานท่ี  

1. มีการลงทะเบียน ผูเขารวมชมพิพิธภัณฑ 

2. มีเวลาใหบริการท่ีแนนอน เชน เวลาเปด-ปด เวลาการเขาชม

พิพิธภัณฑ 

3. มีการใชวัสดุ-ครุภัณฑท่ีใชสําหรับจัดแสดงหอง 3 มิติ ไมมากแต

สามารถนํามาใชประกอบการแสดงไดเปนอยางดี 

4. หองจัดแสดงความเปนมาของคนจีนใชพ้ืนท่ีนอย แตสามารถบอก

เลาเรื่องราวไดอยางหลากหลายเขาใจงาย 

5. เนื้อหาการจัดแสดงหองตาง ๆ มีการจําลองเหตุการณ-สถานท่ี

เพ่ือใหเกิดความเสมือนจริง 

6. รวบรวมเรื่องราวและขอมูลไดละเอียดตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

7. ผูเยี่ยมชมสามารถเขาถึงงายเนื่องจากมีมีท่ีจอดรถและอยูในยาน

ชุมชนซ่ึงมีการคมนาคมสะดวก 

น.ส. ศุภรักษ ฉัตรแกว 

การจัดแสดง 

 

 

การจัดแสดงเปนเสนเรื่องตามลําดับของยุคสมัย โดยเริ่มตั้งแตการ

เดินทางเขามาเมืองไทยของคนจีน ดวยเรือสําเภา ซ่ึงไดจัดหองใหมี

ลักษณะคลายใตทองเรือสําเภามีของเครื่องใชท่ีมีการขนมาวามี

น.ส. วราภรณ  

โยธาราษฎร 
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ประเด็นหลัก / 

หลักการสําคัญ 

(Critical Issues) 

เรื่องเลา / ตัวอยางประสบการณ 

(Storytelling/Experience Sharing) 

แหลงขอมูล/บุคคล 

(Source/Person) 

 

 

 

 

 

วัตถุท่ีจัดแสดง 

 

 

เทคนิคการ

นําเสนอ 

อะไรบาง หองถัดมาเปนหองท่ีแสดงถึงภายหลังจากเดินทางมาถึงไดมี

การทํามาหากิน ซ่ึงไดนํามาของจากเมืองจีนมาขาย อาทิ กวยเตี๋ยว 

กวยจั๊บ ยาจีน เปนตน หองถัดมาแสดงถึงการจัดต้ังชุมชนชาวจีน 

(เยาวราช) โดยมีภาพบุคคลสําคัญท่ีมีบทบาทในแตละยุคสมัย  

หองสุดทายแสดงถึงความรุงเรืองในปจจุบันของเมืองเยาวราช  

วัตถุท่ีนํามาจัดแสดง สวนใหญเปนวัตถุท่ีจัดทําข้ึนใหมใหเหมือน

ของจริง  มีการจําลองแตละหอง โดยมีหุนปนและโมเดลขนาดเล็ก  

ท่ีแสดงถึงชุมชน เชน รานอาหาร โรงง้ิว โรงยา เปนตน 

ไดมีการนําเทคโนโลยีดานแสง เสียง มาปรับการจัดแสดงในแตละ

หอง เชน หองใตทองเรือสําเภา มีการจัดแสงใหมีความสลัวใตทองเรือ 

และมีเสียงคลื่นทะเล ฟารอง เหมือนฝนตก เพ่ือใหเห็นถึงบรรยากาศ

ความยากลําบาก ขณะท่ีนั่งเรือมา และในสวนของหองอ่ืน ใชเทคนิค

เปนภาพเหมือน และโมเดลจําลอง โดยแทรกเสียงและการเคลื่อนไหว

ใหนาสนใจ 

ผูบันทึกขอมูล    นางสาววราภรณ  โยธาราษฏร 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ผูตรวจสอบขอมูล  นางสาวดารารัตน   ศิริลาภา 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

ผูตรวจสอบขอมูล   อาจารยฉันทนา   ศศิธรามาศ 

รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ภาพกิจกรรม สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
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ศูนยประวัติศาสตรเยาวราช วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ 
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การประเมินผลกิจกรรม 

กิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) ประจําปงบประมาณ 2561 ครั้งท่ี 2 

วันพุธท่ี 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. 

ณ สถาบันไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทรและ 

ศูนยประวัติศาสตรเยาวราช วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ 

******************************************* 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด จํานวน  11 คน 

เกณฑในการแปลความหมายของคาคะแนนเฉล่ีย 

คาคะแนนเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น 

4.51 – 5.00 มากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 มาก 

2.51 – 3.50 ปานกลาง 

1.51 – 2.50 นอย 

1.00 – 1.50 นอยท่ีสุด 

 

ตอนท่ี 1  ตารางการวิเคราะหผลการประเมินความรูความเขาใจ 

ท่ี รายละเอียด คาเฉล่ีย ระดับ ลําดับ 

1 จากกิจกรรมทําใหทานเห็นความสําคัญเก่ียวกับ

หัวขอในการแลกเปลี่ยนเรียนรูมากข้ึน 

4.55 มากท่ีสุด 1 

2 จากกิจกรรมทําใหทานมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับหัวขอในการแลกเปลี่ยนเรียนรูมากข้ึน 

4.45 มากท่ีสุด 2 

3 ในกิจกรรมครั้งนี้ ทานมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็น และนําความรูมาแลกเปลี่ยนใน

องคกร 

4.55 มากท่ีสุด 1 

4 ความรูจากกิจกรรมครั้งนี้  สามารถนําไปใช

ประโยชนในการทํางานของทานได 

4.55 มากท่ีสุด 1 

 

ผลการประเมินโครงการคาเฉล่ียรวม 4.52 อยูในระดับความคิดเห็น “มีความรูความเขาใจมากท่ีสุด” 
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จากตาราง พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจในกิจกรรม ผูเขารวมกิจกรรมประเมิน

คาเฉลี่ยรวม 4.52 อยูในระดับความรูความเขาใจมากท่ีสุด โดยอันดับมากท่ีสุด คือ ขอ 1  จากกิจกรรมทําให

ทานเห็นความสําคัญเก่ียวกับหัวขอในการแลกเปลี่ยนเรียนรูมากข้ึน ขอ  3  ในกิจกรรมครั้งนี้ ทานมีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็น และนําความรูมาแลกเปลี่ยนในองคกร และขอ 4 ความรูจากกิจกรรมครั้งนี้ สามารถ

นําไปใชประโยชนในการทํางานของทานได  มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 4.55 อันดับตอมา คือ ขอ 2 จากกิจกรรมทํา

ใหทานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหัวขอในการแลกเปลี่ยนเรียนรูมากข้ึน  คาเฉลี่ย  4.45   

 

------------------------------------------------- 
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บันทึกความรูจากกิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 

ประจําปงบประมาณ 2561 ครั้งท่ี 3 

วันพุธท่ี 18 เมษายน 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. 

ณ หองประชุมเจาช่ืน สิโรรส ช้ัน 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา 
 

ประเด็นหลัก / 

หลักการสําคัญ 

(Critical Issues) 

เรื่องเลา / ตัวอยางประสบการณ 

(Storytelling/Experience Sharing) 

แหลงขอมูล/บุคคล 

(Source/Person) 

แบบฟอรมการ

จัดทําทะเบียน

วัตถุพิพิธภัณฑ 

มีการเสนอรางบัญชีทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑของสถาบันลานนา

ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึงนําตัวอยางจากวิทยากร และ

นํามาปรับใชในสํานักฯ โดยแบงเปน 3 แบบฟอรมดวยกัน คือ 

1) บัญชีทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑจําแนกตามหมวดหมู ซ่ึงเปน

ทะเบียนแสดงจํานวนวัตถุท่ีมีอยูหมวดหมูเดียวกัน และเลขทะเบียน

วัตถุและชื่อของวัตถุนั้น ๆ  

2) บัญชีทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ  เปนบัญชีรวมวัตถุทุกชิ้นท่ี

สํารวจ ซ่ึงแสดงจํานวน เลขทะเบียน ชื่อวัตถุ ประเภท ลักษณะทาง

กายภาพ (อยางยอ) สภาพ และสถานท่ีจัดเก็บ  

3) บัตรทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ เปนบัญชีวัตถุเฉพาะชิ้น ซ่ึง

แสดงรายละเอียดของวัตถุชิ้นนั้น ๆ อยางละเอียด โดย

แบงเปน 4 สวน คือ  

-  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

- สวนท่ี 2 ประวัติ  

- สวนท่ี 3 การบันทึกขอมูล 

- สวนท่ี 4 คําอธิบายวัตถุ 

(ตัวอยางแบบฟอรมแนบทาย)  

วราภรณ  โยธาราษฏร 

การกําหนดรหัส

ทะเบียนวัตถุ

พิพิธภัณฑแตละ

ช้ิน 

การกําหนดตัวเลขตามหลักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

ใหเลขประจําวัตถุ เลขท่ีใหวัตถุแตละช้ิน   

การใหเลขเปน 2 สวน คือ เลขลําดับ/ป พ.ศ. ท่ีพบ เชน 2/2554  

หมายถึง วัตถุลําดับท่ี  2/พบเม่ือป 2554 

การใหเลขวัตถุกรณีเปนชุดเดียวกัน ใหเลขเปน 3 สวนคือ ลําดับ

ท่ี/ปพุทธศักราช/ชิ้น  

วราภรณ  โยธาราษฏร 
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ประเด็นหลัก / 

หลักการสําคัญ 

(Critical Issues) 

เรื่องเลา / ตัวอยางประสบการณ 

(Storytelling/Experience Sharing) 

แหลงขอมูล/บุคคล 

(Source/Person) 

เชน  2/2554 (3) (หมายถึง ลําดับท่ี 2 พบเม่ือป พ.ศ. 2554 มี

จํานวน 3 ชิ้น) ประกอบดวย 2/2554/1, 2/2554/2, 2/2554/3 

(หมายถึง ลําดับท่ี 2 พบเม่ือป พ.ศ. 2554 ลําดับท่ี 1.....-3) 

การกําหนดเลขตามหมวดหมู / หองท่ีจัดแสดง  

ตัวอยางเชน  2/2550 (3).01.01 

คําอธิบาย  ลําดับท่ีพบ/ปท่ีไดของ (จํานวน3 ชิ้น).หมวดหมูท่ี 1.หองท่ี 1 

การจัดทําคูมือการ

จัดทําทะเบียน

วัตถุพิพิธภัณฑ 

ควรจัดทําคูมือการใชงาน  โดยควรจะมีขอมูลท่ีเก่ียวของดังนี ้

1. พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 

2. ขอมูลจากเอกสารประกอบการอบรม “การจัดการวัตถุ

พิพิธภัณฑ” วิทยากร จิราภรณ  อรัณยะนาค  โดยสมาคมพิพิธภัณฑ

ไทย และสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ ระหวางวันท่ี 29-31 

สิงหาคม 2557 ณ หองบรรยาย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติสยาม

สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ  

3. แบบฟอรม และวิธีการกําหนดเลขทะเบียน ตลอดจนวิธีการ

จัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ ซ่ึงสามารถนําขอมูล ท่ีไดจากผู รู  

(วิทยากร) มาใชได 

ดารารัตน  ศิริลาภา 

ผูบันทึกขอมูล    นางสาววราภรณ  โยธาราษฏร 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ผูตรวจสอบขอมูล  นางสาวดารารัตน   ศิริลาภา 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

ผูตรวจสอบขอมูล   อาจารยฉันทนา   ศศิธรามาศ 

รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
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หนา   30 

บัญชีทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑจําแนกตามหมวดหมู 

หมวดหมูที่.............    ช่ือหมวดหมู ............................................................................... 

 

พิพิธภัณฑ      สถาบันลานนาศึกษา 

ท่ีอยู             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 202 ถ. ชางเผือก  ต. ชางเผือก  อ. เมือง  

                   จ. เชียงใหม  50300 

โทรศัพท        053-885860 , 885880 

 

ลําดับท่ี เลขทะเบียนวัตถุ ช่ือวัตถุ 
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หนา   31 
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บัตรทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ 

 

พิพิธภัณฑ      สถาบันลานนาศึกษา 

ท่ีอยู             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 202 ถ. ชางเผือก  ต. ชางเผือก  อ. เมือง  

                   จ. เชียงใหม  50300 

โทรศัพท        053-885860 , 885880 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

ชื่อวัตถุ :  

เลขลําดับ :  เลขทะเบียนวัตถุ : 

หมวดหมู :  ประเภท : 

ขนาด :  คําสําคัญ : 

ลักษณะทางกายภาพ :  สภาพ : 

แบบสมัย/อายุ : 

ประโยชนใชสอย :  

 
 

สวนท่ี 2 ประวัติ  

ชื่อเจาของ :  
 

ประวัติเจาของ :  

ชวงเวลาการสะสม :  ประวัติวัตถุ :  

แหลงท่ีไดมา/โอนยาย :  
 

 

สวนท่ี 3 การบันทึกขอมูล 

ภาพราง/ภาพถาย : 
 

 

 

 

ผูบันทึกขอมูล : 

วันท่ีบันทึกขอมูล : 

ผูบันทึกภาพ :  

รหัสภาพถาย : 
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 หนา  33  

สถานท่ีจัดเก็บวัตถุ :  

 

 

 

 

สวนท่ี 4 คําอธิบายวัตถุ 

คําอธิบายวัตถุ :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหลงท่ีมาของขอมูล :  ผูเรียบเรียงขอมูล :  

วันท่ีเรียบเรียงขอมูล :  

 


	1 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
	2 บันทึกความรู้จากกิจกรรมการจัดการความรู้
	3 การประเมินผลกิจกรรมการจัดการความรู้

