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บทนํา 
 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีระบบการกํากับติดตามทุกคณะวิชาและหน่วยงานในการ
ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู้ของคณะวิชาและหน่วยงาน โดยดําเนินการติดตามรอบ 6 
เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ได้แก่  

ครั้งที่ 1)  รอบระยะเวลา 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ส.ค. 2559 – 31 ม.ค. 2560/1 ต.ค. 2559 – 31 
มี.ค. 2560) ดําเนินการติดตาม ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560  

ครั้งที่ 2)  รอบระยะเวลา 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ส.ค. 2559 – 30 เม.ย. 2560/1 ต.ค. 2559 – 
31 มิ.ย. 2560)  ดําเนินการติดตาม ต้นเดือนพฤษภาคม 2559  

ครั้งที่ 3)  รอบระยะเวลา 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ส.ค. 2559 – 31 ก.ค. 2560/1 ต.ค. 2559 – 
30 ก.ย. 2560) ดําเนินการติดตาม ต้นเดือนสิงหาคม 2560 

การกํากับติดตามแผนการจัดการความรู้ และผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
คณะวิชาและหน่วยงาน เพ่ือนําเสนอต่อที่ประชุม ก.บ.ม. (คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) 

ซึ่งการดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู้ของคณะวิชาและหน่วยงาน ต้องสอดคล้อง
ตามแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1) ด้านการจัดการการศึกษา   
2) ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์   
3) ด้านบริการวิชาการ    
4) ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
5) ด้านการบริหารจัดการ   
6) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
7) ด้านงบประมาณ  การเงินและการคลัง 
8) ด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมและการ

ออกแบบ 

  
ทั้งน้ี คณะวิชาและหน่วยงานควรกําหนดประเด็นความรู้ให้ครอบคลุมตามเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. โดยคณะวิชาต้องกําหนดประเด็นความรู้อย่างน้อย 2 ประเด็น
ความรู้ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต  และ ด้านการวิจัย  สําหรับหน่วยงานให้
กําหนดประเด็นความรู้ ด้านการบริหารจัดการ  
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แผนกลยุทธ์ การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นการจัดการ
ความรู้ 

เป้าหมายของการ
ดําเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ผลักดันให้
บรรลุเป้าหมาย 

แผนการดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1.การพัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ให้ผู้เรียนมีความคิด 
สร้างสรรค ์
(สอดคล้องตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการจัด
การศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1) 

1. การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน/
การผลิตบัณฑิต 

เพื่อรวบรวมองค์ความรู้มา 
พัฒนาและถ่ายทอด/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
และผลิตบัณฑิตเชิง 
สร้างสรรค ์

1. การสร้างหลักสูตร
เชิงสร้างสรรค ์
2. การสร้างอัตลกัษณ์
ให้นักศึกษาและบัณฑิต
มีความคิดสร้างสรรค์ 

1. ทุกคณะวิชาและหน่วยงาน
เทียบเท่ามีแผนการจัดการความรู้
สอดคล้องตามประเด็นการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
2. สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม
การเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เช่น 
จัดให้มีการประชุมบุคลากรเพื่อ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้  
3. มีโครงการจัดการองค์ความรู้
โดยกําหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องตามพันธกิจหลักแลตาม
ประเด็นการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย 
4. มีการจัดเก็บและเผยแพร่องค์
ความรู้ให้บุคลากรและสาธารณชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีและมีหน่วยงาน
หรือองค์กรนําไปใช้ประโยชน์ 

1. โครงการจัดการความรู้ 
เพื่อพัฒนาการจัดทํา
หลักสูตร 
เชิงสร้างสรรค ์
2. โครงการจัดการความรู้ 
เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้
นักศึกษาและบัณฑิตมี
ความคิดเชิงสร้างสรรค ์

คณะวิชา/
หน่วยงาน 

2. พัฒนาการวิจัยและการ
สร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
ยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ 
(สอดคล้องตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 : ด้านการวิจัยและ
สร้างสรรค ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4) 

2. การจัดการความรู้
ด้านการวิจัย/
สร้างสรรค ์

เพื่อส่งเสริมในการสร้างงาน 
วิจัยเชิงสร้างสรรค์ 

การสร้างงานวจิยัเชิง 
สร้างสรรค ์

โครงการจัดการความรู้ 
เพื่อส่งเสริมการสร้าง
งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 

คณะวิชา/
หน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นการจัดการ
ความรู้ 

เป้าหมายของการ
ดําเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ผลักดันให้
บรรลุเป้าหมาย 

แผนการดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

3. การสร้างความเข้มแข็งและ
สังคม โดยการให้บริการทาง
วิชาการอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(สอดคล้องตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านบริการ
วิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 5) 

3. การจัดการความรู้
ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม 

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่
ชุมชนและสังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ให้บริการทางวิชาการ
ชุมชนและสังคม 

1. ทุกคณะวิชาและหน่วยงาน
เทียบเท่ามีแผนการจัดการความรู้
สอดคล้องตามประเด็นการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
2. สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม
การเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เช่น 
จัดให้มีการประชุมบุคลากรเพื่อ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้  
3. มีโครงการจัดการองค์ความรู้
โดยกําหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องตามพันธกิจหลักแลตาม
ประเด็นการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย 
4. มีการจัดเก็บและเผยแพร่องค์
ความรู้ให้บุคลากรและสาธารณชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีและมีหน่วยงาน
หรือองค์กรนําไปใช้ประโยชน์ 

โครงการบริการวิชาการที่
มีการบูรณาการ 

คณะวิชา/
หน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นการจัดการ
ความรู้ 

เป้าหมายของการ
ดําเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ผลักดันให้
บรรลุเป้าหมาย 

แผนการดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

4. การอนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อ
รักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
(สอดคล้องตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6) 

4. การจัดการความรู้
ด้านทํานุบํารุงศลิ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นผู้นําและสร้าง
คุณค่าในการอนรุักษ์และ
ประยุกต์ใช้ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สร้างผลงานและการ
เป็นผู้นําด้านการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

1. ทุกคณะวิชาและหน่วยงาน
เทียบเท่ามีแผนการจัดการความรู้
สอดคล้องตามประเด็นการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
2. สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม
การเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เช่น 
จัดให้มีการประชุมบุคลากรเพื่อ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้  
3. มีโครงการจัดการองค์ความรู้
โดยกําหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องตามพันธกิจหลักแลตาม
ประเด็นการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย 
4. มีการจัดเก็บและเผยแพร่องค์
ความรู้ให้บุคลากรและสาธารณชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีและมีหน่วยงาน
หรือองค์กรนําไปใช้ประโยชน์ 

โครงการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์/บูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

คณะวิชา/
หน่วยงาน 

5 การบริหารจัดการองค์กร
อย่างมี 
ประสิทธิภาพเพื่อการเป็น 
มหาวิทยาลัยแห่งการ
สร้างสรรค ์
(สอดคล้องตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7) 

3. การจัดการความรู้
ด้านการบริหารจัดการ 

เพื่อรวบรวมองค์ความรู้มา 
พัฒนาและถ่ายทอด/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการ
อย่างสร้างสรรค ์

การจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถ
และสมรรถนะของ
บุคลากร 

โครงการจัดการความรู้ 
เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการอย่างสร้างสรรค ์

คณะวิชา/
หน่วยงาน 

6. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการตาม
พันธกิจให้มีประสิทธิภาพ
ดําเนินการต่างๆ ของ

การจัดการความรู้ด้าน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 

การจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ 

โครงการการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

คณะวิชา/
หน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นการจัดการ
ความรู้ 

เป้าหมายของการ
ดําเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ผลักดันให้
บรรลุเป้าหมาย 

แผนการดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

มหาวิทยาลัย (สอดคล้องตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 8) 
7. ปรับปรุงระบบการเงิน
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ (สอดคล้องตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7  ด้าน
งบประมาณ การเงินและการ
คลัง ยุทธศาสตร์ที่ 9) 

การจัดการความรู้ด้าน
งบประมาณ การเงิน 

เพื่อพัฒนาการดําเนินงาน
ระบบการเงินให้มี
ประสิทธิภาพ 

การจัดการความรู้ระบบ
การเงินที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. ทุกคณะวิชาและหน่วยงาน
เทียบเท่ามีแผนการจัดการความรู้
สอดคล้องตามประเด็นการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
2. สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม
การเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เช่น 
จัดให้มีการประชุมบุคลากรเพื่อ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้  
3. มีโครงการจัดการองค์ความรู้
โดยกําหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องตามพันธกิจหลักแลตาม
ประเด็นการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย 
4. มีการจัดเก็บและเผยแพร่องค์
ความรู้ให้บุคลากรและสาธารณชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

โครงการการจัดการ
ความรู้การดําเนินงานด้าน
งบประมาณ/การเงินให้มี
ประสิทธิภาพ 

คณะวิชา/
หน่วยงาน 

8. พัฒนามาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรมและการ

ออกแบบสู่นานาชาติ 
(สอดคล้องตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ด้านการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่
ความเป็นนานาชาติด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบ ยุทธศาสตร์ที่ 10) 

การจัดการความรู้ด้าน
การขยายโอกาสทาง
การศึกษาสู่ความเป็น
นานาชาติด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
การออกแบบ 

เพื่อพัฒนามาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบให้เป็นที่ยอมรับ 

การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 

โครงการความร่วมมือ/
พัฒนามาตรฐานในการ
อนุรักษ์พัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะวิชา/
หน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นการจัดการ
ความรู้ 

เป้าหมายของการ
ดําเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ผลักดันให้
บรรลุเป้าหมาย 

แผนการดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

5. มีแนวปฏิบัติที่ดีและมีหน่วยงาน
หรือองค์กรนําไปใช้ประโยชน์ 

 


