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รายงานผลการดําเนินงาน 

ตามแผนการจัดการความรู้ 

 

คณะวิชา/หน่วยงาน 
ประจําปีการศกึษา 2556/ปงีบประมาณ 2557 

รอบ 12 เดือน 
 

 

 

 



2 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 

ขอบเขต KM 1 การพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน สาขาศิลปะและการ

ออกแบบ  

สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอน 

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ 

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การปรับปรุง

เนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

ไทยและอาเซียน และความเป็นผู้นําด้าน

การออกแบบในแหล่งท่องเที่ยว 

กรณีศึกษาเมืองเสียมราฐ ประเทศ

กัมพูชา 

คณาจารย์ ม.ค. 57 – พ.ค. 57 ผู้เข้าร่วมฯ 100 คน ความพึง

พอใจ 97.59 ประโยชน์ที่

ได้รับ 99.19 

คณะมัณฑนศิลป์ 

 

ขอบเขต KM 4 การจัดการองค์ความรู้ 

“มัณฑนศิลป์. เพื่อการก้าวสู่การเป็น

ศูนย์กลางการศึกษาด้านศิลปะและ

การออกแบบแห่งอาเซียน 

- ระดมความคิดเพื่อบ่งชี้ความรู้ 

- กลั่นกรองและจําแนกหมวดหมู่ความรู้

ของ คณะมัณฑนศิลป ์

- การสัมมนาคณาจารย์เพื่อจัดการองค์

ความรู้มัณฑนศิลป์ 

- การเผยแพร่องค์ความรู้มัณฑนศิลป์

ผ่านทางเว็บไซต์  

- การผลิตหนังสือ ตํารา วารสารวิชาการ

ของคณะ 

คณาจารย์ ม.ค. 57 – ก.ย. 

57 

ผู้เข้าร่วมฯ 100 คน  คณะมัณฑนศิลป์ 

 

ขอบเขต KM 1 การจัดการความรู้ด้าน

การเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต 

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทํา

เอกสารประกอบการสอน คําสอน 

หนังสือและตํารา 

คณาจารย์ คณะอักษร

ศาสตร์ 

22 ม.ค. 57 จํานวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 

85.2 ความพึงพอใจ 4.27  

คณะอักษรศาสตร์ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 

ขอบเขต KM 1 การพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหลักของบุคลากรสายวิชาการ 

 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

อย่างสร้างสรรค์  

 

คณาจารย์ คณะ

ศึกษาศาสตร ์

มี.ค. 57 – ต.ค. 57 1) มีโครงการ 3 โครงการ 

2) มีคู่มือการสอน 1 เล่ม 

3) การวิพากษ์               

ความถูกต้องโดย

ผู้บังคับบัญชา จาํนวน 1 

โครงการ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

 

 2. โครงการเรียนรู้และแบ่งปัน

ประสบการณ์ในการบูรณาการงานวิจัย 

งานบริการวิชาการ และงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

คณาจารย์ คณะ

ศึกษาศาสตร ์

พ.ย.56- เม.ย. 57 มีคู่มือการบูรณาการงานวิจัย 

งานบริการวิชาการ และงาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ

การเรียนการสอน 1 เล่ม 

คณะศึกษาศาสตร์ 

 

ขอบเขต KM 2 พัฒนาคุณภาพทาง

วิชาการเพื่อการเรียนการสอนที่มี

คุณภาพสูง 

โครงการตําราคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

บุคลากรสายวิชาการ ตลอดทั้งปี มีตําราฉบับสมบูรณ์ที่นํามาใช้

ในการเรียนการสอนถ่ายทอด

ความรู้ให้นักศึกษาจํานวน 6 

เรื่อง 

คณะวิทยาศาสตร์ 

 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ

สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมี

ความคิดสร้างสรรค์ 

1. การบูรณาการเรียนการสอนเพื่อ

นําไปสู่การปฏิบตัิจริง 

 

 

อาจารย์ 12 พ.ค. 57 

22 พ.ค. 57 

1) มีการประชาสัมพันธ์ 

2) มีการดําเนินการจัดประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3) มีการรวบรวมองค์ความรู้ 

และเผยแพร่ให้บุคลากรและ

สาธารณชนทราบ 

คณะเภสัชศาสตร์ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 

ขอบเขต KM 1 การจัดการเรียนการ

สอนในชั้นเรียนที่มีจํานวนนักศึกษา

มากกว่า 100 คน 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ

จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มี

ขนาดใหญ่ 

อาจารย์และอาจารย์รุ่น

ใหม่ 

27 มีนาคม 2557 

1 พฤษภาคม 

2557 

1 .  ผู้ เ ข้ า ร่ วม โครงการนํ า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 
93.33 
2 .  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ เข้าร่วมต่อประโยชน์ของ
โครงการฯ ร้อยละ 90.00 
3. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
จํานวน 41 คน 
 

คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

 

ขอบเขต KM 3 การรวบรวมแนว

ปฏิบัติที่ดีจากการเรียนการสอน

รายวิชาเครื่องมือเอก 

การกลั่นกรองความรู้จากการเรียนการ

สอนรายวิชาเครื่องมือเอกเพื่อเผยแพร่สู่

บุคคลาภายนอก 

คณาจารย์และนักศึกษา พ.ย. 56- ก.ย. 57 มีแนวปฏิบัติที่ดีในการเรียน

การสอนรายวิชาเครื่องมือเอก 

1 รายวิชา 

คณะดุริยางค

ศาสตร์ 

 

ขอบเขต KM 4 การสังเคราะห์ความรู้

การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้านดนตรีสู่นักศึกษาและ

บุคคลภายนอก 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีของคณะ

ดุริยางคศาสตร์ 

คณาจารย์และนักศึกษา พ.ย. 56- ก.ย. 57 มีองค์ความรู้จากการจัด

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้านดนตรี 2 กิจกรรม 

คณะดุริยางค

ศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 1 การพัฒนางานวิจัย

เพื่อพัฒนการเรียนการสอน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจดทํา

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน 

อาจารย์สาขาการจัดการ

โรงแรม 

ธ.ค.56-ม.ค.57 1) มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 90.91 

ความพึงพอใจ 4.54±0.36 

วิทยาลัยนานาชาติ 

 

ขอบเขต KM 1 การจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

และมีความคิดสร้างสรรค ์

โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมี

ความคิดสร้างสรรค์ 

บุคลากรสายวิชาการ

และนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2556 

/ ปีงบประมาณ 

2557 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ขอบเขต KM 1 การพัฒนาเทคนิคการ

สอนและการวัดผล 

คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนวิธีการสอนและ

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้จากเพื่อน

ร่วมงาน 

อาจารย์ 6 มี.ค. 57 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 93.93 คณะสัตวศาสตร์

และเทคโนโลยี 

การเกษตร 

 

ด้านการวิจัย 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาศักยภาพ 

การวิจัย 

ขอบเขต KM 2 การจัดการความรู้ด้าน

การวิจัย 

1. โครงการ “เรื่องเล่าจากต่างแดน 

2. โครงการจัดการความรู้ แนวทางการ

ส่งเสริม การพัฒนางานวิจัยของบคุลากร

ในสถาบันเครือข่าย SMARTS 

คณาจารย์และบุคลากร 

คณะอักษรศาสตร์ 

ม.ค.57 – พ.ค. 57  ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน  

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 97.59  

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมได้รับ 

99.19 

คณะมัณฑนศิลป์ 

 

ขอบเขต KM 2 การจัดการความรู้ด้าน

การวิจัย 

1. โครงการ “เรื่องเล่าจากต่างแดน 

 

คณาจารย์และบุคลากร 

คณะอักษรศาสตร์ 

ต.ค. 56-ก.ย.57 1)มีบทสังเคราะห์เรื่องเล่าจาก

ต่างแดนลงจุลสารอักษรวิจัย 

2 เรื่อง 

2) จํานวนผู้รับบริการ/เข้าดู

ข้อมูลใน website 

arts.su.ac.th 

3) โครงการดําเนินการแล้ว

เสร็จตามระยะเวลา 

 

คณะอักษรศาสตร์ 



6 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาศักยภาพ 

การวิจัย 

 2. โครงการจัดการความรู้ แนวทางการ

ส่งเสริม การพัฒนางานวิจัยของบคุลากร

ในสถาบันเครือข่าย SMARTS 

คณาจารย์และบุคลากร 

คณะอักษรศาสตร์ 

7 พ.ค. 56 1) จํานวนผู้รับบริการ 11 คน 

2) ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ 

4.93 

3) นําไปใช้ประโยชน์ 4.82 

คณะอักษรศาสตร์ 

 

ขอบเขต KM 1 การพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหลักของบุคลากรสายวิชาการ 

 

 

1. โครงการเขียนบทความวิจัยเพื่อการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ

นานาชาต ิ

 

คณาจารย์ คณะ

ศึกษาศาสตร ์

 

ธ.ค.56-พ.ค.57 มีเอกสารคู่มือการวิจัย 1 เล่ม 

มีโครงการสัมมนาอาจารย์ 1 

โครงการ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

 

 2. โครงการการพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่

ตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสาย

วิชาการ 

 

คณาจารย์ คณะ

ศึกษาศาสตร ์

 

ธ.ค.56-พ.ค.57 มีเอกสารคู่มือการวิจัย 1 เล่ม 

มีโครงการสัมมนาอาจารย์ 1 

โครงการ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

 

 3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บอกเล่า

...เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ” 

คณาจารย์ คณะ

ศึกษาศาสตร ์

 

ธ.ค.56-พ.ค.57 มีคู่มือการวิจัย1 เล่ม 

มีโครงการสัมมนาอาจารย์ 1 

โครงการ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

 

ขอบเขต KM 1 ผลิตและเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 

การพัฒนาศักยภาพในการผลิตและ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

บุคลากรสายวิชาการ ตลอดทั้งปี มีโครงการวิจัยที่เกิดจากการ

นําความรู้ไปต่อยอด และ

ได้รับทุนสนับสนุนจาก

ภายนอกจํานวน 7โครงการ 

คณะวิทยาศาสตร์ 



7 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาศักยภาพ 

การวิจัย 

การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย

เชิงสร้างสรรค ์

การส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยในคณะวิชา อาจารย์ 27 มี.ค. 57 – 1 

พ.ค. 57 

1) มีการประชาสัมพันธ์ 

2) มีการดําเนินการจัดประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3) มีการรวบรวมองค์ความรู้ 

และเผยแพร่ให้บุคลากรและ

สาธารณชนทราบ 

คณะเภสัชศาสตร์ 

 

ขอบเขต KM 2 การจัดการความรู้ด้าน

งานวิจัย 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

การทํางานวิจัย ประจําปีการศึกษา 

2556  

อาจารย์และอาจารย์รุ่น

ใหม่ 

24 เมษายน 2557 1. จํานวนผู้เข้ารับบริการ 18 

คน 

2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

ในการเข้าร่วมโครงการ ร้อย

ละ 88.40 

3. ผู้รับบริการมีความรู้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 84.62 

 

คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

 

ขอบเขต KM 5 การเบิกจ่าย

ทุนอุดหนุนการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์จากงบประมาณเงิน

โครงการพิเศษ 

การจัดทําคู่มือการเบิกจ่ายทุนอุดหนุน

การวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก

งบประมาณเงินโครงการพิเศษของคณะ

ดุริยางคศาสตร์ 

คณาจารย์ พ.ย. 56 – ก.ย. 

57 

มีคู่มือการเบิกจ่ายทุนอุดหนุน

การวิจัยและและงาน

สร้างสรรค์จากงบประมาณเงิน

โครงการพิเศษ 1 เล่ม 

คณะดุริยางค

ศาสตร์ 

 

ขอบเขต KM 2 การพัฒนางาน

สร้างสรรค์กับการเข้าสู่ตําแหน่ง

วิชาการ 

การจัดการความรู้เรื่อง “การพัฒนางาน

สร้างสรรค์กับการเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ 

อาจารย์ สาขาการ

ออกแบบมัลติมีเดีย 

ม.ค.-กพ.57 มีผู้เข้าร่วมฯ ร้อยละ 75 ความ

พึงพอใจ 4.70±0.53 

วิทยาลัยนานาชาติ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาศักยภาพ 

การวิจัย 

ขอบเขต KM 2 การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการทําวิจัยสร้างสรรค์ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทําวิจัย

สร้างสรรค ์

บุคลากรสายวิชาการ

และบุคลากรสาย

สนับสนุน 

ปีการศึกษา 2556 

/ ปีงบประมาณ 

2556 

มีผลงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น จํานวน 

5 ชิ้น 

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

 ขอบเขต KM 2 การพัฒนางานวิจัย

และการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

โครงการการพัฒนางานวิจัยและการเข้า

สู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 6 มี.ค. 57 มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 90.62 คณะสัตวศาสตร์ฯ 

 

ด้านการบริหาร 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย   
*ช่วงเวลา

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์

ความรู้ 
ขอบเขต KM 4 การพัฒนาประสิทธิภาพ

งานของบุคลากรสายสนับสนุน 

การพัฒนาประสิทธิภาพงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

บุคลากรสายสนบัสนุน

คณะวิทยาศาสตร์ 

ต.ค. 56 – ก.ค. 

57 

มีรายงานแนว

ปฏิบัติที่ดี 

คณะวิทยาศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 3 การจัดการความรู้ด้าน

การบริหารจัดการ 

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “ก้าวอย่างไรจึง

ประสบความสําเร็จในการสอน” 

คณาจารย์คณะอักษร

ศาสตร์ 

5 กพ. 57 1) จํานวน

ผู้เข้าร่วมฯ 6 คน  

2) ความพึงพอใจ 

4.26  

3) ได้รับความรู้ 

4.50 

คณะอักษรศาสตร์ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย   
*ช่วงเวลา

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์

ความรู้ 

ขอบเขต KM 2 การพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริหาร

และปฏิบัติงานทั่วไป 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “บอกเล่า...

เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งชํานาญการพิเศษ” 

บุคลากรสายบรหิารและ

ปฏิบัติงานทั่วไป  คณะ

ศึกษาศาสตร ์

มี.ค.57-พ.ค.57 มีคู่มือการขอ

กําหนดตําแหน่ง

ชํานาญการพิเศษ 

1 เล่ม 

มีโครงการ 1 

โครงการ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 4 การพัฒนาประสิทธิภาพ

งานของบุคลากรสายสนับสนุน 

การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

บุคลากรทุกระดับของ

คณะวิทยาศาสตร์ 

ตลอดทั้งปี มีรายงานแนว

ปฏิบัติที่ดีจาก 9 

กลุ่ม 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

 

ขอบเขต KM ที่ 3 การพัฒนาการบริหาร

จัดการระบบประกันคุณภาพของ

หลักสูตร คณะวิชาด้านศิลปะและการ

ออกแบบ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ

บริหารจัดการระบบประกันคุณภาพของ

หลักสูตร คณะวิชาด้านศิลปะและการออกแบบ 

คณาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 

ม.ค.57 – ก.ย. 

57 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100 คน ความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วม 

97.59 ประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมได้รับ 99-

19 

คณะมัณฑนศิลป์ 

 ขอบเขต KM 2 การพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริหาร

และปฏิบัติงานทั่วไป 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “บอกเล่า...

เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งชํานาญการพิเศษ” 

บุคลากรสายบรหิารและ

ปฏิบัติงานทั่วไป  คณะ

ศึกษาศาสตร ์

มี.ค. 57- พ.ค. 

57 

มีคู่มือการขอ

ตําแหน่งชํานาญ

การพิเศษ 1 เล่ม 

คณะศึกษาศาสตร์ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย   
*ช่วงเวลา

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

 

ขอบเขต KM 7 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูล

ของสํานักงานเลขานุการคณะดุริยางคศาสตร ์

บุคลากรสายสนบัสนุน พ.ย. 56-ก.ย. 

57 

มีการพัฒนาสื่อ

ดิจิทัลในฐานข้อมูล

ทางโปรแกรม 

Google Drive 

คณะดุริยางค

ศาสตร์ 

การถ่ายทอดองค์

ความรู้ 

ขอบเขต KM 5 การพัฒนาด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย 

โครงการการพัฒนาด้านการส่งเสริมและความ

ปลอดภัย 

บุคลากรของคณะฯ 5 มี.ค. 57 มีผู้เข้าร่วม

โครงการฯ ร้อยละ 

90.38 

คณะสัตวศาสตร์ฯ 

 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเรื่อง

บทบาทหน้าที่การเป็นคณะกรรมการ

ตรวจการจ้างและตรวจรับพัสดุ 

บุคลากรคณะฯ ได้เข้าร่วมได้รับความรู้ เทคนิค 

วิธีการต่างๆ ทั้งรูปแบบและเนื้อหาสาระสําคัญ

อีกทั้งได้รับความรู้ด้านการเป็นคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุและตรวจการจ้าง 

บุคลากรของคณะฯ 10 มี.ค. 57 มีผู้เข่าร่วมโครงกา

ร้อยละ 100 

คณะสัตวศาสตร์ฯ 

 

ขอบเขต KM 3  การจัดทําคู่มือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนบัสนุน 

บุคลากรสายสนบัสนุน 

และนักศึกษา 

ปีการศึกษา 

2556 / 

ปีงบประมาณ 

2557 

มีคู่มือการ

ปฏิบัติการ 1 เรื่อง 

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย   
*ช่วงเวลา

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์

ความรู้ 

ขอบเขต KM 3 การพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนตามภารกิจของตนเอง 

1. โครงการการจัดการความรู้เรื่อง “ การจัดเก็บ

เอกสารและทําลายเอกสาร 

2. การจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากรเรื่อง 

การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการสู่ระดับ

สากล 

บุคลากรสายสนบัสนุน ต.ค56-ม.ค.57 1)มีบุคลากรเข้า

ร่วม ร้อยละ 84 

2)มีความพึงพอใจ

ร้อยละ 82.8 

วิทยาลัยนานาชาติ 

 

ขอบเขต KM 1 การจัดทําคู่มือการ

ปฏิบัติงานบริการ (Helpdesk) 

โครงการคู่มือการปฏิบัติงานบริการ (Helpdesk) บุคลากรบัณฑติ

วิทยาลัย 

ม.ค.57-พ.ค.57 มีคู่มือการ

ปฏิบัติงานบริการที่

ใช้เป็นศูนย์กลางใน

การรวบรวมและ

จัดการกับงาน

บริการ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

ขอบเขต KM 1 ระบบบริหารงานวิจัย โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การ

บริหารงานวิจัยแบบครบวงจร” 

บุคลากรภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

8พ.ค.57 มีบุคลากรมีความรู้ 

ความเข้าใจร้อยละ 

76.47 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 

ขอบเขต KM 1 ระบบตัดเกรดออนไลน์ โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “การใช้งาน

ระบบส่งเกรดออนไลน์” 

อาจารย์ ธ.ค.56-ก.ย.57 มีคู่มือการบันทึก

เกรด

http://reg.su.ac.t

h/enrollguide/m

anual grade.fdf? 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย   
*ช่วงเวลา

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์

ความรู้ 

ขอบเขต KM 2 มาตรฐานการให้บริการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การติดตั้งและ

ตั้งค่า antivirus software 

นักศึกษาและบุคลากร

ในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ธ.ค.56-ก.ย.57 มีคู่มือการใช้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 
ขอบเขต KM 3 การวิเคราะห์และ

ออกแบบสื่อ 

โครงการจัดทําคูม่ือการผลิตสื่อการสอนแบบ 

www. 

บุคลากรของศูนย์

คอมพิวเตอร์ 

ม.ค.57-ก.ย.58 ยังไม่ได้ดําเนินการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 

ขอบเขต KM 1 การอนุรักษ์ศิลปกรรมที่

อยู่ภายใต้ความดูแลของหอศิลป์ มศก. 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการอนุรักษ์กับ

งานศิลปกรรมเพื่องานนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 

2 

บุคลากรหอศิลป์ต่างๆ 

บุคคลทั่วไปจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย

และภายในมหาวิทยาลัย 

17-18มิ.ย. 56  มีผู้เข้าร่วม

โครงการฯรอ้ยละ 

86.40 

หอศิลป์ 

 ขอบเขต KM 1 การพัฒนางานประจํา

ไปสู่งานวิจัยสถาบัน 

โครงการพัฒนากระบวนการบริการจองหนังสือ

ออนไลน์ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

เจ้าหน้าที่บริการยืม-คืน ปีงบประมาณ 

2556 

มีรายงานการวิจัย

สถาบัน 

สํานักหอสมุดกลาง 

  โครงการศึกษาแนวทางการปฏิบัติเพื่อส่งเสริม

การใช้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

บุคลากร ปีงบประมาณ 

2557 

มีรายงานการวิจัย

สถาบัน 

สํานักหอสมุดกลาง 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย   
*ช่วงเวลา

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

 

ขอบเขต KM 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้านการจัดกิจกรรมกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดกิจกรรมที่

สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ “วัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing Day)” 

บุคลากรของกองกิจการ

นักศึกษา วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์  

ผู้นํานักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จํานวน 10 คน  

บุคลากรของกองพัฒนา

นักศึกษา สถาบันราช

ภัฎกาญจนบุรี และ

นักศึกษา จํานวน 60 

คน  

1 พ.ค. 2557  สํานักงาน

อธิการบด ี

ผู้รับผิดชอบหลัก : 

กองกิจการ

นักศึกษา 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย   
*ช่วงเวลา

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

 ขอบเขต KM 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์

พลังงาน 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พลังงานทดแทน

และการอนุรักษ์พลังงาน” สํานักงานอธิการบด ี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- บุคลากรสํานักงาน
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 10 คน 
- บุคลากรสํานักงาน
อธิการบดีตลิ่งชัน 10 
คน 
- บุคลากรกองแผนงาน  
5 คน                         

- สถาบันและคณะวิชา
ปฏิบัติหน้าที่ ด้านการ
ประหยัดพลังงาน 20 
คน 
- บุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวข้องด้าน
พลังงาน 
(วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์) 15 คน 

20 มิ.ย. 2557 มีเอกสารการใช้

พลังงานทดแทน

และการอนุรักษ์

พลังงาน 

สํานักงาน

อธิการบดี 

ผู้รับผิดชอบหลัก : 

กองบริการอาคาร

สถานที่และ

ยานพาหนะ 

ผู้รับผิดชอบร่วม: 

สํานักงานวิทยา

เขตสารสนเทศ

เพชรบุรี  

- กองแผนงาน 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย   
*ช่วงเวลา

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

 

ขอบเขต KM 1 การจัดการความรู้ระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อถ่ายทอดสู่

บุคคล 

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “ระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อถ่ายทอดสู่บุคคล” 

ประจําปี 2557 

หัวหน้างานและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
หน่วยงานสังกัด
สํานักงานอธิการบดีตลิ่ง
ชัน ได้แก่ กองกลาง 
กองแผนงาน กองการ
เจ้าหน้าที่ กองคลัง กอง
นิติการ สํานักงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา และ
สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน 

5 กุมภาพันธ์ 

2557 

มีคู่มือการใช้งาน

เผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์ 

สํานักงาน

อธิการบดี 

ผู้รับผิดชอบหลัก : 

- กองกลาง 

ผู้รับผิดชอบร่วม : 

- กองแผนงาน  

- กองการ

เจ้าหน้าที่ 

- กองคลัง 

- กองนิติการ  

- สํานักงานประกัน

คุณภาพการศึกษา  

- สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน 

 

ขอบเขต KM 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดทําสัญญาจ้างเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทํา

สัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องใน

การจัดทําสัญญาจ้าง

พนักงานมหาวิทยาลัย

ของคณะวิชาและ

หน่วยงาน ที่สังกัดวังท่า

พระ 

พ.ค. 2557 มีแนวปฏิบัติในการ

จัดทําสัญญาจ้าง

เป็นพนักงาน 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

สํานักงาน

อธิการบด ี

ผู้รับผิดชอบหลัก : 

กองนิติการ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย   
*ช่วงเวลา

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์

ความรู้ 

KM 1 การแสวงหา Best Practice โครงการเสวนา “การแสวงหา Best Practice 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา” 

อาจารย์และบุคลากร

ภายในและภายนอก

สถาบัน 

25 มีนาคม 

2557 

มีคู่มือผลงานแนว

ปฏิบัติที่ดี (Best 

Practices) ของ

คณะวิชา/

หน่วยงาน และ

สมาชิกเครือข่าย

อุดมศึกษา ภาค

ตะวันตก จํานวน 1 

เล่ม 

ผู้เข้าร่วมฯ มีความ

พึงพอใจร้อยละ 

86.80 และ

สามารถนําไปใช้

ประโยชน์ร้อยละ 

83.60 

สาํนักงาน

อธิการบดี 

ผู้รับผิดชอบหลัก : 

สํานักงานประกนั

คุณภาพการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบร่วม :  

- กองงานวิทยา

เขต 

- กองกิจการ
นักศึกษา 

- กองแผนงาน 

- กองบริการ

การศึกษา 

- กองบริการ

อาคารสถานที่

และยานพาหนะ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย   
*ช่วงเวลา

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

 

KM 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงการ “Share & Learn : QA (Quality 

Assurance) ระหว่างเครือข่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันตก” 

1) สถาบัน/คณะวิชา/
หน่วยงาน ในสมาชิกเครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาภาค

ตะวันตก  (24 สถาบัน) (80 

คน) 
2) บุคลากรที่รับผิดชอบด้าน
ประกั นคุณภาพการศึ กษา 
ระดับคณะวิชา/หน่วยงานและ
สถ าบั น ขอ ง มหา วิ ท ย า ลั ย

ศิลปากร (14 คณะวิชา/7 

หน่วยงานเทียบเท่า/11กอง) 
(หน่วยงานละ 2 คน) 
3) เจ้าหน้าที่สํานักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 9 คน 
 

27 พ.ค.57 ผู้เข้าร่วมมีความพึง

พอใจร้อยละ 

87.00 และ

สามารถนําไปใช้

ประโยชน์ร้อยละ 

84.60 

 

สํานักงาน

อธิการบดี 

ผู้รับผิดชอบหลัก : 

สํานักงานประกนั

คุณภาพการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบร่วม :  

- กองกลาง 

- กองคลัง 

- กองงานวิทยา

เขต 

- กองการ

เจ้าหน้าที่ 

- กองบริการ

การศึกษา 

- กองบริการ

อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ 

- กองแผนงาน 

- สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน 

- สํานักงานวิทยา

เขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 

- กองนิติการ 

 

 หมายเหตุ : *ช่วงเวลาดําเนินการ หมายถึง ระยะเวลาที่ดําเนินการตาม 6 กระบวนการ ของการจัดการความรู้ 


