รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู้
คณะวิชา/หน่วยงาน
ประจําปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2558
รอบ 12 เดือน
(1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558 / 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)

โดย สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
ฉบับนําเสนอที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 8/2558 วันที่ 22 กันยายน 2558

1

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

ขอบเขต

การเพิ่ม
ประสิทธิ
ภาพการ
เรียนการ
สอน

ขอบเขต KM 3 การ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลงานของนักศึกษาเก่า
ที่เป็นผลผลิตของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ใน
วาระครบรอบ 60 ปี
ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน

ช่วงเวลา
ดําเนินการ*

งบ
ประมาณ*

โครงการสถาปัตยปาฐะ 2557 นักศึกษา/
(การบรรยายพิเศษเนื่องในวาระ ชุมชน/บุคคล
ผู้สนใจทั่วไป
ครบรอบ 60 ปี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์)

6 ก.ย.2557

50,000
บาท

โครงการเปิดบ้านวิชาการ
โบราณคดี รับ AEC

มี.ค.-ธ.ค. 57

330,668.04 1) ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน
บาท
4,081 คน (จัดในพื้นที่ 4
ภูมิภาค)
2) ความพึงพอใจโดยรวมต่อ
การจัดโครงการร้อยละ 88

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่ทําให้
นักศึกษาเกิดความภูมิใจใน
คณะวิชา และสาขาวิชาชีพ
ของตนเอง

อยู่
ยังไม่ได้
ระหว่าง
ดําเนิน
ดําเนิน
การ
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

√

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

√

คณะโบราณคดี

2

ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

การเพิ่ม ขอบเขต KM 1 การ
ประสิทธิ พัฒนาด้านการจัดการ
ภาพการ เรียนการสอน
เรียนการ
สอน

ช่วงเวลา
ดําเนินการ*

งบ
ประมาณ*

อาจารย์
โครงการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษในบริบทวัฒนธรรม
ไทยก้าวไกลสู่ ASEAN SocioCultural Community

6-7 ก.ย. 57

อาจารย์

15 ธ.ค. 57

139,956.73 1) ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน
บาท
58 คน
2) โครงการบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์โครงการร้อยละ
85.40
6,237 บาท 1) ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน
93 คน
2) ความพึงพอใจโดยรวมต่อ
การจัดโครงการร้อยละ 84.93

โครงการ/กิจกรรม

โครงการเสวนาทรัพยากร
วัฒนธรรม “เลื่อนฤทธิ์ : อดีต
ปัจจุบัน อนาคต”

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

อยู่
ยังไม่ได้
ระหว่าง
ดําเนิน
ดําเนิน
การ
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

√

คณะโบราณคดี

√

คณะโบราณคดี

3

ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

การเพิ่ม ขอบเขต KM 1 การ
ประสิทธิ พัฒนาการจัดการเรียน
ภาพการ การสอน
เรียนการ
สอน

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์
- โครงการอบรมการใช้งาน
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
จัดทําหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ
- การทวนสอบโดยอาจารย์
อาวุโสของคณะฯ
- การสรุปแนวทางการจักการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม
- จัดทําคู่มือหรือแนวทาง
ปฏิบัติงาน
- เผยแพร่เป็นเอกสาร / เว็บไซต์
คณะฯ

ช่วงเวลา
ดําเนินการ*

งบ
ประมาณ*

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

8 ส.ค. 57

7,305 บาท

มีผู้เข้าร่วมโครงการ 45คน
ความพึงพอใจ ร้อยละ
100.00 และการนําความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 100.00

อยู่
ยังไม่ได้
ระหว่าง
ดําเนิน
ดําเนิน
การ
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

√

คณะมัณฑนศิลป์

4

ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

การเพิ่ม
ประสิทธิ
ภาพการ
เรียนการ
สอน

ขอบเขต KM 1 การ
จัดการความรู้ด้านการ
เรียนการสอน/การผลิต
บัณฑิต

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง
เทคโนโลยีการเรียนการสอน

กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์
คณะอักษร
ศาสตร์

ช่วงเวลา
ดําเนินการ*

งบ
ประมาณ*

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

29 เม.ย. 58

3,025 บาท

1) มีผู้เข้าร่วมโครงการที่เห็น
ว่าสามารถพัฒนาตนเองได้
ภายหลังจากการเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 85
2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้หรือประโยชน์จากการ
เข้าร่วมโครงการตามที่ตนเอง
คาดหวัง ค่าเฉลี่ย 4.25
3) จํานวนผู้เข้ารับบริการ 4
คน
4) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ ค่าเฉลี่ย 4.50

อยู่
ยังไม่ได้
ระหว่าง
ดําเนิน
ดําเนิน
การ
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

√

คณะอักษรศาสตร์

5

ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

การเพิ่ม
ประสิทธิ
ภาพการ
เรียนการ
สอน

ขอบเขต KM 1 การ
จัดการความรู้ด้านการ
เรียนการสอน/การผลิต
บัณฑิต

โครงการ/กิจกรรม

โครงการเสวนาปริญญาเอก

กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์
คณะอักษร
ศาสตร์

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง คณาจารย์
ธรณีวิทยา
คณะอักษร
ศาสตร์

ช่วงเวลา
ดําเนินการ*

งบ
ประมาณ*

25 มี.ค. 58

27,000
บาท

1 เม.ย. – 31
พ.ค. 58

4,000 บาท

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

1) มีผู้เข้าร่วมโครงการที่เห็น
ว่าสามารถพัฒนาตนเองได้
ภายหลังจากการเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 94.44
2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้หรือประโยชน์จากการ
เข้าร่วมโครงการตามที่ตนเอง
คาดหวัง ค่าเฉลี่ย 4.44
3) จํานวนผู้เข้ารับบริการ 50
คน
1) ได้แหล่งเรียนรู้ 1 แหล่ง
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรณีวิทยา ค่าเฉลี่ย 4.30
3) จํานวนผู้เข้ารับบริการ 10
คน

อยู่
ยังไม่ได้
ระหว่าง
ดําเนิน
ดําเนิน
การ
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

√

คณะอักษรศาสตร์

√

คณะอักษรศาสตร์

6

ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

การเพิ่ม
ประสิทธิ
ภาพการ
เรียนการ
สอน

ขอบเขต KM 1 การ
จัดการความรู้ด้านการ
เรียนการสอน/การผลิต
บัณฑิต

โครงการพัฒนาหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ พ.ศ.2559 ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

โครงการพัฒนาการเรียนการ
ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนาประสิทธิภาพการ สอนอย่างสร้างสรรค์
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักของบุคลากรสาย
วิชาการ
โครงการเรียนรู้และแบ่งปัน
ประสบการณ์ในการบูรณาการ
การงานวิจัย งานบริการวิชาการ
และงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการ
สอน

ช่วงเวลา
ดําเนินการ*

งบ
ประมาณ*

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

คณาจารย์
คณะอักษร
ศาสตร์

1 เม.ย. – 31
พ.ค. 58

3,000 บาท

1) มีร่างหลักสูตรอักษรศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ปี
พ.ศ.2559 1 ฉบับ
2) จํานวนผู้เข้ารับบริการ 35
คน

คณาจารย์
คณะ
ศึกษาศาสตร์

มี.ค. – ก.ย.
2558

24,000
บาท

คณาจารย์
คณะ
ศึกษาศาสตร์

ปีงบประมาณ
2558

24,000
บาท

กลุ่มเป้าหมาย

1) มีจํานวนคู่มือการบูรณา
การงานวิจัย งานบริการ
วิชาการและงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน จํานวน 1 เล่ม
2) การวิพากษ์ความถูกต้อง
โดยผู้บังคับบัญชา จํานวน 1
โครงการ

อยู่
ยังไม่ได้
ระหว่าง
ดําเนิน
ดําเนิน
การ
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

√

คณะอักษรศาสตร์

√

คณะศึกษาศาสตร์

√

คณะศึกษาศาสตร์

7

ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

การเพิ่ม
ประสิทธิ
ภาพการ
เรียนการ
สอน

ขอบเขต KM 3 การ
ถ่ายทอดความรู้จากสวน
ป่าสมุนไพรคณะ
วิทยาศาสตร์
ขอบเขต KM 1 การ
จัดการเรียนการสอนใน
การสร้างแรงจูงใจการ
สร้างสรรค์การประกอบ
อาชีพให้นักศึกษา

โครงการสวนป่าสมุนไพรแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญา

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรทุก
ระดับของ
คณะ
วิทยาศาสตร์
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า
“การสร้างแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพด้วยการเป็น
ผู้ประกอบการ

ช่วงเวลา
ดําเนินการ*

งบ
ประมาณ*

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

ต.ค 57 – ก.ค. 5,000 บาท
58

23 เม.ย. 58

19,195
บาท

1) ผู้เข้าร่วมโครงการนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ
82.77
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ของ
โครงการร้อยละ 80.63
3) จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
181 คน
4.ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการให้บริการร้อยละ
80.00
5) โครงการที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาร้อยละ 100.00

อยู่
ยังไม่ได้
ระหว่าง
ดําเนิน
ดําเนิน
การ
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

√

คณะวิทยาศาสตร์

√

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

8

ผลการดําเนินการ
ช่วงเวลา
ดําเนินการ*

มาตรการ

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

การเพิ่ม
ประสิทธิ
ภาพการ
เรียนการ
สอน

ขอบเขต KM ที่ 1 การ
พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนโดย
เน้นให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์
ขอบเขต KM 3 การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการเรียนการ
สอนเพื่อสร้างอัตลักษณ์
ให้นักศึกษาและบัณฑิต
มีความคิดสร้างสรรค์

โครงการอบรมกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญประจําปี 2558

บุคลากรสาย
วิชาการ

โครงการการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการเรียนการ
สอน

คณาจารย์และ ธ.ค. 57 –
นักศึกษา
มิ.ย. 58

งบ
ประมาณ*

19 มิ.ย. 2558

16,500
บาท

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

อยู่
ยังไม่ได้
ระหว่าง
ดําเนิน
ดําเนิน
การ
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

√

คณะเภสัชศาสตร์

√

คณะดุริยางค
ศาสตร์

9

ผลการดําเนินการ
มาตรการ

การเพิ่ม
ประสิทธิ
ภาพการ
เรียนการ
สอน

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้โปรแกรม Endnote
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และงานวิจัย

ขอบเขต KM 1 มุ่ง โครงการ การบรรยายพิเศษ
พั ฒ น า ห ลั ก สู ตรแ ล ะ เรื่อง “PRACTICE-BASED
จัดการเรียนการสอนโดย LEARNING”
เน้นให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์

อาจารย์และ
นักศึกษา

ช่วงเวลา
ดําเนินการ*

งบ
ประมาณ*

20 พ.ค.58

15,000

14 ตุลาคม
2557

-

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

1) ผู้เข้าร่วม 36 คน
( อาจารย์/บุคลากร 34 คน
และนักศึกษาระดับปริญญาโท
2 คน)
2) ระดับความพึงพอใน 4.22
3) ผู้เข้าร่วมฯ นําความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ
90
4) บุคลากรได้รับการฝึกอบรม
และพัฒนาศักยภาพในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ ร้อย
ละ 76.59
ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
คณาจารย์คณะวิทยาการ
จัดการทั้งสิ้น 61 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 และมีความพึง
พอใจโดยรวมร้อยละ 4.33

อยู่
ยังไม่ได้
ระหว่าง
ดําเนิน
ดําเนิน
การ
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

√

คณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยี
การเกษตร

√

คณะวิทยาการ
จัดการ

10

ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

การเพิ่ม
ประสิทธิ
ภาพการ
เรียนการ
สอน

ขอบเขต KM 1 มุ่ง
พั ฒ น า ห ลั ก สู ตรแ ล ะ
จัดการเรียนการสอนโดย
เน้นให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์
ขอบเขต KM 1 การ
ถ่ า ยทอดความรู้ แ ละ
แบ่งปันประสบการณ์ใน
งานออกแบบ
ขอบเขต KM 1 การ
ประเมินผลด้านงาน
สร้างสรรค์/กระบวนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์-ผล
การเรียนรู้ในรายวิชา
(สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการ การเสวนาขั้นตอน
คณาจารย์
และวิธีการส่งเกรดและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)
โครงการ ART AND DESIGN

โครงการ Transparency in
grading

ช่วงเวลา
ดําเนินการ*

14 ตุลาคม
2557

อาจารย์และผู้ ปีการศึกษา
ที่สนใจทั่วไป 2557/
ปีงบประมาณ
2558
อาจารย์
ต.ค. 57-ก.ค.
58

อยู่
ยังไม่ได้
ระหว่าง
ดําเนิน
ดําเนิน
การ
การ

งบ
ประมาณ*

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

-

ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
คณาจารย์คณะวิทยาการ
จัดการทั้งสิ้น 61 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 และมีความพึง
พอใจโดยรวมร้อยละ 4.33
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

√

คณะวิทยาการ
จัดการ

√

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

1) มีจํานวนผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้
ความรู้ จํานวน 1 คน
2) ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ
100.00
3) มีความพึงพอใจระดับดี-ดี
มากนําไปใช้ในการให้คะแนน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ BCU

√

วิทยาลัยนานาชาติ

5,000 บาท

2,000 บาท

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

11

ผลการดําเนินการ
มาตรการ

การเพิ่ม
ประสิทธิ
ภาพการ
เรียนการ
สอน

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

โครงการการทวนสอบ
ขอบเขต KM 1 การ
ผลสัมฤทธิ์และผลการเรียนรู้ใน
ประเมินผลด้านงาน
สร้างสรรค์/กระบวนการ รายวิชา
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์-ผล
การเรียนรู้ในรายวิชา
(สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยศิลปากร

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์

ช่วงเวลา
ดําเนินการ*

งบ
ประมาณ*

ธ.ค. 57-ก.ค.
58

11,500
บาท

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

1) มีจํานวนผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้
ความรู้ จํานวน 1 คน
2) ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ
85.00

อยู่
ยังไม่ได้
ระหว่าง
ดําเนิน
ดําเนิน
การ
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

√

วิทยาลัยนานาชาติ

12

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ช่วงเวลา งบประมาณ
ดําเนินการ*
*
มาตรการ

ขอบเขต

ขอบเขต 2 การพัฒนา
การ
พัฒนา กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรม
นักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินการ

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา
เพื่อการเรียนและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย ภายใต้นโยบาย
ประชาคมอาเซียน

นักศึกษา

ก.ค. – ก.ย.
57

486,585

โครงการ Workshop
กระบวนการสร้างการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์โบราณคดี และ
ศิลปวัฒนธรรม

นักศึกษา

14-16 พ.ย.
57

288,000
บาท

โครงการพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตเพื่อการ
ทํางาน

นักศึกษา

6-7 พ.ค. 58 20,000
บาท

1) มีผู้เข้าร่วมโครงการ
1,000 คน
2) โครงการบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ ร้อยละ
82.80
1) มีผู้เข้าร่วมโครงการ
135 คน
2) โครงการบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ ร้อยละ
83.80
1) มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จํานวน 200 คน

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

√

คณะโบราณคดี

√

คณะโบราณคดี

√

คณะโบราณคดี
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ช่วงเวลา งบประมาณ
ดําเนินการ*
*
มาตรการ

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

ขอบเขต 2 การพัฒนา โครงการชุดความรู้เคลื่อนที่ :
การ
วัฒนธรรมร่วมอุษาคเนย์
พัฒนา กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรม
นักศึกษา
โครงการนิทรรศการถาวรและ
เสวนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลการดําเนินการ

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

นักศึกษา

ม.ค. – ส.ค.
58

297,000
บาท

1) มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จํานวน 220 คน

นักศึกษา

ธ.ค. 57มิ.ย. 58

110,000
บาท

1) มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จํานวน 125 คน

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ
√

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

คณะโบราณคดี

√

คณะโบราณคดี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย/สร้างสรรค์
ผลการดําเนินการ
ช่วงเวลา งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ*
*

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

มาตรการ

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

การ
พัฒนา
ศักยภาพ
การวิจัย

ขอบเขต KM 4 การ
พัฒนาศักยภาพและ
การถอดองค์ความรู้
และทักษะทางการ
วิจัยและบริการ
วิชาการของคณาจารย์
และทําการเผยแพร่
ลักษณะต่างๆ เช่น สื่อ
ออนไลน์ เป็นตัวอย่าง
ของกระบวนการและ
ผลในการวิจัยในเชิง
บูรณาการ
ขอบเขต KM 4 การ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
วิจัยอย่างสร้างสรรค์

โครงการจัดการความรู้ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
พ.ศ. 2558 “บทความวิชาการ
บทความวิจัย และบทความ
ปริทรรศน์ และแหล่งตีพิมพ์
ผลงานวิชาการทางมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ (สถาปัตยกรรม
ศาสตร์) ที่ได้รับการยอมรับ
แพร่หลาย”

อาจารย์

พ.ย. 57 –
ก.ย. 58

6,000 บาท

โครงการจัดทําตําราศิลปกรรมใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อาจารย์

พ.ค. – ส.ค.
57

500,000
บาท

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

อาจารย์มีการเขียน
บทความวิชาการเพื่อ
ตีพิมพ์ในแหล่งต่างๆ
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30%

√

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

ตําราศิลปกรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 5
เรื่อง

√

คณะโบราณคดี

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ
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ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

ขอบเขต KM 4 การ
การ
พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการ
ศักยภาพ วิจัยอย่างสร้างสรรค์
การวิจัย

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ*
*

โครงการการพัฒนาเมทาดาตา
สําหรับจารึกภาษาเขมรและลาว
เพื่อเป็นฐานข้อมูลจารึกอาเซียน

อาจารย์

15 ก.ค. –
30 พ.ย. 57

โครงการสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลกระดูกสัตว์ของสังคม
มนุษย์ยุคหินใหม่ถึงยุคสําริดในลุ่ม
น้ําโขงตอนล่าง
โครงการคนกับดิน : ภาชนะดิน
เผายุคก่อนประวัติศาสตร์ใน
ประเทศไทย

อาจารย์

ส.ค. 57- 17
ก.พ. 58

100,000
บาท

อาจารย์

18 ส.ค. 57
– 17 ก.พ.
58

151,121
บาท

โครงการจัดทําตําราเรื่อง
“ความคิดความหมาย ความเชื่อ
ในงานพุทธศิลป์ไทย”

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ

154,766.99 ฐานข้อมูลด้านจารึก
จํานวน 1 ฐาน

25,000
บาท

รายงานฐานข้อมูลแหล่ง
โบราณคดียุคหินใหม่ถึง
ยุคสําริดฯ จํานวน 1
เล่ม
หนังสือรวบรวมข้อมูล
ภาชนะดินเผายุคก่อน
ประวัติศาสตร์ใน
ประเทศไทย จํานวน 5
เล่ม
ตําราเรื่อง “ความคิด
ความหมาย ความเชื่อ
ในงานพุทธศิลป์ไทย”
จํานวน 1 เรื่อง

√

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

√

คณะโบราณคดี

√

คณะโบราณคดี

√

คณะโบราณคดี

คณะโบราณคดี
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ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

การ
พัฒนา
ศักยภาพ
การวิจัย

ขอบเขต KM 2 การ
จัดการความรู้ด้านการ
วิจัยสร้างสรรค์ : การ
ผลิตผลงานวิชาการ
และลิขสิทธิ์กับผลงาน
วิชาการ

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ*
*

อาจารย์
- โครงการประชุมเชิงวิชาการ
เรื่อง การจัดการความรู้ : การ
ผลิตผลงานวิชาการและลิขสิทธิ์กับ
ผลงานวิชาการ

8 ส.ค. 57

10,000
บาท

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด
ผู้เข้าร่วมโครงการ 45
คน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 96.83
นําความรู้ไปใช้
ประโยชน์
100.00

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น
√

ผู้รับผิดชอบ

คณะมัณฑนศิลป์
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ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

ขอบเขต KM 2 การ
การ
พัฒนา จัดการความรู้ด้านการ
ศักยภาพ วิจัย
การวิจัย

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การ
พัฒนางานวิจัยแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนกรณีการท่องเที่ยวกับการ
พัฒนาท้องถิ่น

ช่วงเวลา งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ*
*

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

คณาจารย์

1) ผู้เข้าร่วมโครงการที่
เห็นว่าสามารถพัฒนา
ตนเองได้ภายหลังจาก
การเข้าร่วมโครงการ
ค่าเฉลี่ย 4.50
2) ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้หรือ
ประโยชน์จากการเข้า
ร่วมโครงการตามที่
ตนเองคาดหวัง ค่าเฉลี่ย
4.29
3) จํานวนผู้เข้ารับ
บริการ 17 คน
4) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ
ค่าเฉลี่ย 4.41

10 มิ.ย. 58

8,275 บาท

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

√

คณะอักษรศาสตร์

18

ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

การ
พัฒนา
ศักยภาพ
การวิจัย

ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของ
บุคลากรสายวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ*
*

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

โครงการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ

คณาจารย์
คณะ
ศึกษาศาสตร์

ธ.ค. 57 –
พ.ค. 58

35,000
บาท

มีจํานวนเอกสารคู่มือ
วิจัยจํานวน 1 เล่ม

√

คณะศึกษาศาสตร์

โครงการการพัฒนาผลงานเพื่อ
การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชากาของ
บุคลากรสายวิชาการ

คณาจารย์
คณะ
ศึกษาศาสตร์

ธ.ค. 57 –
พ.ค. 58

35,000
บาท

มีจํานวนเอกสารคู่มือ
วิจัยจํานวน 1 เล่ม

√

คณะศึกษาศาสตร์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บอก คณาจารย์
เล่า...เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทาง
คณะ
วิชาการ”
ศึกษาศาสตร์

ธ.ค. 57 –
พ.ค. 58

35,000
บาท

มีจํานวนเอกสารคู่มือ
วิจัยจํานวน 1 เล่ม

√

คณะศึกษาศาสตร์

1 . จํ า น ว น ผู้ เ ข้ า รั บ
บริการ 33 คน
2. ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการเข้ า ร่ ว ม
โครงการ ร้อยละ 86.17
3. ผู้รับบริการมีความรู้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 84.00

√

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ขอบเขต KM 2 การ โ ค ร ง ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ อาจารย์และ
จัดการความรู้ด้านการ ประสบการณ์การดําเนินการเพื่อ อาจารย์รุ่น
วิจัย
เป็นหน่วยงานวิจัยดีเด่นของคณะ ใหม่
วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา
2557

6
1,984 บาท
พฤศจิกายน
2557
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ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

ขอบเขตที่ 2 การสร้าง โครงการเสวนาวิจัยและการ
การ
พัฒนา ความเป็นเลิศด้านการ จัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง
“จริยธรรมการวิจยั ในมุนษย์”
ศักยภาพ วิจัยเชิงสร้างสรรค์
การวิจัย
ขอบเขต KM 4 การ
เขียนบทความวิชาการ
ทางด้านดนตรีที่มี
คุณภาพ
ขอบเขต KM 2 มุ่ง
พั ฒ นาการวิ จั ย และ
การสร้ า งสรรค์ เ พื่ อ
ก้ า ว สู่ ก า ร เ ป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด้ รั บ
การยอมรับระดับชาติ
และนานาชาติ

ช่วงเวลา งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ*
*
บุคลากรสาย
วิชาการ

18 มิ.ย. 58

โครงการเทคนิคการเขียนบทความ คณาจารย์
วิชาการทางด้านดนตรีที่มีคุณภาพ

ธ.ค.57 –
ก.ค. 58

โครงการ การเสวนาการใช้
โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์สําหรับ
ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

16 ตุลาคม
2558

คณาจารย์
และบุคลากร

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

√

คณะเภสัชศาสตร์

9,500 บาท

√

คณะดุริยางค
ศาสตร์

-

√

คณะวิทยาการ
จัดการ
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ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

การ
พัฒนา
ศักยภาพ
การวิจัย

ขอบเขต KM 1 ผลิต
และเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการระดับ
นานาชาติ

ขอบเขต KM 2 การ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
วิจัย

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ*
*

โครงการ การเสวนาการจัดทํา
แผนงานการวิจัยและสนับสนุน
การทําวิจัยของบุคลากร เรื่อง
“การจัดทําแผนงานการวิจัยและ
การสนับสนุนการทําวิจัยของ
บุคลากร”
การพัฒนาศักยภาพในการผลิต
และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

คณาจารย์
และบุคลากร

28 ตุลาคม
2558

-

บุคลากรสาย
วิชาการ

ตลอดทั้งปี

-

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
กระบวนการจัดทํางานวิจัย

บุคลากรสาย
วิชาการ

ปีการศึกษา
2557/
ปีงบประมา
ณ 2558

-

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

มีรายงานวิจัยที่ได้รับ
การพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 11
โครงการ และ
โครงการวิจัยที่เกิดจาก
การนําความรู้ไปต่อยอด
และได้รับทุนสนับสนุน
จากภายนอก จํานวน 2
โครงการ
จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 30 คน

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

√

คณะวิทยาการ
จัดการ

√

คณะวิทยาศาสตร์

√

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
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ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

ขอบเขต KM 1
การ
พัฒนา Research clinic เพื่อ
ศักยภาพ เพิ่มสมรรถนะทางการ
การวิจัย วิจัย

โครงการ/กิจกรรม

1.การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง
Environmentally
Harmonized Agriculture and
Forest (เอกสารแนบ1)
2.การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
นักศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อรับทุนวิจัย

ช่วงเวลา งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ*
*

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

บุคลากรสาย ต.ค. 57มิ.ย.58
วิชาการ
บุคลากร
สํานักงาน
เลขานุการ
บุคลากร
สนับสนุนด้าน
ปฏิบัติการ

1) ร้อยละ 92.30
( ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม 6 0 ค น /
เป้าหมาย65 คน)
2) ความพึงพอใจ 4.21
3) บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างคณะสัตว
ศาสตร์ฯ และ College
of Agriculture and
Life Sciences,
Chonnam National
University, South
Korea
จํานวน 1 ฉบับ
4) ทุนวิจัยระดับหลัง
ปริ ญ ญาเอก จํ า นวน 1
ทุน (เอกสารแนบ 3)
ผู้รับทุน : ดร.สรารัตน์
มนต์ขลัง
ระยะเวลาการทําวิจัย :
1 ปี

60,000

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น
√

ผู้รับผิดชอบ

คณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยี
การเกษตร
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ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

ขอบเขต KM 2 การ โครงการการจัดการความรู้เรื่อง
การ
การพัฒนางานวจิ ัย/สร้างสรรค์
พัฒนา พัฒนางานวิจัย/
ศักยภาพ สร้างสรรค์ กับการเข้า กับการเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ
การวิจัย สู่ตําแหน่งวิชาการ
(สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเด็นที่ 2 การ
จัดการความรู้ด้านการ
วิจัย)

ช่วงเวลา งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ*
*

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

อาจารย์

1) จํานวนผู้ทรงคุณวุฒิที่
ให้ความรู้ในด้านการขอ
ทุนวิจัย/สร้างสรรค์และ
การขอกําหนดตําแหน่ง
วิชาการ
2) ร้อยละของอาจารย์ที่
เข้าร่วมอบรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
แผน

พ.ค. – ก.ค.
58

10,000
บาท

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ
√

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยนานาชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ
ผลการดําเนินการ
มาตรการ

การ
ถ่ายทอด
องค์
ความรู้

ขอบเขต

ขอบเขต KM 5 การ
เพิ่มพูนขีด
ความสามารถ และ
สมรรถนะของ
บุคลากร

โครงการ/กิจกรรม

โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์วิจยั
และการปฏิบัติงานทางโบราณคดี
เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ์นักศึกษาด้วยการ
ศึกษาวิจัยภาคสนามทาง
มานุษยวิทยา

*ช่วงเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ

*
งบประมาณ

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

บุคลากรสาย พ.ย. 57ส.ค. 58
วิชาการ
บุคลากรสาย
สนับสนุน และ
นักศึกษา
บุคลากรสาย พ.ค.-มิ.ย.58
วิชาการ
บุคลากรสาย
สนับสนุน และ
นักศึกษา

249,000
บาท

1) มีผู้เข้าร่วมอบรม
จํานวน 120 คน
2) ความพึงพอใจ
โดยรวมต่อการจัด
โครงการร้อยละ 85
ผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน
50 คน

50,000
บาท

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

√

คณะโบราณคดี

√

คณะโบราณคดี
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ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

การ
ถ่ายทอด
องค์
ความรู้

KM 3
การพัฒนาการบริหาร
จัดการระบบประกัน
คุณภาพของหลักสูตร
คณะวิชาด้านศิลปะ
และการออกแบบ

โครงการ/กิจกรรม

*ช่วงเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ

- การตรวจเยี่ ย มการดํ า เนิ น การ อาจารย์
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2557 (ครั้ง
ที่ 1 และครั้งที่ 2)
- โครงการอบรมการเขี ย น SAR
และการจั ด เตรี ย มเอกสารเพื่ อ
รองรับการตรวจประเมินคุณภาพฯ
ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร จั ด โ ด ย
มหาวิทยาลัย

20 ม.ค.58
29 ก.ค.58

3 เม.ย.58

*
งบประมาณ

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

6,960 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งที่
1,000 บาท 1: 94 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งที่
2: 25 คน
ผู้เข้าร่วมอบรม (11
หลักสูตร) 17 คน
ร้อยละ100 ของการส่ง
รายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร
(มคอ.7) ฉบับร่าง

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

√

คณะมัณฑนศิลป์
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ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

การ
ถ่ายทอด
องค์
ความรู้

ขอบเขต KM 4 การ
จัดการองค์ความรู้
“มัณฑนศิลป์” เพื่อ
การก้าวสู่การเป็น
ศูนย์กลางการศึกษา
ด้านศิลปะและการ
ออกแบบแห่งอาเซียน

- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ5รอบ 2 เมษายน
2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข
-การเผยแพร่องค์ความรู้
มัณฑนศิลป์ผ่านทางเว็บไซต์
- การผลิตหนังสือ ตํารา
วารสารวิชาการของคณะ
- การเขียนบทความประกอบ
ผลงานสร้างสรรค์ ที่จะจัดแสดง
นิทรรศการผลงานคณาจารย์ใน
เดือน ก.ย.58
โครงการบอกเล่า...เพื่อเข้าสู่
ตําแหน่งชํานาญการพิเศษ

ขอบเขต KM 2 การ
การ
พัฒนาประสิทธิภาพ
ถ่ายทอด
การปฏิบัติงานของ
องค์
บุคลากรสายบริหาร
ความรู้
และปฏิบัติงานทั่วไป

*ช่วงเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ

*
งบประมาณ

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

คณาจารย์

1,202,600
บาท
(ตลอด
โครงการ)

-

ศึกษาดูงาน
7-9 ม.ค.58,
สัมมนา
คณาจารย์
16 มี.ค.58,
นิทรรศการ
ผลงาน
คณาจารย์
15-30 ก.ย.
58 (อยู่
ระหว่าง
ดําเนินงาน)

บุคลากรสาย มี.ค. 58สนับสนุนคณะ พ.ค. 58
ศึกษาศาสตร์

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 91,
74 คน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 95.91
ความพึงพอใจประโยชน์
ที่ผู้เข้าร่วมได้รับ ร้อยละ
91.57
การนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ร้อยละ
100.00

√

คณะมัณฑนศิลป์

มีจํานวนคู่มือการขอ
กําหนดตําแหน่งชํานาญ
การพิเศษ จํานวน 1
เล่ม

√

คณะศึกษาศาสตร์

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ
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ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

ขอบเขต KM 6 การ
จัดลําดับความสําคัญ
เพื่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขต KM 2 การ
เบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินและการจัดซื้อ
จัดจ้าง

โครงการการพัฒนาทักษะการ
จัดลําดับความสําคัญของงานเพื่อ
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการบริการวิชาการและ
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
(เอกสารแนบ 5)

*ช่วงเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ

*
งบประมาณ

พนักงานสาย
สนับสนุน

ต.ค.57 –
ก.ค. 58

14,000
บาท

บุคลากรสาย 6 ม.ค.58
วิชาการ
บุคลากร
สํานักงาน
เลขานุการ
และบุคลากร
สนับสนุนด้าน
ปฏิบัติการ

12,600

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

1) ร้อยละ 83.33
(ผู้เข้าร่วม 25 คน/
เป้าหมาย 30คน)
2) ความพึงพอใจ ร้อย
ละ 83.40 (4.17 จาก 5
ระดับคะแนน)

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

√

คณะดุริยางค
ศาสตร์

√

คณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยี
การเกษตร
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ผลการดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

*ช่วงเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ

*
งบประมาณ

มาตรการ

ขอบเขต

การ
ถ่ายทอด
องค์
ความรู้

ขอบเขต KM 3 มุ่ง
การบริ ห ารจั ด กา ร
อ ง ค์ ก ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพเพื่อการ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
การสร้างสรรค์

โครงการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ บุคลากรสาย
ความก้าวหน้าในวิชาชีพบุคลากร สนับสนุน
สายสนั บ สนุ น ของพนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษา

14-15 ก.ค. 182,435
58
บาท

ขอบเขต KM 3 มุ่ง
การบริ ห ารจั ด กา ร
อ ง ค์ ก ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพเพื่อการ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
การสร้างสรรค์

โครงการแลกเปลี่ยนและตอบข้อ อาจารย์
ซั ก ถาม สาระน่ า รู้ เ กี่ ย วกั บ งาน
บุ ค คลสวั ส ดิ ก าร กองทุ น สํ า รอง
เ ลี้ ย ง ชี พ ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์
ประกันสังคม

16 ตุลาคม
2558

โครงการแลกเปลี่ยนและตอบข้อ อาจารย์
ซั ก ถาม ระเบี ย บและวิ ธี ป ฏิ บั ติ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ บิ ก จ่ า ย วั ส ดุ
ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการสวั ส ดิ ก ารค่ า
รักษาพยาบาล

16 ตุลาคม
2558

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด
ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
บุคลากรของคณะ
วิทยาการจัดการทั้งสิ้น
40 คน คิดเป็นร้อยละ
93.02 และมีความพึง
พอใจมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 4.40

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

√

คณะวิทยาการ
จัดการ

-

√

คณะวิทยาการ
จัดการ

-

√

คณะวิทยาการ
จัดการ
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ผลการดําเนินการ
มาตรการ

การ
ถ่ายทอด
องค์
ความรู้

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

*ช่วงเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ

โครงการแลกเปลี่ยนและตอบข้อ อาจารย์
ซั ก ถาม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
ของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ขอบเขต 3 การจัดการ โครงการจั ด การองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ บุคลากรสาย
ความรู้ด้านการบริหาร พั ฒ นาบุ ค ลการสายสนั บ สนุ น สนับสนุน
ประจําปีงบประมาณ 2558
จัดการ

16 ตุลาคม
2558

25 เม.ย. –
30 ก.ค. 58

*
งบประมาณ

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

-

5,000 บาท 1) ผู้เข้าร่วมโครงการนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 78.40
2) ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ของโครงการ
ร้อยละ 80.70
3) จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 26 คน
4) ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการให้บริการ
ร้อยละ 82.00

√

√

ผู้รับผิดชอบ

คณะวิทยาการ
จัดการ

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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ผลการดําเนินการ
มาตรการ

การ
ถ่ายทอด
องค์
ความรู้

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

ขอบเขต KM 3 การ โครงการอบรม Microsoft office
365
บริหารจัดการองค์
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการ
สร้างสรรค์
ข อ บ เ ข ต 3 ก า ร โครงการ KM ความรู้ภาษาอังกฤษ
ถ่า ยทอดความรู้ และ
แบ่ ง ปันประสบการณ์
ความรู้ภาษาอังกฤษ

ขอบเขต KM 3 การ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนตามภารกิจ
ของตนเอง

*ช่วงเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ

บุคลการสาย
วิชาการ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
นักศึกษา และ
ผู้ที่สนใจทั่วไป
1. โครงการการจัดการความรู้เรื่อง บุคลากรสาย
สนับสนุน
“การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในที่
ทํางาน”

*
งบประมาณ

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

√

คณะเภสัชศาสตร์

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 50 คน

√

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

1) มีจํานวนบุคลากรที่มี
ประสบการณ์หรือผ่าน
การอบรม จํานวน 2 คน
2) ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 90
3) มีจํานวนบทความ/
สรุปโครงการ จํานวน 1
เรื่อง
4) บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ ร้อยละ
90.00

√

วิทยาลัยนานาชาติ

10 ก.ค. 58

ปีการศึกษา
2557 /
ปีงบประมา
ณ 2558

-

พ.ย. 57 –
มี.ค. 58

8,000 บาท

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ
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ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

การ
ถ่ายทอด
องค์
ความรู้

ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนาระบบรูปแบบ
การพิมพ์เอกสารตาม
แบบฟอร์ม บฑ. 1
ขอบเขต KM 1 การ
เบิกจ่ายเงินและการ
จัดซื้อจัดจ้างใน
โครงการวิจัย

โครงการ/กิจกรรม

*ช่วงเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ

2. โครงการการจัดการความรู้และ บุคลากรสาย
สนับสนุน
พัฒนาบุคลากรเรื่อง การพัฒนา
ภาษาอังกฤษ

พ.ค. – ก.ค.
58

โครงการระบบรูปแบบการพิมพ์
เอกสารตามแบบฟอร์ม บฑ. 1

บุคลากร
บัณฑิต
วิทยาลัย

พ.ย. 57 –
พ.ค. 58

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การ
เบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง
ในโครงการวิจัย”

บุคลากร

ก.พ.-มิ.ย.
58

*
งบประมาณ

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

-

1) มีจํานวนบุคลากรที่มี
ประสบการณ์หรือผ่าน
การอบรม จํานวน 3 คน
2) ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100.00
3) มีจํานวนบทความ/
สรุปโครงการ จํานวน 1
เรื่อง
4) บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจร้อยละ
100.00
-

30,000
บาท

4,308.40

-

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ
√

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยนานาชาติ

√

บัณฑิตวิทยาลัย

√

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
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ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

ขอบเขต KM 1
การ
ถ่ายทอด เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
องค์
ความรู้
ขอบเขต KM 1การ
บริหารจัดการองค์กร
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนางานประจําไปสู่
งานวิจัยสถาบัน

ขอบเขต KM 1
เพิ่มพูนความรู้การ
บริหารจัดการองค์
ความรู้ขององค์กร

*ช่วงเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ

*
งบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO
27001
โครงการการบริหารจัดการองค์กร
โดยใช้ MS Office 365

บุคลากรศูนย์
คอมพิวเตอร์

ต.ค. 58ก.ย. 58

บุคลากรศูนย์
คอมพิวเตอร์

ม.ค. 58 –
ก.ย.58

โครงการการจัดการความรู้
ระหว่างบุคลากรสํานัก
หอสมุดกลาง ปี 2558 เรื่อง
บริการสารสนเทศ/สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ และบริการยืม-คืน
ประสบการณ์และกระบวนการใน
การจัดนิทรรศการระดับนานาชาติ
Thai Pavilion in Venice
Biennale 2013

บรรณารักษ์ ตลอดทั้งปี
ฝ่ายบริการ
บรรณารักษ์
ฝ่ายอื่นๆ และ
บุคลากรอื่นๆ
บุคลากร
30 ม.ค. – 1
ก.พ. 2558

โครงการ/กิจกรรม

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

35,000
บาท

-

√
เลื่อน
ดําเนินการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์

35,000
บาท

-

√
เลื่อน
ดําเนินการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์

-

-

ผู้เข้าร่วมโครงการได้มี
ความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการในการจัด
นิทรรศการระดับ
นานาชาติ ร้อยละ
80.60

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

√

ผู้รับผิดชอบ

สํานัก
หอสมุดกลาง

หอศิลป์
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ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

ขอบเขต KM 1 การ
การ
ถ่ายทอด จัดทําคู่มอื การ
ปฏิบัติงาน
องค์
ความรู้
ขอบเขต KM 2 การ
จัดการความรู้
เกี่ยวกับงาน
ประชาสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรม

*ช่วงเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ

โครงการจัดทําคูม่ ือการปฏิบัติงาน บุคลากร
ของสภามหาวิทยาลัย

โครงการการจัดการความรู้ (KM)
เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เรื่อง
"การพูดในที่สาธารณะ"

บุคลากรที่
ปฏิบัติงาน
ด้าน
ประชาสัมพัน
ธ์/ผู้สนใจของ
คณะวิชา/
หน่วยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลัย
พระราชวัง
สนามจันทร์

*
งบประมาณ

มิ.ย. 57 –
ตุลาคม
2557
25 มิถุนายน เงินรายได้
2558
ของ
กองงาน
วิทยาเขต
จํานวน 15,
000 บาท

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด
มีคู่มือการปฏิบัติงาน
ของสภามหาวิทยาลัย
จํานวน 1 เล่ม

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

√

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

√

กองงานวิทยาเขต
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ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

การ
ถ่ายทอด
องค์
ความรู้

ขอบเขต KM 1 การ
เตรียมความพร้อมการ
จัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ
ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (eAuction)

โครงการการจัดการความรู้ (KM)
เรื่อง "การเตรียมความพร้อมการ
จัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(eAuction)"

*ช่วงเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ

*
งบประมาณ

เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงาน
ด้านการเงิน
ด้านพัสดุ และ
ผู้สนใจของ
คณะวิชา ศูนย์
สถาบัน สํานัก
และหน่วยงาน
ระดับกอง
ต่างๆ ทุก
วิทยาเขต

เงินรายได้
ของ
กองงาน
วิทยาเขต
จํานวน 20,
000 บาท

26 มีนาคม
2558 ณ ชั้น
8 อาคาร 50
ปี
มหาวิทยาลั
ยศิลปากร
พระราชวัง
สนามจันทร์

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

√

กองงานวิทยาเขต
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ผลการดําเนินการ
มาตรการ

การ
ถ่ายทอด
องค์
ความรู้

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

ขอบเขต KM 4 การ โครงการการจัดการความรู้ (KM)
จัดการความรู้เกี่ยวกับ สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558
การกลั่นกรองและ
ตรวจสอบโครงการ

*ช่วงเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ

*
งบประมาณ

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

เจ้าหน้าที่
19 มิถุนายน
ผู้รับผิดชอบ
2558
ด้านการเงิน
การคลังและ
พัสดุ รวมทั้ง
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
สังกัดกองงาน
วิทยาเขต กอง
คลัง
สํานักงาน
ตรวจสอบ

เงินรายได้
งบพัฒนา
บุคลากรฯ
จํานวน
7,000 บาท

มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จํานวน 48 คน (จาก
กลุ่มเป้าหมาย 40 คน)
บรรลุตามแผน
มีผลกาประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดโครงการ
อยู่ในระดับ “มาก” คิด
เป็นร้อยละ “82.75”
ค่าเฉลี่ย “4.14” บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กําหนด
ไว้

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

√

กองงานวิทยาเขต
กองคลัง
สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
และ
สํานักงานวิทยา
เขตสารสนเทศ
เพชรบุรี
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ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

ขอบเขต KM 1 การ
การ
ถ่ายทอด พัฒนางานประจําสู่
งานวิจัย
องค์
ความรู้

โครงการ/กิจกรรม

โครงการการจัดการความรู้การ
พัฒนางานประจําสู่งานวิจัย
(Routine to Research : R2R

*ช่วงเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ
บุคลากรกอง
กิจการ
นักศึกษา

*
งบประมาณ

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

ไม่ใช้
PDCA
ระหว่าง 12 งบประมาณ
พ.ย. - 27
พ.ค. 2558

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ทั้งหมด 14 คน ได้นําผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป
ใช้การปฏิบัติครั้งที่ 1-7
ได้ทุกคน มี 3 คน ได้ทํา
เสร็จแล้วและทําเป็น
ผลงานวิชาการที่นําไปใช้
ในการกําหนดตําแหน่ง
ให้สูงขึ้น อีก 2 คน
กําลังดําเนินการเขียน
บทที่ 4 จึงสรุปได้ว่า
โครงการการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน
บรรลุเป้าหมาย
ความสําเร็จในเชิง
ปริมาณ และในเชิง
คุณภาพ

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น
√

ผู้รับผิดชอบ

กองกิจการ
นักศึกษา
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ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

ขอบเขต KM 1 การ
การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ถ่ายทอด
ประยุกต์ใช้งาน SU
องค์
Google
ความรู้
Applications
ขอบเขต KM 1 การ
จัดการความรู้ระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ถ่ายทอดสู่บุคคล

โครงการ/กิจกรรม

*ช่วงเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ

โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ การ บุคลากร
ประยุกต์ใช้งาน SU Google ภายในกอง
Applications ภายในหน่วยงาน

โครงการถ่ า ยทอดความรู้ เรื่ อ ง
“การใช้ ง านระบบสารบรรณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Document)
เพื่ อ ส่ ง เสริ มค วา มรู้ แ ล ะ เพิ่ ม
เครือข่ายการใช้งาน”

บุคลากรที่ทํา
หน้าที่
ควบคุมดูแล
และ
ประสานงาน
เกี่ยวกับงาน
ด้านเอกสาร
ทางราชการ
ในหน่วยงาน
ต่างๆ ผู้
ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับงาน
สารบรรณ
และผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบ
หลักในการ
เปิดอ่านและ
รับเอกสาร

เม.ย. 2558

- วันอังคาร
ที่ 17 ก.พ.
2558 – วัง
ท่าพระ-ตลิ่ง
ชัน
- วันพุธที่
18 - 19
กุมภาพันธ์
2558 –
พระราชวัง
สนามจันทร์เพชรบุรี

*
งบประมาณ

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

-

โครงการ
พัฒนา
บุคลากร
จํานวน
35,203
บาท

- มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 94.00
- ผู้เข้าร่วมฯ มีความรู้
ความสามารถในการเข้า
ใช้งานระบบสารบรรณ
ร้อยละ 92.55
- ร้อยละของ
ความสําเร็จของการจัด
กิจกรรม ร้อยละ 89.6

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

√

กองบริการอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ

√

กองกลาง
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ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

โครงการ/กิจกรรม

*ช่วงเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ

บุคลากรที่
ปฏิบัติงานMIS
จากคณะวิชา/
ศูนย์/สถาบัน/
สํานัก/
สํานักงาน
อธิการบดี
ขอบเขต KM 1 วิธีการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ
ทดลองจ่าย และการ หลักเกณฑ์วิธีการทดรองจ่าย และ ของคณะวิชา
และหน่วยงาน
การยืมเงินของมหาวิทยาลัย
ยืมเงินของ
ศิลปากร
มหาวิทยาลัย
ขอบเขต KM 1 การ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ
ถ่ายทอดความรู้
หลักเกณฑ์วิธีการทดรองจ่าย และ ของคณะวิชา
และหน่วยงาน
การยืมเงินของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 2
บุคลากร
โครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง
เทคนิคการเกษียนหนังสือราชการ สํานักงาน
และการเขียนหนังสือราชการที่ดี วิทยาเขต
สารสนเทศ
เพชรบุรี

ขอบเขต KM 1 การ
การ
ถ่ายทอด จัดการความรู้การใช้
งานผ่านระบบ MIS
องค์
ความรู้

โครงการการจัดซื้อจัดจ้าง การ
เรียกดูรายงาน และปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานผ่าน
ระบบ MIS (ระยะที่ 2)

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ

*
งบประมาณ

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

20 ส.ค.
2558

7,707.50
บาท

√

กองคลัง

28 ส.ค.
2557

13,500

1) มีจํานวนผู้เข้าร่วม
อบรม ทั้งหมด 54 คน
2) มีความพึงพอใจ
โดยรวมเฉลี่ยต่อ
โครงการจัดอบรม
เท่ากับ 4.09 ความพึง
พอใจระดับ มาก
มีผู้เข้าร่วม 62

√

สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

9 ก.ค.
2558

20,000

มีผู้เข้าร่วม 93

√

สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

19 ส.ค.
2558

3,000 บาท

√

สํานักงานวิทยา
เขตสารสนเทศ
เพชรบุรี

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ
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ผลการดําเนินการ
มาตรการ

ขอบเขต

การ
ถ่ายทอด
องค์
ความรู้

KM 1 การสร้าง
ความรู้ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
รอบใหม่ ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา
2557 แก่คณะวิชา
และหน่วยงาน
เทียบเท่า

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ IQA Clinic

*ช่วงเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการ

*
งบประมาณ

ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด

ครั้งที่ 1 :
12 ธ.ค.
2557 – 30
ม.ค. 2558

เงินรายได้
สํานักงาน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
จํานวน
8,000 บาท

ครั้งที่ 1 : Site visit
ครบทุกคณะวิชา (14
คณะวิชา) และ 1
หน่วยงาน (บัณฑิต
วิทยาลัย)
ครั้งที่ 2 : site visit 7
คณะวิชา

คณาจารย์/
อาจารย์
ประจํา
หลักสูตร
บุคลากร
ผู้รับผิดชอบ
ด้านประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ระดับ
หลักสูตร/
คณะวิชา/
หน่วยงาน
และสถาบัน

ครั้งที่ 2 :
19 มิ.ย.
2558 – 29
ก.ค. 2558

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ

ดําเนิน
การเสร็จ
สิ้น

ผู้รับผิดชอบ

√

สํานักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ : *ช่วงเวลาดําเนินการ และงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาที่ดําเนินการตาม 6 กระบวนการ ของการจัดการความรู้
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