แผนการจัดการความรู้
คณะวิชา/หน่วยงาน
ประจําปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2558
รอบ 9 เดือน
(1 สิงหาคม 2557 – 30 เมษายน 2558 / 1 ตุลาคม 257 – 30 มิถุนายน 2558)

โดย สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา

1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต
มาตรการ

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ขอบเขต KM 3 การรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของ
นักศึกษาเก่าที่เป็นผลผลิต
ของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ
ในวาระครบรอบ 60 ปี

โครงการสถาปัตยปาฐะ 2557 นักศึกษา/ชุมชน/
บุคคลผู้สนใจทั่วไป
(การบรรยายพิเศษเนื่องใน
วาระครบรอบ 60 ปี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์)

ขอบเขต 1 การพัฒนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน

โครงการเปิดบ้านวิชาการ
โบราณคดี รับ AEC
โครงการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในบริบท
วัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่
ASEN Socio-Cultural
Community
โครการเสวนาทรัพยากร
วัฒนธรรม “เลื่อนฤทธิ์ : อดีต
ปัจจุบัน อนาคต”

เป้าหมาย KM

*ช่วงเวลา
ดําเนินการ

*งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่ทําให้นักศึกษาเกิด ส.ค. 57-ต.ค.
57
ความภูมิใจในคณะวิชา และสาขา
วิชาชีพของตนเอง

50,000 บาท

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

มี.ค. – ธ.ค.
57
6-7 ก.ย. 57

330,668.04
บาท
139,956.73
บาท

คณะโบราณคดี

15 ธ.ค. 57

6,237 บาท

คณะโบราณคดี

คณะโบราณคดี

2

มาตรการ

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน สาขาศิลปะและการ
ออกแบบ

โครงการ “การอบรมการใช้
งานระบบสารสนเทศ
สนบสนุนการจัดทําหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ”

ขอบเขต KM 1 การจัดการ
ความรู้ด้านการเรียนการ
สอน/การผลิตบัณฑิต

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย KM

คณาจารย์

พัฒนาศักยภาพผู้สอนเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอนสาขาศิลปะและ
การออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง คณาจารย์ คณะอักษร มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่
แนวทางการจัดการเรียนการ ศาสตร์
สอนกับการให้บริการแก่ชุมชน
บูรณาการเข้ากับพันธกิจด้านอื่นๆ ที่
เป็นความรู้แฝงให้อยู่ในรูปของลาย
ลักษณ์อักษร

ขอบเขต KM 1 การพัฒนา โครงการพัฒนาการเรียนการ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สอนอย่างสร้างสรรค์
ตามภารกิจหลักของ
บุคลากรสายวิชาการ

คณาจารย์ คณะ
ศึกษาศาสตร์

คณาจารย์คณะ
โครงการเรียนรู้และแบ่งปัน
ประสบการณ์ในการบูรณาการ ศึกษาศาสตร์
การงานวิจัย งานบริการ
วิชาการ และงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม กับการเรียน
การสอน

*ช่วงเวลา
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย. 57 –
ส.ค. 58 เป็น
ต้นไป

7,305 บาท

คณะมัณฑนศิลป์

ธ.ค. 57 –
ก.ย. 58

8,000 บาท

คณะอักษรศาสตร์

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียน ปีงบประมาณ
การสอนอย่างสร้างสรรค์
2558

การเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์

*งบประมาณ

ปีงบประมาณ
2558

-

คณะศึกษาศาสตร์

10,000 บาท

คณะศึกษาศาสตร์

3

มาตรการ

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน

*ช่วงเวลา
ดําเนินการ

*งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

คณะวิทยาศาสตร์

-

คณะวิทยาศาสตร์

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย KM

ขอบเขต KM 2 การพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการเพื่อการ
จัดการศึกษาเป็นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐาน
ตามที่กําหนด
ขอบเขต KM 3 การ
ถ่ายทอดความรู้จากสวนป่า
สมุนไพรคณะวิทยาศาสตร์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การเขียน มคอ.3 และ
มคอ.5

บุคลากรสายวิชาการ

การดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์
ในส่วนการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

โครงการสวนป่าสมุนไพร
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

บุคลากรทุกระดับของ เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่องค์ มี.ค. – ก.ย.
คณะวิทยาศาสตร์
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในสถาบัน 58
สร้างวัฒนธรรมองค์กรของการ
ถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการเพื่อการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง

ขอบเขต KM 1 การจัดการ
เรียนการสอนในการสร้าง
แรงจูงใจการสร้างสรรค์การ
ประกอบอาชีพให้นักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “การสร้างแรงจูงใจใน
การประกอบอาชีพด้วยการ
เป็นผู้ประกอบการ

นักศึกษาและศิษย์เก่า

เพื่อแสวงหาแตงจูงใจ/แนวทาง ที่
สร้างสรรค์สําหรับการประกอบอาชีพ
และถ่ายทอดแนวทางที่สร้างแรงจูงใจ
การสร้างสรรค์การประกอบอาชีพ
ให้กับนักศึกษา

2 เมษายน
2558

30,000 บาท

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ขอบเขต KM 3 การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการเรียนการสอน
เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้
นักศึกษาและบัณฑิตมี
ความคิดสร้างสรรค์

โครงการการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการเรียน
การสอน

คณาจารย์และ
นักศึกษา

ธ.ค. 57 –
อาจารย์มีแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียน ก.ค. 58
การสอนเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ให้
นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิด
สร้างสรรค์

16,500 บาท

คณะดุริยางค
ศาสตร์

ตลอดปี

4

มาตรการ

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน

กลุ่มเป้าหมาย

*งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ขอบเขต KM 1 การ
ประเมินผลด้านงาน
สร้างสรรค์/กระบวนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์-ผลการ
เรียนรู้ในรายวิชา
(สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการ Transparency in
grading

อาจารย์

มีแนวทางหรือแนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนด้านการ
ประเมินผล/ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
แต่ละหลักสูตร

ตลอดปี
การศึกษา
2557

2,000 บาท

วิทยาลัยนานาชาติ

โครงการการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์และผลการเรียนรู้
ในรายวิชา

อาจารย์

มีแนวทางหรือแนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนด้านการ
ประเมินผล/ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
แต่ละหลักสูตร

ตลอดปี
การศึกษา
2557

10,000 บาท

วิทยาลัยนานาชาติ

เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ประสบการณ์ในงานออกแบบ นอก
ห้องเรียนแก่บุคลากรสายวิชาการ
และผู้ที่สนใจทั่วไป

มี.ค. 58 –
มิ.ย. 58

5,000 บาท

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

1) อาจารย์ได้เข้าร่วมอบรม เสวนา
สร้างความเข้าใจ และรับฟังการ
บรรยาย จากผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ ด้วยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อ

ส.ค. – พ.ย.
2557

โครงการ ART AND DESIGN บุคลากรสายวิชาการ
ขอบเขต KM 1 การ
และผู้ที่สนใจทั่วไป
ถ่ายทอดความรู้และแบ่งปัน
ประสบการณ์ในงาน
ออกแบบ
ขอบเขต KM ที่ 1

โครงการการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทางการจัดการ
เรียนการสอน แบบ
“PRACTICE-BASED
LEARNING”

คณาจารย์ นักศึกษา

เป้าหมาย KM

*ช่วงเวลา
ดําเนินการ

ขอบเขต

-

คณะวิทยาการ
จัดการ

5

มาตรการ

ขอบเขต
ขอบเขต KM ที่ 2

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเสวนาขั้นตอนและ
วิธีการส่งเกรด และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(มคอ.)

กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักศึกษา

เป้าหมาย KM

*ช่วงเวลา
ดําเนินการ

การพัฒนาการเรียนการสอน และการ ส.ค. – พ.ย.
2557
ทําวิจัย ที่มีความสร้างสรรค์
2) นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน สามารถนํา
ความรู้จากห้องเรียนไปใช้ลงมือปฏิบัติ
จริง และมีกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง จนสามารถนําสู่การสร้าง
ผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์
3) คณะวิชามีการส่งเสริมให้จัด
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และซึมซับ
วัฒนธรรมชุมชน

*งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
คณะวิทยาการ
จัดการ

6

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
มาตรการ

ขอบเขต

กิจกรรมนักศึกษา ขอบเขต KM 2 การ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา
เพื่อการเรียนและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย ภายใต้นโยบาย
ประชาคมอาเซียน
โครงการ Workshop
กระบวนการสร้างการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคด และ
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตเพื่อการ
ทํางาน

บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
และนักศึกษา

เป้าหมาย KM

*ช่วงเวลา
ดําเนินการ

*งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค. – ก.ย.
57

486,585 บาท

คณะโบราณคดี

14-16 พ.ย.
57

288,000 บาท

คณะโบราณคดี

6-7 พ.ค. 58

20,000 บาท

คณะโบราณคดี

7

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย/สร้างสรรค์
มาตรการ

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

การพัฒนา
ศักยภาพ
การวิจัย

ขอบเขต KM 4 การ
พัฒนาศักยภาพและการ
ถอดองค์ความรู้และ
ทักษะทางการวิจัยและ
บริการวิชาการของ
คณาจารย์ และทําการ
เผยแพร่ลักษณะต่างๆ
เช่น สื่อออนไลน์ เป็น
ตัวอย่างของ
กระบวนการและผลใน
การวิจัยในเชิงบูรณาการ

โครงการจัดการความรู้ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปี พ.ศ. 2558
“บทความวิชาการ บทความ
วิจัย และบทความปริทรรศน์
และแหล่งตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการทางมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ (สถาปัตยกรรม
ศาสตร์) ที่ได้รับการยอมรับ
แพร่หลาย”

กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์

เป้าหมาย KM

*ช่วงเวลา
ดําเนินการ

1.1 รับทราบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
พ.ย. 57 – ก.ย.
58
และประสบการณ์ในการทําวิจัยและ
บริการวิชาการร่วมกันระหว่างบุคลากร
ในคณะฯ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1.2 เกิดบรรยากาศที่กระตุ้นและสร้าง
แรงบันดาลใจในการผลิตผลงานวิจัยและ
บริการวิชาการ
1.3 เป็นการพัฒนาคุณภาพของ
อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต
1.4 เป็นฐานข้อมูลสําหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
1.5 คณาจารย์ในคณะวิชามีตําแหน่ง
วิชาการที่สูงขึ้น

*งบประมาณ
6,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
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มาตรการ

ขอบเขต

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. – ส.ค. 57

500,000 บาท

คณะโบราณคดี

โครงการการพัฒนาเมทาดาตา บุคลากรสายวิชาการ
สําหรับจารึกภาษาเขมร และ บุคลากรสายสนับสนุน
ลาวเพื่อเป็นฐานข้อมูลจารึก และนักศึกษา
อาเซียน

15 ก.ค. – 30
พ.ย. 57

154,766.99
บาท

คณะโบราณคดี

โครงการสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลกระดูกสัตว์ของ
สังคมมนุษย์ยุคหินใหม่ถึงยุค
สําริดในลุ่มน้ําโขงตอนล่าง

บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
และนักศึกษา

ส.ค. 57-มี.ค.
58

100,000 บาท

คณะโบราณคดี

โครงการประชุมเชิงวิชาการ
เรื่องการจัดการความรู้ : การ
ผลิตผลงานวิชาการ และ
ลิขสิทธิ์กับผลงานวิชาการ

คณาจารย์

มิ.ย. 57 – ส.ค.
58 เป็นต้นไป

9,000 บาท

คณะมัณฑนศิลป์

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย KM

ขอบเขต KM 4 การเพิ่ม โครงการจัดทําตําราศิลปกรรม บุคลากรสายวิชาการ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บุคลากรสายสนับสนุน
ประสิทธิภาพการวิจัย
และนักศึกษา
อย่างสร้างสรรค์

การพัฒนา
ศักยภาพ
การวิจัย

ขอบเขต KM 2 การ
จัดการความรู้ด้านการ
วิจัยสร้างสรรค์ : การ
พัฒนาข้อเสนองานวิจัย
สร้างสรรค์

*ช่วงเวลา
ดําเนินการ

*งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

เพิ่มจํานวนการขอตําแหน่งทางวิชาการ
ของคณาจารย์ในคณะฯ
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มาตรการ

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

การจัดการองค์ความรู้
“มัณฑนศิลป์” เพื่อการ
ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาด้านศิลปะ
และการออกแบบแห่ง
อาเซียน

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระ คณาจารย์
บาทสมเด็กพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
60 พรรษา 2 เม.ย. 2558 : รุ่ง
อรุณแห่งความสุข

ขอบเขต KM 2 การ
จัดการความรู้ด้านการ
วิจัย

โครงการ “เรื่องเล่าจากต่าง
แดน”

การพัฒนา
ศักยภาพ
การวิจัย
คณาจารย์และบุคลากร
คณะอักษรศาสตร์

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง คณาจารย์และบุคลากร
คณะอักษรศาสตร์
“แนวทางการจัดโครงการ
บริการวิชาการที่บูรณาการเข้า
กับงานวิจัย”

เป้าหมาย KM
1) นํากระบวนการจัดการความรู้เข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
2) บ่งชี้องค์ความรู้ที่เป็นแกนหลักของ
คณะมัณฑนศิลป์
3) ทราบสถานภาพองค์ความรู้เพื่อ
สามารถกําหนดเป้าหมายทิศ
ทางการบริหารจัดการวาง
โครงสร้างประมวลและเผยแพร่
ต่อไป
4) จัดการองค์ความรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้น
ความโดดเด่นด้านศิลปะและการ
ออกแบบแห่งอาเซียน
มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการแปลงผลงานวิจัยมาเป็น
บทความวิจัยที่มีประสิทธิภาพ อันเป็น
ความรู้แฝงให้อยู่ในรูปของลายลักษณ์
อักษร
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบูร
ณาการงานวิจัยเข้ากับพันธกิจด้านอื่นๆ

*ช่วงเวลา
ดําเนินการ

*งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. 58 – ก.ย.
58

1,202,600 บาท คณะมัณฑนศิลป์

ธ.ค. 57 – ก.ย.
58

7,000 บาท

คณะอักษรศาสตร์

ธ.ค. 57 – ก.ย.
58

7,000 บาท

คณะอักษรศาสตร์
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มาตรการ

ขอบเขต

ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักของบุคลากรสาย
วิชาการ

การพัฒนา
ศักยภาพ
การวิจัย

*งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง
“แนวทางการเขียนโครงร่าง
การวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนให้ประสบ
ความสําเร็จ”

คณาจารย์และบุคลากร
คณะอักษรศาสตร์

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดทําโครงร่างงานวิจัย

ธ.ค. 57 – ก.ย.
58

7,000 บาท

คณะอักษรศาสตร์

โครงการเขียนบทความวิจัย
เพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ

คณาจารย์ คณะ
ศึกษาศาสตร์

การเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยอย่าง
สร้างสรรค์

ปีงบประมาณ
2558

75,000 บาท

คณะศึกษาศาสตร์

คณาจารย์ คณะ
โครงการการพัฒนาผลงาน
เพื่อการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชา ศึกษาศาสตร์
กาของบุคลากรสายวิชาการ

การเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยอย่าง
สร้างสรรค์

ปีงบประมาณ
2558

140,000 บาท

คณะศึกษาศาสตร์

คณาจารย์ คณะ
ศึกษาศาสตร์

การเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยอย่าง
สร้างสรรค์

ปีงบประมาณ
2558

140,000 บาท

คณะศึกษาศาสตร์

บุคลากรสายวิชาการ

ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ

ตลอดทั้งปี

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“บอกเล่า...เพื่อเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการ”
ขอบเขต KM 1 พัฒนา การพัฒนาศักยภาพในการ
คุณภาพทางวิชาการเพื่อ ผลิตและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
การเรียนการสอนที่มี
คุณภาพสูงและผลิตผล
งาน ทางวิชาการระดับ
นานาชาติ

เป้าหมาย KM

*ช่วงเวลา
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์
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มาตรการ

ขอบเขต
ขอบเขต KM 2 การ
จัดการความรู้ด้าน
งานวิจัย

ขอบเขต KM 4 การ
เขียนบทความวิชาการ
ทางด้านดนตรีที่มี
คุณภาพ
การพัฒนา
ศักยภาพ
การวิจัย

ขอบเขต KM 2 การ
พัฒนางานวิจัย/
สร้างสรรค์ กับการเข้าสู่
ตําแหน่งวิชาการ
(สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเด็นที่ 2 การจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย)

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การดําเนินการ
เพื่อเป็นหน่วยงานวิจัยดีเด่น
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจําปีการศึกษา 2557
คณาจารย์
โครงการเทคนิคการเขียน
บทความวิชาการทางด้าน
ดนตรีที่มีคุณภาพ
โครงการการจัดการความรู้
เรื่อง การพัฒนางานวิจัย/
สร้างสรรค์ กับการเข้าสู่
ตําแหน่งวิชาการ

อาจารย์

เป้าหมาย KM
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ดําเนินการเพื่อเป็นหน่วยงานวิจัยดีเด่น

*ช่วงเวลา
ดําเนินการ
6 พ.ย. 58

อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ธ.ค.57 – ก.ค.
เขียนบทความวิชาการทางด้านดนตรีที่มี 58
คุณภาพ
บูรณาการองค์ความรู้และรวบรวมไว้เป็น ธ.ค. 57 – ส.ค.
ระบบสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 58
ได้ โดยเฉพาะในกรณีที่อาจารย์จะนํา
ผลงานไปยื่นขอกําหนดตําแหน่งวิชาการ

*งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

4,000 บาท

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

9,500 บาท

คณะดุริยางค
ศาสตร์

-

วิทยาลัยนานาชาติ
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มาตรการ

ขอบเขต
ขอบเขต KM 1
Research clinic เพื่อ
เพิ่มสมรรถนะทางการ
วิจัย

โครงการ/กิจกรรม
โครงการกคลินิกวิจัย
(Research Clinic) เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะทางการวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสํานักงาน
เลขานุการ
บุคลากรสนับสนุนด้าน
ปฏิบัติการ

ขอบเขต KM 2 การ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง กระบวนการจัดทํา
เพิ่มประสิทธิภาพการ
วิจัย
งานวิจัย

การพัฒนา
ศักยภาพ
การวิจัย

บุคลากรสายวิชาการ
และบุคคลทั่วไป

อาจารย์และเจ้าหน้าที่
โครงการการเสวนาการใช้
ขอบเขต KM 2 มุ่ง
พัฒนาการวิจัยและการ โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์สําหรับ
สร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่การ ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การยอมรับระดับชาติ
และนานาชาติ

เป้าหมาย KM

*ช่วงเวลา
ดําเนินการ

ตลอดปี
1) การสร้างเครือข่ายวิจัยกับองค์กร
ภายในและภายนอกประเทศ
2) พัฒนานักวิจัยและสนับสนุนงานวิจัย
เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
แก้ปัญหาการผลิต
3) การพัฒนาการใช้กระยวนการวิจัย
เป็นเครื่องมือสร้างความรู้ พัฒนางาน
ประจํา และพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน
ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มี มี.ค. – พ.ค. 58
คุณภาพ
1) คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีความ
ส.ค. – พ.ย.
2557
สนใจ มีแรงบันดาลใจ กําลังใจ และ
ทัศนคติที่ดีในการสร้างสรรค์ผลงาน
เล็งเห็นถึงความสําคัญ ประโยชน์และ
โอกาสที่ได้รับจากการทํางานวิจัยที่จะ
นําสู่การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
2) นักศึกษา มีความสนใจ เข้าใจ มี
ความคิดสร้างสรรค์ และมีวิธีการ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ โดย
ไม่เกิดการคัดลอกผลงานวิจัยและสื่อ
สิ่งพิมพ์

*งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

คณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยี
การเกษตร

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

-

คณะวิทยาการ
จัดการ
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มาตรการ

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเสวนาการจัดทํา
แผนงานการวิจัยและ
สนับสนุนการทําวิจัยของ
บุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์และเจ้าหน้าที่

เป้าหมาย KM

*ช่วงเวลา
ดําเนินการ

1) คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีความ
ส.ค. – พ.ย.
2557
สนใจ มีแรงบันดาลใจ กําลังใจ และ
ทัศนคติที่ดีในการสร้างสรรค์ผลงาน
เล็งเห็นถึงความสําคัญ ประโยชน์และ
โอกาสที่ได้รับจากการทํางานวิจัยที่จะ
นําสู่การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
2) นักศึกษา มีความสนใจ เข้าใจ มี
ความคิดสร้างสรรค์ และมีวิธีการ
สร้างสรรค์ผลงานวิจยั ที่ดีมีคุณภาพ โดย
ไม่เกิดการคัดลอกผลงานวิจัยและสื่อ
สิ่งพิมพ์

*งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
คณะวิทยาการ
จัดการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรการ

ขอบเขต
ขอบเขต KM ที่ 1

การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการการเสวนาแนวทางการ คณาจารย์ นักศึกษา
จัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ

เป้าหมาย KM

*ช่วงเวลา
ดําเนินการ

ม.ค.-ก.พ. 58
1) อาจารย์ได้เข้าร่วมอบรม เสวนา
สร้างความเข้าใจ และรับฟังการบรรยาย
จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ ด้วย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์เพื่อการพัฒนาการเรียน
การสอน และการทําวิจัย ที่มีความ
สร้างสรรค์
2) นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน สามารถนําความรู้
จากห้องเรียนไปใช้ลงมือปฏิบัติจริง และ
มีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง จน
สามารถนําสู่การสร้างผลงานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์
3) คณะวิชามีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรม
ชุมชน

*งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
คณะวิทยาการ
จัดการ
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มาตรการ

ขอบเขต
ขอบเขต KM ที่ 1

การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การขับร้องเพลงลูกทุ่งชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักศึกษา

เป้าหมาย KM

*ช่วงเวลา
ดําเนินการ

ก.พ.-มี.ค. 58
1) อาจารย์ได้เข้าร่วมอบรม เสวนา
สร้างความเข้าใจ และรับฟังการบรรยาย
จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ ด้วย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์เพื่อการพัฒนาการเรียน
การสอน และการทําวิจัย ที่มีความ
สร้างสรรค์
2) นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน สามารถนําความรู้
จากห้องเรียนไปใช้ลงมือปฏิบัติจริง และ
มีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง จน
สามารถนําสู่การสร้างผลงานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์
3) คณะวิชามีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรม
ชุมชน

*งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
คณะวิทยาการ
จัดการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ
มาตรการ

ขอบเขต
ขอบเขต KM 5 การ
เพิ่มพูนขีดความสามารถ
และสมรรถนะของ
บุคลากร

ขอบเขต KM ที่ 3 การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการระบบประกัน
คุณภาพของหลักสูตร
การถ่ายทอดองค์ คณะวิชาด้านศิลปะและ
ความรู้
การออกแบบ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย KM

โครงการการตรวจเยี่ยมการ
ดําเนินการการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ปี
2557

*ช่วงเวลา
ดําเนินการ

*งบประมาณ

พ.ย. 57- ส.ค. 249,000 บาท
58

โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิจัยและการปฏิบัติงานทาง
โบราณคดี เพื่อส่งเสริมภูมิปัยญา และนักศึกษา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง
“แนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรกับ
เครือข่าย SMARTS”
โครงการการพัฒนาผลงานเพื่อ
ขอบเขต KM 2 การ
พัฒนาประสิทธิภาพการ เข้าสู่ตําแหน่งชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สําหรับบุคลากรสายบริหารและ
ปฏิบัติงานทั่วไป
สายบริหารและ
ปฏิบัติงานทั่วไป
ขอบเขต KM 3 การ
จัดการความรู้ด้านการ
บริหารจัดการ

กลุ่มเป้าหมาย

6,960 บาท

ผู้รับผิดชอบ
คณะโบราณคดี

คณะมัณฑนศิลป์

คณาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน

1. บรรลุตามข้อกําหนดของ สกอ.
และสมศ.
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการ
ทํางานประกันคุณภาพ

ธ.ค. 57 –
ม.ค. 58 เป็น
ต้นไป

คณาจารย์คณะอักษร
ศาสตร์

มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน
ของหน่วยงาน/องค์กรของรัฐ
การแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ประสบการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริหารและ
ปฏิบัติงานทั่วไป

มิ.ย.58 – ก.ย.
58

-

คณะอักษรศาสตร์

ปีงบประมาณ
2558

-

คณะศึกษาศาสตร์

บุคลากรสายสนับสนุน
คณะศึกษาศาสตร์
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มาตรการ

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

โครงการสวนป่าสมุนไพรแหล่ง
ขอบเขต KM 3 การ
ถ่ายทอดความรู้จากสวน เรียนรู้ภูมิปัญญา
ป่าสมุนไพรคณะ
วิทยาศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทุกระดับของ
คณะวิทยาศาสตร์

โครงการงานการจัดการองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจําปีงบประมาณ
2558

บุคลากรสายสนับสนุน

ขอบเขต KM 6 การ
จัดลําดับความสําคัญ
เพื่อการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ

โครงการการพัฒนาทักษะการ
จัดลําดับความสําคัญของงาน
เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

พนักงานสายสนับสนุน

ขอบเขต KM 3 การ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนตามภารกิจ
ของตนเอง

1. โครงการการจัดการความรู้
เรื่อง “การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
ในที่ทํางาน”
2. โครงการการจัดการความรู้
และพัฒนาบุคลากรเรื่อง การ
พัฒนาภาษาอังกฤษ

บุคลากรสายสนับสนุน

ขอบเขต KM 3 การ
การถ่ายทอดองค์ จัดการความรู้ด้านการ
ความรู้
บริหารจัดการ

เป้าหมาย KM

*ช่วงเวลา
ดําเนินการ

*งบประมาณ

1. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่
องค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถาบัน
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรของการ
ถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการเพื่อการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพสูง
เพื่อสร้างกลไกการจัดการองค์ความรู้
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนของ
คณะฯ

ตลอดทั้งปี

1) บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ
ของงาน

ต.ค.57 – ก.ค. 14,000 บาท
58

ตลอด
ปีงบประมาณ
2558

ผู้รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์

5,000 บาท

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะดุริยางค
ศาสตร์

2) บุคลากรสายสนับสนุนจัดลําดับ
ความสําคัญของงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีกิจกรรมการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง พ.ย. 57 –
กับภารกิจและแผนพัฒนาบุคลากรโดย ส.ค. 58
เป็นไปตามความต้องการของบุคลากร
สายสนับสนุน

8,000 บาท

วิทยาลัยนานาชาติ
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มาตรการ

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

ขอบเขต KM 2 การ
เบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน และการจัดซื้อ
จัดจ้าง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการบริการวิชาการและ
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

การถ่ายทอดองค์
ขอบเขต KM ที่ 3 มุ่ง
ความรู้
การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อการ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
การสร้างสรรค์

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสํานักงาน
เลขานุการ
บุคลากรสนับสนุนด้าน
ปฏิบัติการ

โครงการแลกเปลี่ยนและตอบข้อ อาจารย์ บุคลากร
ซักถาม สาระน่ารู้เกี่ยวกับงาน
บุคคล สวัสดิการ กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ สหกรรณ์ออมทรัพย์
ประกันสังคม

เป้าหมาย KM

*ช่วงเวลา
ดําเนินการ

*งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1) ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ ตลอดปี
จัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณ
2) ลดความผิดพลาดและความล่าช้าของ
การเบิก-จ่ายงบประมาณ
3) การปรับปรุงและพัฒนางานประจําให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น

-

คณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยี
การเกษตร

คณาจารย์ บุคลากรได้เข้าร่วมอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังการบรรยาย
และตอบข้อซักถาม จากผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านงานบุคคล
สวัสดิการ และระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
โครงการ ตลอดจนการเสวนาคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพสูงสุด

-

คณะวิทยาการ
จัดการ

ส.ค. – พ.ย.
57
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มาตรการ

การถ่ายทอดองค์
ความรู้

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย KM

*ช่วงเวลา
ดําเนินการ

*งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการแลกเปลี่ยนและตอบข้อ อาจารย์ บุคลากร
ซักถาม ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายวัสดุ
ค่าใช้จ่ายโครงการ สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล

ส.ค. – พ.ย.
57

-

คณะวิทยาการ
จัดการ

โครงการเสวนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของอาจารย์
มหาวิทยาลัย

ส.ค. – พ.ย.
57

-

คณะวิทยาการ
จัดการ

ม.ค. – มิ.ย.
58

-

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ขอบเขต KM 3 การ โครงการ KM ความรู้
ภาษาอังกฤษ
ถ่ายทอดความรู้และ
แบ่งปันประสบการณ์
ความรู้ภาษาอังกฤษ

คณาจารย์ บุคลากรได้เข้าร่วมอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังการบรรยาย
และตอบข้อซักถาม จากผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านงานบุคคล
สวัสดิการ และระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
โครงการ ตลอดจนการเสวนาคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อ
พัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
อาจารย์ บุคลากร
คณาจารย์ บุคลากรได้เข้าร่วมอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังการบรรยาย
และตอบข้อซักถาม จากผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านงานบุคคล
สวัสดิการ และระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
โครงการ ตลอดจนการเสวนาคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน ประสบการณ์ความรู้ภาษาอังกฤษ นอก
นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ห้องเรียนแก่นักศึกษา บุคลากรสาย
วิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และผู้ที่
ทั่วไป
สนใจทั่วไป
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มาตรการ

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

โครงการระบบรูปแบบการพิมพ์
ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนาระบบรูปแบบการ เอกสารตามแบบฟอร์ม บฑ. 1
พิมพ์เอกสารตาม
แบบฟอร์ม บฑ. 1

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย KM

*ช่วงเวลา
ดําเนินการ

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย การปฏิบัติงานการให้บริการแก่นักศึกษา พ.ย. 57 –
พ.ค. 58
เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

*งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย

ขอบเขต KM 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตาม
มาตรฐาน ISO 27001

บุคลากรศูนย์
คอมพิวเตอร์

การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO
27001

มี.ค. 58- ธ.ค.
58

35,000 บาท

ศูนย์คอมพิวเตอร์

การถ่ายทอดองค์ ขอบเขต KM 1การ
ความรู้
บริหารจัดการองค์กร
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการการบริหารจัดการ
องค์กรโดยใช้ MS Office 365

บุคลากรศูนย์
คอมพิวเตอร์

การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ MS
Office 365

ม.ค. 58 –
ส.ค. 58

35,000 บาท

ศูนย์คอมพิวเตอร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องประสบการณ์และ
กระบวนการในการจัด
นิทรรศการระดับนานาชาติ
Thai Pavilion in Venice
Biennale 2013

บุคลากรหอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์/ทักษะ 30 ม.ค. – 1
ก.พ. 2558
ในการจัดนิทรรศการให้มีความเป็น
สากล และปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการ
จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย

ขอบเขต KM 1 เพิ่มพูน
ความรู้การบริหาร
จัดการองค์ความรู้ของ
องค์กร

-

หอศิลป์

21

มาตรการ

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

โครงการการจัดการความรู้
ระหว่างบุคลากรสํานัก
หอสมุดกลาง ปี 2558 เรื่อง
บริการสารสนเทศ/สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ และบริการยืมคืน
ขอบเขต KM 1 การเบิก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
จ่ายเงินและการจัดซื้อ “การเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อ
จัดจ้างในโครงการวิจัย จัดจ้างในโครงการวิจัย”
ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนางานประจําไปสู่
งานวิจัยสถาบัน

ขอบเขต KM 1 การ
จัดทําคู่มือการ
การถ่ายทอดองค์ ปฏิบัติงาน
ความรู้
ขอบเขต KM 1 การ
เตรียมความพร้อมการ
จัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุด้วย
วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (eAuction)
ขอบเขต KM 2 การ
จัดการความรู้ เกี่ยวกับ
งานประชาสัมพันธ์

เป้าหมาย KM

บรรณารักษ์ฝ่ายบริการ
บรรณารักษ์ฝ่ายอื่นๆ
และบุคลากรอื่นๆ

การศึกษางานบริการสารสนเทศ/
สารสนเทศออนไลน์ และบริการยืม-คืน

บุคลากร

บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ก.พ. – มิ.ย.
เจ้าหน้าที่การเงิน-พัสดุของมหาวิทยาลัย 58
และเจ้าหน้าที่การเงิน-พัสดุของคณะวิชา

โครงการการจัดทําคู่มือการ
บุคลากรสํานักงานสภา
ปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
ด้านการเงิน ด้านพัสดุ
และผู้สนใจของคณะวิชา
ศูนย์ สถาบัน สํานัก
และหน่วยงานระดับกอง
ต่างๆ ทุกวิทยาเขต
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
โครงการการจัดการความรู้
ด้านประชาสัมพันธ์/
(KM) เกี่ยวกับงาน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การพูดใน ผู้สนใจของคณะวิชา/
หน่วยงานภายใน
ที่สาธารณะ"
มหาวิทยาลัยพระราชวัง
สนามจันทร์
โครงการการจัดการความรู้
(KM) เรื่อง "การเตรียมความ
พร้อมการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction)

*ช่วงเวลา
ดําเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

ตลอดทั้งปี

มิ.ย. 57 –
ต.ค. 57

*งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

สํานักหอสมุดกลาง

-

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

-

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

26 มีนาคม
2558

เงินรายได้ของกอง
จํานวน 20,000
บาท

กองงานวิทยาเขต

25 มิถุนายน
2558

เงินรายได้ของ
กองงานวิทยาเขต
จํานวน 15,000
บาท

กองงานวิทยาเขต
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มาตรการ

ขอบเขต

ขอบเขต KM 3 การ
จัดการความรู้ เกี่ยวกับ
งานคลัง งานพัสดุ และ
หาแนวปฏิบัติที่ดี
ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนางานประจําสู่
งานวิจัย
ขอบเขต KM 1 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ประยุกต์ใช้งาน SU
Google Applications
ขอบเขต KM 1 การ
จัดการความรู้ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
การถ่ายทอดองค์ เพื่อถ่ายทอดสู่บุคคล
ความรู้

โครงการ/กิจกรรม
โครงการการจัดการความรู้
(KM) เพื่อติดตามผลและหา
แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินโครงการ
โครงการการจัดการความรู้การ
พัฒนางานประจําสู่งานวิจัย
(Routine to Research : R2R
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ประยุกต์ใช้งาน SU Google
Applications ภายในหน่วยงาน
โครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง
“การใช้ ง านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิก ส์ (e-Document)
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู้ แ ละเพิ่ ม
เครือข่ายการใช้งาน”

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย KM

*ช่วงเวลา
ดําเนินการ

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
คลังและพัสดุของ
คณะวิชา/หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
บุคลากรกองกิจการ
นักศึกษา

19 มิถุนายน
2558

บุคลากรภายในกอง

เม.ย. 2558

บุคลากรที่ทําหน้าที่
ควบคุมดูแลและ
ประสานงานเกี่ยวกับ
งานด้านเอกสารทาง
ราชการในหน่วยงาน
ต่างๆ ผู้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับงานสารบรรณ
และผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบหลักในการ
เปิดอ่านและรับเอกสาร

*งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กองงานวิทยาเขต
เงินรายได้
งบพัฒนาบุคลากร
ฯ จํานวน 20,000
บาท
1 ธ.ค. 2557 - ไม่ใช้งบประมาณ กองกิจการ
29 พ.ค. 2558
นักศึกษา
-

- วันอังคารที่ โครงการพัฒนา
17 ก.พ. 2558 บุคลากร จํานวน
– วังท่าพระ- 40,000 บาท
ตลิ่งชัน

กองบริการอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ
กองกลาง

- วันพุธที่ 18 19 กุมภาพันธ์
2558 –
พระราชวัง
สนามจันทร์เพชรบุรี
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มาตรการ

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

โครงการการจัดซื้อจัดจ้าง การ
ขอบเขต KM 1 การ
จัดการความรู้การใช้งาน เรียกดูรายงาน และปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัตงิ านผ่าน
ผ่านระบบ MIS
ระบบ MIS (ระยะที่ 2)
การถ่ายทอดองค์
ขอบเขต KM 2 การ
ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการบอกเลิก
สัญญาและการ
ดําเนินงานภายหลังการ
บอกเลิกสัญญาจ้าง
ขอบเขต KM 1 การ
จัดการความรู้นัก
ตรวจสอบภายใน
ระหว่างเครือข่าย 5
ภาค 15 มหาวิทยาลัย
ขอบเขต KM 2 วิธีการ
การถ่ายทอดองค์ ทดรองจ่าย และการยืม
เงินของมหาวิทยาลัย
ความรู้

ขอบเขต KM 1 การ
ถ่ายทอดความรู้

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
MIS จากคณะวิชา/
ศูนย์/สถาบัน/สํานัก/
สํานักงานอธิการบดี

เป้าหมาย KM

*ช่วงเวลา
ดําเนินการ

*งบประมาณ

ก.ค. – ส.ค.
2558

กองคลัง

โครงการอบรมให้ความรู้และ
บุคลากรภายใน
สํานักงานอธิการบดี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
กระบวนการบอกเลิกสัญญาและ
การดําเนินงานภายหลังการบอก
เลิกสัญญาจ้าง

กองคลัง

นักตรวจสอบภายใน 5
โครงการเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย นัก ภาค จํานวน 15 สถาบัน
ตรวจสอบภายใน 5 ภาค 15
มหาวิทยาลัย

ส.ค. 2558

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ผู้รับผิดชอบของคณะ
วิชาและหน่วยงาน
หลักเกณฑ์วิธีการทดรองจ่าย
และการยืมเงินของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 2

ก.ค.2558

โครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง
เทคนิคการเกษียนหนังสือ
ราชการและการเขียนหนังสือ
ราชการที่ดี

บุคลากรสํานักงานวิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี

ผู้รับผิดชอบ

เลื่อนการจัด

เงินรายได้
สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
จํานวน 20,000
บาท
14 ก.ค. 2558 เงินรายได้
สํานักงานวิทยา
เขตสารสนเทศ
เพชรบุรี จํานวน
3,000 บาท

สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

สํานักงานวิทยา
เขตสารสนเทศ
เพชรบุรี
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มาตรการ

ขอบเขต
KM 1 การสร้าง

ความรู้ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
รอบใหม่ ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา
2557 แก่คณะวิชา
และหน่วยงาน
เทียบเท่า

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการ IQA Clinic

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย KM

คณาจารย์/อาจารย์
ประจําหลักสูตร
บุคลากรผู้รับผิดชอบ
ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
หลักสูตร/คณะวิชา/
หน่วยงาน และสถาบัน

*ช่วงเวลา
ดําเนินการ

*งบประมาณ

ครั้งที่ 1 : 12 เงินรายได้
ธ.ค. 2557 – สํานักงานประกัน
30 ม.ค. 2558 คุณภาพการศึกษา
จํานวน 8,000
ครั้งที่ 2 : 19 บาท
มิ.ย. 2558 –
29 ก.ค. 2558

ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ : *ช่วงเวลาดําเนินการ และงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาที่ดําเนินการตาม 6 กระบวนการ ของการจัดการความรู้
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