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ประจําปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน 

(1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม  2559 / 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 
 
 
 

 

โดย สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริการวิชาการ                 17 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง 
การสร้างสรรค์   

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ                         19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน     หน้า  3 

บทนํา 
 

หลักการและเหตุผล 
การจัดการความรู้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจายตัวอยู่ในบุคคลหรือเอกสาร 

มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันส่งผลให้องค์กรเกิดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างสูงสุด อีกทั้งภายใต้พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได้กําหนดให้ส่วนราชการมี
หน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้สามารถนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็น
รูปธรรม และบรรลุตามเป้าประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์และทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงรวมท้ังเป็นการ
ยกระดับประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรในองค์กร ให้ไปสู่ระดับสูงขึ้น  
 การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ขับเคลื่อนโดยคณะวิชาและหน่วยงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ 
ได้กําหนดให้ทุกคณะวิชาและหน่วยงานจัดทําแผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2558/ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556 – 
2563 (ปรับแผน) 8 ประเด็น ดังน้ี 

1) ด้านการจัดการศึกษา 
2) ด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ 
3) ด้านบริการวิชาการ 
4) ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5) ด้านบริหารจัดการ 
6) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) ด้านงบประมาณ การเงินและการคลัง 
8) ด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรและภายนอกสถาบัน เกิดการเรียนรู้  มีความคล่องตัวในการทํางาน 
ทําให้สามารถพัฒนากระบวนการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ตามวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์  
 
การกํากับติดตาม 
 มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการกํากับติดตาม โดยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา จะติดตามแผนและ
ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ซึ่ง
ดําเนินการติดตามรอบปีการศึกษา  3 ครั้ง ดังน้ี 
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- ครั้งที่ 1  รอบระยะเวลา 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ส.ค. 2558 – 31 ม.ค. 2559/1 ต.ค. 2558 – 31 มี.ค. 
2559) ดําเนินการติดตาม ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559  

- ครั้งที่ 2 รอบระยะเวลา 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ส.ค. 2558 – 30 เม.ย. 2559/1 ต.ค. 2558 – 31 มิ.ย. 
2559)  ดําเนินการติดตาม ต้นเดือนพฤษภาคม 2559  

- และคร้ังที่ 3 รอบระยะเวลา 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ส.ค. 2558 – 31 ก.ค. 2559/1 ต.ค. 2558 – 30 
ก.ย. 2559) ดําเนินการติดตาม ต้นเดือนสิงหาคม 2559  

เพ่ือจัดทํารายงานเสนอต่อผู้บริหารและท่ีประชุมคณบดี และนําข้อมูลดังกล่าวประกอบใช้การเขียน
รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร เตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2558 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

สําหรับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2558  พบว่า ทุกคณะวิชา

และหน่วยงานได้ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางการจัดการความรู้  โดยสาระสําคัญของแผน ประกอบไปด้วย 

โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสะท้อนถึงเป้าหมายของการดําเนินการจัดการความรู้ ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมจะ

ดําเนินงานตามกระบวนการของการจัดการความรู้ ต้ังแต่กําหนดประเด็นการจัดการความรู้เพ่ือให้มีการบ่งช้ี

ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกล่ันกรองความรู้ การ

เข้าถึงความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการเรียนรู้ 

ผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน จาก 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า คณะวิชาและหน่วยงานมีการ
ดําเนินงานแผนการจัดการความรู้ รวมทั้งสิ้นจํานวน 88 โครงการ/กิจกรรม โดยมีคณะวิชาที่ปรับแผนการ
ดําเนินงาน ได้คณะมัณฑนศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และสํานักงานอธิการบดี  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
การเรียนการ

สอน 

ขอบเขต KM ที่ 1 
การรวบรวมองค์ความรู้มา
พัฒนาและถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ
และการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนและการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

โครงการจัดแสดงผลงาน
นักศึกษาของแต่ละภาควิชา 
 

นักศึกษา 
 

ดําเนินการจัดนิทรรศการของ
นักศึกษาของแต่ละภาควิชา/
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2558 - คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ 

 โครงการนิทรรศการแนะนํา
หลักสูตรและภาควิชาเอกคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

4 – 28 เมษายน 59 30,000 บาท คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ 

 โครงการ Artist Talk อาจารย์ และ
นักศึกษา 

 ปีการศึกษา 2558 
(ขึ้นอยู่กับศิลปินใน
พํานัก) 

- คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ 

 ขอบเขต KM ที่ 2 การ
จัดการความรู้ด้านการ
เรียนการสอนและการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 
 
 

โครงการ “วารสารศิลป์ พีระ
ศรี” คณะจิตรกรรมฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย์ และ
นักศึกษา 

ดําเนินการจัดทําวารสารของคณะ
จิตรกรรมฯ 

ปีงบประมาณ 2559 
(มิถุนายน และ 
กันยายน) 

- คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
การเรียนการ

สอน 

 โครงการสนับสนนุทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ คณะจิตรกรรมฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย์  ปีงบประมาณ 2559 - คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ 

ขอบเขตKM 1 การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 

โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2554 

ภาควิชา/สาขาวิชา/
หมวดวิชา 

 ก.ย. 57 – ก.ค. 59 110,000 บาท คณะโบราณคดี 

  โครงการ “TOEIC เตรียมเด็ก
โบราณ สู่งานอาเซียน” 

บุคคลทั่วไป  ม.ค. – พ.ค. 59 
 

159,600 บาท คณะโบราณคดี 

  โครงการพัฒนาระบบ
การศึกษาสู่ศูนย์กลางการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ภาษา และ
ศิลปวัฒนธรรมในปริมณฑล
อาเซียน กิจกรรมแข่งขัน
ความรู้ทางประวัติศาสตร์
โบราณคดี ภาษา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

 ต.ค.58 – ก.ค. 59 140,000 บาท คณะโบราณคดี 

 ขอบเขต KM 1 ด้านการ
จัดการศึกษา 

โครงการการทวนสอบโดย
อาจารย์อาวุโสของคณะฯ 
(ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา) 

คณาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบของหลักสูตร
สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการ
จัดทํา มคอ.5 ของรายวิชา 

5 ม.ค.59 - คณะมัณฑนศิลป์ 

ขอบเขต KM 1 การจัดการ
ความรู้ด้านการเรียนการ
สอน/การผลิตบัณฑิต 

โครงการจัดการความรู้เรื่อง 
“การถอดบทเรียนจากการ
อบรม Student-Centered 
teaching techniques” 

คณาจารย์ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ 

ได้รับองค์ความรู้เรื่องการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

มี.ค. – มิ.ย.59 - คณะอักษรศาสตร์ 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน     หน้า  7 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขอบเขต KM 1การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
บุคลากรสายวิชาการ 

โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างสร้างสรรค์ 

บุคลาการสาย
วิชาการ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนอย่างสร้างสรรค ์

ปีงบประมาณ 2559 - คณะศึกษาศาสตร์ 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การเรียนการ

สอน 

ขอบเขต KM 1 การพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ Outcome based 
learning 

โครงการสร้างทัศนคติใหม่ใน
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา สําหรับบุคลากร
สายวิชาการ 

บุคลากรสายวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอนในระดับ
หลักสูตร 

ต.ค.58 – ก.ย.59 - คณะวิทยาศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 1 การอบรม
กระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

โครงการอบรมกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ประจําปี 2559 

บุคลากรสายวิชาการ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความ
เข้าใจและพัฒนาทักษะด้านการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับยุค
ศตวรรษที่ 21  

พ.ค. 59 - คณะเภสัชศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 2 การอบรม
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

1. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
(สําหรับนักศึกษาทุกระดับ) 
2. การเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ (สําหรับคณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาทุก
ระดับ) 
3. การนําเสนอผลงานวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษ (สําหรับ
คณาจารย์บุคลากร และ
นักศึกษาทุกระดับ) 

บุคลากร และ
นักศึกษาคณะเภสัช

ศาสตร์ 

พัฒนาความสามารถและทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการ

เขียนและการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการเป็นภาษาอังกฤษ  

19 ก.พ. 2559 
29 ก.พ. 2559 
9 มีนาคม 2559 
21 มีนาคม 2559 
และ 4 เมษายน 

2559 

ผู้เข้าร่วมได้
เพิ่มพูนความรู้
และสามารถ
นําไปใช้ได้ทั้งใน
เวลาการทํางาน
และการใช้ชีวิต
ในประจําวัน 

คณะเภสัชศาสตร์ 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน     หน้า  8 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
การเรียนการ

สอน 

ขอบเขต KM 1 การจัดการ
ความรู้ด้านการเรียนการ
สอน 

โครงการการจัดการความรู้
เรื่อง “เทคนิคการเขียน
หนังสือหรือตําราให้ขายดี” 

อาจารย์และอาจารย์
รุ่นใหม่ 

เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้อาจารย์ใน
คณะฯ มีความเข้าใจ การเขียนตํารา
และหนังสือ เพื่อใช้ประกอบการ
เสนอโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์
ในการเขียนหนังสือและตํารา มาให้
ความรู้แนวทางและข้อเสนอแนะ 
เป็นการยกระดับมาตรฐานทาง
วิชาการทั้งด้านการเรียนการสอน 
การพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ ที่
สามารถนําหนังสือหรือตําราไปใช้
ในการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ธ.ค. 58 – ม.ค. 59 5,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 ขอบเขต KM 1 Research 
clinic เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
และขีดความสามารถด้าน
งานวิจัยของบุคลากร 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การใช้บริการ Google 
Classroom เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและงานวิจัย 

อาจารย์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ

ทํางาน 

ธันวาคม 2558 5,000 บาท คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

 ขอบเขต KM ที่ 3 แนวคิด
และแนวทางการพัฒนา
เสียงสําหรับเครื่องลมไม้ 

โครงการแนวคิดและแนว
ทางการพัฒนาเสียงสําหรับ
เครื่องลมไม้ 

อาจารย์และ
นักศึกษา 

1.อาจารย์มีแนวปฏิบัติที่ดีในการ
สอนวิชาเครื่องมือเอก 
2. นักศึกษาสามารถพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ในเรื่องของเสียง 

ต.ค.58 – มี.ค.59 10,000 บาท คณะดุริยางคศาสตร์ 

 ขอบเขต KM ที่ 1 มุ่ง
พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านการจัดการการเรียน

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ
สู่งานวิจัย 1 ประจําปี

คณาจารย์ อาจารย์เข้าร่วมอบรม รับฟังการ
บรรยายจากผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ มี

ม.ค. – ก.พ. 59 - คณะวิทยาการจัดการ 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน     หน้า  9 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การสอน การวิจัย ระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญ และคณาจารย์ 

การศึกษา 2558 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน และการ
ทําวิจัย ที่มีความสร้างสรรค์และ
มุ่งพัฒนาชุมชน 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การเรียนการ

สอน 

ขอบเขต KM 1 การจัดการ
ความรู้ด้านการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผลด้วยเทคโนโลยีของ
เว็บ (Web Based 
Technology): e-learning 
จากประสบการณ์จริง 

อาจารย์  ธ.ค.58 – ก.พ.59 - วิทยาลัยนานาชาติ 

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ.2558 กับการทําหน้าที่
อาจารย์” 

อาจารย์  ธ.ค.58 – ก.พ.59 - วิทยาลัยนานาชาติ 

 การสัมมนาเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนระหว่างอาจารย์
ประจําและอาจารย์พิเศษ 

อาจารย์  ธ.ค.58 – มิ.ย.59 - วิทยาลัยนานาชาติ 

 ขอบเขต KM 1 การ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี 
เรื่องแนวทางการจัดทํา 
มคอ. 3 และมคอ. 5 

โครงการการแบง่ปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติ
ที่ดี เรื่อง แนวทางการจัดทํา 
มคอ.3 และ มคอ.5 

บุคลากรสายวิชาการ 
และบุคลากรสาย

สนับสนุน 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ 
การจัดทํามคอ. 3 และมคอ.5 
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีทักษะ 
ถูกต้อง 
 
 

มิ.ย. – ก.ค. 59 5,000 บาท คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน     หน้า  10 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
การเรียนการ

สอน 

ขอบเขต K M 3 การ
ถ่ายทอดความรู้และ
แบ่งปันประสบการณ์
ความรู้ภาษาอังกฤษ 

โครงการ KM ความรู้
ภาษาอังกฤษ 

บุคลากรสายวิชาการ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน นักศึกษา 
และผู้ที่สนใจทั่วไป 

เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ประสบการณ์ความรู้ภาษาอังกฤษ 
นอกห้องเรียนแก่นักศึกษา 
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากร
สายสนับสนุน และผู้ที่สนใจทั่วไป 

ม.ค. – มิ.ย. 59 - คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน     หน้า  11 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมนักศึกษา ขอบเขต KM ที่ 3 มุ่ง

ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาเพื่อผลิตนัก
จัดการที่มีคุณภาพ
และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
หมู่บ้านไทยมุสลิม มุ่งสู่การ
สร้างนักการจัดการที่มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

นักศึกษา มีความตระหนักรู้และมีจิตสํานึก
ต่อการเป็นการจัดการที่มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและมีการเชื่อมโยง
เครือข่ายชุมชน (หมู่บ้านไทย
มุสลิม) 

ม.ค. – ม.ค. 59 - คณะวิทยาการจัดการ 

 ขอบเขต KM ที่ 4 มุ่ง
ส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้ร่วมกัน
ระหว่างชุมชน 
คณาจารย์และ
นักศึกษาในการ
แสวงหาความรู้และ
ถ่ายทอดความรู้
ร่วมกับชุมชนใน
ท้องถิ่น โดยรอบ
มหาวิทยาลัย (ชุมชน
หมู่บ้านมุสลิม) 

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
หมู่บ้านไทยมุสลิม มุ่งสู่การ
สร้างนักการจัดการที่มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบ 

คณาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ 

มี.ค. – เม.ย. 59 ใช้งบประมาณ
เดียวกับขอบเขต KM 

3 

ดําเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว 

คณะวิทยาการจัดการ 

 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน     หน้า  12 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย/สร้างสรรค์ 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การพัฒนาศักยภาพ

การวิจัย 
ขอบเขต KM ที่ 3 
กระบวนการทํางาน
สร้างสรรค์/วิจัย เพื่อ
ใช้ในการเสนอขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดทําโครงการ
สร้างสรรค์ศิลปะเพื่อการขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
และขอทุนสร้างสรรค์” 

อาจารย์ อาจารย์ของคณะได้รับความรู้ 
และสามารถนําไปใช้ในการเสนอ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

 - คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ 

 ขอบเขต KM 2 การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการสร้าง
งานวิจัยอย่าง
สร้างสรรค ์

โครงการฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ด้านการจัดระบบอาหารของ
กลุ่มชนในอาเซียนเพื่อความ
มั่นคงทางอาหารในรอบครึ่ง
ศตวรรษ 

บุคคลทั่วไป  พ.ย.58 – ก.ย.59 238,000 บาท คณะโบราณคดี 

  โครงการฐานข้อมูลภาษาและ
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
ชายแดนอาเซียน (ระยะที่ 1) 

คณาจารย์ นักศึกษา
คณะโบราณคดี 
บุคลากรท้องถิ่นและ
ผู้สนใจทั่วไป 

 พ.ย.58 – ก.ย.59 380,000 บาท คณะโบราณคดี 

 ขอบเขต KM 2 การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการสร้าง
งานวิจัยอย่าง
สร้างสรรค ์

โครงการฐานข้อมูลชุมชนชาว
จีนคาทอลิกใน
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ชุมชนชาวจีน
คาทอลิกในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 
 
 

 1 พ.ย.58 – 31 ส.ค.
59 

200,000 บาท คณะโบราณคดี 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน     หน้า  13 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การพัฒนาศักยภาพ

การวิจัย 
ขอบเขต KM 2 การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการสร้าง
งานวิจัยอย่าง
สร้างสรรค ์

โครงการเพิ่มพูนทักษะการ
ปฏิบัติงานโบราณคดี
ภาคสนามเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การวิจัยและส่งเสริมการ
อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของ
ชาติ 

คณาจารย์ และ
นักศึกษาภาควิชา
โบราณคดี 

สํารวจพื้นที่ ดําเนินการขุดค้น
และจัดทํารายงานสรุปผล 

พ.ย.58 – ก.ย.59 215,000 บาท คณะโบราณคดี 

 ขอบเขต KM 2 ด้าน
การวิจัยและการ
สร้างสรรค ์

โครงการประชุมเชิงวิชาการ 
เรื่อง การจัดการความรู้ : การ
ผลิตผลงานวิชาการและ
ลิขสิทธิ์กับผลงานวิชาการ 

อาจารย์ นักศึกษา 
และบุคลากรภายใน
คณะมัณฑนศิลป์ 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภท
ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

5 พ.ย.58 25,000 บาท คณะมัณฑนศิลป์ 

 ขอบเขต KM 2 การ
จัดการความรู้ด้าน
การวิจัย 

โครงการจัดการความรู้เรื่อง 
“กระบวนการจัดการ
งานวิจัย” 

คณาจารย์รุ่นใหม่ของ
คณะอักษรศาสตร์
และผู้สนใจ 

เกิดการกระตุ้นให้อาจารย์รุ่นใหม่
และผู้ที่ยงไม่เคยทํางานวิจ้ยเกิด
ความต้องการในการทําวิจัยมาก
ขึ้น 

มี.ค. – มิ.ย.59 1,000บาท คณะอักษรศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของ
บุคลากรสายวิชาการ 

โครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

คณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร ์

การเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัย
อย่างสร้างสรรค ์

ปีงบประมาณ 2559 120,000 บาท คณะศึกษาศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของ

โครงการพัฒนาผลงานเพื่อการ
เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ 

คณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร ์

การเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัย
อย่างสร้างสรรค ์

ปีงบประมาณ 2559 140,000 บาท คณะศึกษาศาสตร์ 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน     หน้า  14 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากรสายวิชาการ 

การพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย 

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“บอกเล่า...เพื่อเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการ” 

คณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร ์

การเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัย
อย่างสร้างสรรค ์

ปีงบประมาณ 2559 140,000 บาท คณะศึกษาศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 2 การ
พัฒนาคุณภาพ
ผลงานวิจัย 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การทําวิจัย 

บุคลากรสายวิชาการ ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตลอดทั้งปี - คณะวิทยาศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 3 การ
จัดการความรู้ด้าน
การวิจัย 

โครงการเสวนาวิจัยและการ
จัดการความรู้ด้านการวิจัย 
เรื่อง “การเขียนบทความ
วิจัย” การเขียนขอทุนวิจัย 
การขอกําหนดตําแหน่ง
วิชาการ 
 

บุคลากรสายวิชาการ ส่งเสริมคณาจารย์ในการขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์ 

ปีงบประมาณ 2559 - คณะเภสัชศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 2 การ
จัดการความรู้ด้าน
งานวิจัย 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านงานวิจัย 
ประจําปีการศึกษา 2558 
 

อาจารย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ด้านงานวิจัย 

6 พ.ย.58 4,000 บาท คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 ขอบเขต KM 1 
Research clinic 
เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ทางการวิจัย 

โครงการคลีนิควิจัย 
(Research Clinic) เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะและขีด
ความสามารถด้านการวิจัย
ของบุคลากร 

บุคลากรสายวิชาการ 
บุคลากรสํานักงาน

เลขาฯ 
บุคลากรสนับสนนุ
ด้านปฏิบัติการ 

1. การสร้างเครือข่ายวิจัยกับ
องค์กรภายในและภายนอก
ประเทศ 
2. การพัฒนานักวิจัยและ
สนับสนุนงานวิจยัเพื่อการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ

ตลอดปี - คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน     หน้า  15 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
แก้ปัญหาการผลิต 
3. การพัฒนาและการใช้
กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือ
สร้างความรู้ พัฒนางานประจํา 
และพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

การพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย 

ขอบเขต KM ที่ 5 
การส่งเสริมบุคลากร
ให้ขอรับทุนสนับสนุน
งานวิจัยจาก
หน่วยงานระดับชาติ 

การเสนอโครงการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์เพื่อขอรับทุน
สนับสนุนงานวิจยัจาก
หน่วยงานระดับชาติ 

อาจารย์ อาจารย์สามารถเสนอ
โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย
จากหน่วยงานระดับชาติ 

ต.ค.58 – มิ.ย.59 15,000 บาท คณะดุริยางคศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 3 มุ่ง
ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาเพื่อผลิตนัก
จัดการที่มีคุณภาพ 
และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
และ ขอบเขต KM 4 
มุ่งส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้ร่วมกัน
ระหว่างชุมชน 
คณาจารย์และ
นักศึกษาในการ
แสวงหาความรู้และ

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
หมู่บ้านไทยมุสลิม มุ่งสู่การ
สร้างนักการจัดการที่มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมไปสู่ผลที่ร่วมกับ
โครงการวิจัยเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
หมู่บ้านไทยมุสลิม มุ่งสู่การ
สร้างนักการจัดการที่มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

คณาจารย์ นักศึกษา 
และชุมชน 

 ม.ค. – เม.ย. 59 85,000 บาท คณะวิทยาการจัดการ 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน     หน้า  16 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ถ่ายทอดความรู้
ร่วมกับชุมชนใน
ท้องถิ่นโดยรอบ
มหาวิทยาลัย 
(ชุมชนหมู่บ้านมุสลิม) 

การพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย 

ขอบเขต KM 2 การ
จัดการความรู้ด้าน
การพัฒนาวิจัย/การ
สร้างสรรค ์

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“การวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณา
การ” 
 
 

อาจารย์  พ.ย.58 – ก.พ.59 6,500 บาท วิทยาลัยนานาชาติ 

 ขอบเขต KM 2 การ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
วิจัย 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องกระบวนการจัดทํา
งานวิจัย 

บุคลากรสายวิชาการ
และบุคคลทั่วไป 

ผลิตและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพ 

มี.ค. – พ.ค.59 - คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร  

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน     หน้า  17 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องพร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริการวิชาการ 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้
แก่ชุมชนและสังคม 

ขอบเขต KM 4 ด้าน
การบริการวิชาการ 

โครงการส่งเสริมชุมชน
ต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1. ผู้นําชุมชน ศิลปิน 
ช่างพื้นบ้าน 
2. ครู อาจารย์ 
นักวิชาการ นัก
ออกแบบ มัณฑนากร 
3. นักเรียนนักศึกษา 
4. ผู้สนใจ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

1. เพื่อศึกษารวบรวมมรดกภูมิ
ปัญญาจากชุมชนต่าง ๆ เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ สร้างประโยชน์ 
2. เพื่อบรรเทาปัญหาของชุมชน 
อันเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจ
การเมือง 
3. เพื่อให้บริการวิชาการ 
4. เพื่อคัดสรรผลงานไปพัฒนา
เป็นโครงการบุคคลต้นแบบ เปดิ
โอกาสให้นําเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ในต่างประเทศ และใช้
เผยแพร่ 

ต.ค.58 - ก.ย.59 2,342,600 
บาท 

คณะมัณฑนศิลป์ 

  Silpakorn Ceramics 
Symposium 2016, 
Thailand “Sanamchandra 
Clay Work 2” 

- อ า จ า ร ย์ 
นั ก วิ ช า ก า ร จ า ก
สถา บันการศึ กษา
ศิลปะในประเทศไทย 
จํ านวน  30  คน   - 
อาจารย์ นักวิชาการ
จากสถาบันศิลปะ , 

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์ไดพ้ฒันาผลงานการ
ออกแบบสร้างสรรค์ ตลอดจน
ผลงานวิชาการเครื่องเคลือบ
ดินเผา 
- เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ออกแบบ

3-11 เม.ย. - คณะมัณฑนศิลป์ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ศิลปินอิสระจาก 10 
ประเทศ จํานวน 20 
คน 
 - นั ก ศึ ก ษ า 
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
จํ า น ว น  7 0  ค น 
โดยประมาณ 
 - ผู้ ส น ใ จ ทั่ ว ไ ป 
จํ า น ว น  3 0  ค น 
โดยประมาณ 

สร้างสรรค์และการปฏิบัตงิาน
ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาของ
ศิลปินไทยในสถาบันต่างๆกับ
นานา ประเทศ 
 
 

ถ่ายทอดองค์ความรู้
แก่ชุมชนและสังคม 

ขอบเขต KM ที่ 3 มุ่ง
ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาเพื่อผลิตนัก
จัดการที่มีคุณภาพ
และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
หมู่บ้านไทยมุสลิม มุ่งสู่การ
สร้างนักการจัดการที่มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

นักศึกษา มีความตระหนักรู้และมีจิตสํานึก
ต่อการเป็นการจัดการที่มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและมีการเชื่อมโยง
เครือข่ายชุมชน (หมู่บ้านไทย
มุสลิม) 

ม.ค. – ม.ค. 59 
 
 
 
 
 

- คณะวิทยาการจัดการ 

 ขอบเขต KM ที่ 4 มุ่ง
ส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้ร่วมกัน
ระหว่างชุมชน 
คณาจารย์และ
นักศึกษาในการ
แสวงหาความรู้และ
ถ่ายทอดความรู้

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
หมู่บ้านไทยมุสลิม มุ่งสู่การ
สร้างนักการจัดการที่มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบ 

คณาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ 

 มี.ค. – เม.ย. 59 - คณะวิทยาการจัดการ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ร่วมกับชุมชนใน
ท้องถิ่น โดยรอบ
มหาวิทยาลัย (ชุมชน
หมู่บ้านมุสลิม) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การถ่ายทอดองค์

ความรู้ 
ขอบเขต KM ที่ 4 
การพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ขีดความ สามารถใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การแลกเปลี่ยนความรู้
เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร” 

เจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุน 

บุคลากรมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

 - คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ 

 โครงการสัมมนาอาจารย์
ประจําหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน นักศึกษา หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป ์

อาจารย์ และ
นักศึกษา 

17-19 มิถุนายน 59 
 

- คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ 

 โครงการพัฒนาศกัยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 

นักศึกษา 20 กันยายน 59 - คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การถ่ายทอดองค์

ความรู้ 
ขอบเขต KM 3 การ
เพิ่มพูนขีด
ความสามารถและ
สมรรถนะของ
บุคลากร 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ : 
เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “การ
บริหารทรัพยากรสารสนเทศเชงิ
สร้างสรรค:์ การจดัการสมดุล
ระหว่างเอกสารทรงคณุคา่กับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่” 

บุคลากร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และผู้สนใจ
ทั่วไป 

 19 ธ.ค.58 100,000 บาท คณะโบราณคดี 

  โครงการจัดการความรู้ KM 
เรื่อง “เทคนิคการเขียน
บทคัดย่อและภาษาที่ใช้ใน
บทความทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษ สําหรับ
คณาจารย์คณะโบราณคดี” 

คณาจารย์และ
บุคลากรคณะ
โบราณคดี 

 มิ.ย. – ก.ค.59 150,000 บาท คณะโบราณคดี 

 ขอบเขต KM 3 ด้าน
การบริหารจัดการ 

โครงการการจัดการความรู้ 
คณะมัณฑนศิลป์ ประจําปี 
2559 เรื่อง การเขียนรายงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา 

อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู้สอน ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ระดับคณะ
วิชาและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 

เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรที่
รับผิดชอบ สามารถเขียนรายงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ม.ค. – ส.ค. 59 30,000 บาท คณะมัณฑนศิลป์ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การถ่ายทอดองค์

ความรู้ 
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้ทําหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพฯ ระดบัหลักสูตร 

ผู้ทําหน้าที่
เลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพฯ 
ระดับหลักสูตร 

เพื่อเป็นการร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติของผู้ทํา
หน้าที่เลขานกุาร
คณะกรรมการประเมินฯ  

6 ก.ค. 59 4,000 บาท คณะมัณฑนศิลป์ 

 ขอบเขต KM 2 การ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายบริหาร
และปฏิบัติงานทั่วไป 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง“การทํางานเป็นทีมเพื่อ
การพัฒนางานแบบองค์รวมให้
พร้อมรองรับการเป็นหน่วยงาน
ในกํากับของรัฐ” 

บุคลากรสายบริหาร
และปฏิบัติงานทั่วไป  

การแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ประสบการณ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายบริหารและ
ปฏิบัติงานทั่วไป 

ปีงบประมาณ 2559 - คณะศึกษาศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 3 การ
ยกระดับคุณภาพของ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรโดยใช้
กระบวนการ PDCA 

การสร้างทัศนคติใหม่ใน
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา สําหรับบุคลากร
สายสนับสนุน 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

1. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และ
เผยแพร่องค์ความรู้จาการทํางาน
ที่เป็นระบบ 
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรของการ
ถ่ายทอดความรู้และการทํางาน
เป็นทีม 
 

ต.ค.58 – ก.ย.59 - คณะวิทยาศาสตร์ 

  การดูแลสุขภาพตนเอง 
Facebook fanpage : 
Healthy Lifestyle in 
PHARMSU การกําหนด
อาหาร น้ําตาลในอาหาร การ
ป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน 

บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน

วิชาการ 

นําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
การทํางานให้มีประสิทธิภาพ 

ตลอดปี - คณะเภสัชศาสตร์ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 
สุขภาพจิต 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 3 การ
จัดการความรู้ด้าน
การบริหารจัดการ 

โครงการจัดการองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจําปี
งบประมาณ 2559 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
- รองคณบดีฝ่ายงาน
แผนและการจัดการ
ความรู้องค์กร 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สารสนเทศ 
- เลขานุการคณะฯ 

เพื่อสร้างกลไกการจัดการองค์
ความรู้สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนขอคณะฯ 

1 ม.ค. – 30 ก.ค. 
2559 

5,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 ขอบเขต KM 2 การ
พัฒนาคู่มือการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานสาย
สนับสนุนเพื่อการขอ
กําหนดตําแหน่งที่
สูงขึ้น 

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง 
การปรับตัวเข้าสู่การเป็น
พนักงานของมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ และการพัฒนา
งานวิชาการจากงานประจํา 

บุคลากรสํานักงาน
เลขาฯ 

บุคลากรสนับสนนุ
ด้านปฏิบัติการ 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ตําแหน่งทางวิชาชีพ 
2. การปรับปรุงและพัฒนางาน
ประจําให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดีขึ้น 
3. การพัฒนาและใช้ประโยชน์
คู่มือการปฏิบัติงาน 

ตลอดปี  คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

 ขอบเขต KM ที่ 7 
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณโครงการ 

โครงการจัดทําคูม่ือการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณโครงการ 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณโครงการให้มีความ
ถูกต้องและทันเวลา 

ต.ค.58 – มิ.ย.59 5,000 บาท คณะดุริยางคศาสตร์ 

 ขอบเขต KM ที่ 2 มุ่ง
พัฒนาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขั้นตอนและ
กระบวนการพัฒนางานประจํา

บุคลากร รับฟังการบรรยาย จากผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

เม.ย. – มิ.ย.59 - คณะวิทยาการจัดการ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เพื่อการบริหาร
จัดการของบุคลากร 

สู่การทําคู่มือปฏิบัติงาน ถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพสูงสุด 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 3 การ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนตามภารกิจ
ของตนเอง 

การจัดการความรู้เรื่องการ
ป้องกันอัคคีภัย 
 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 27 พ.ย.58 - วิทยาลัยนานาชาติ 

 ขอบเขต KM 3 การ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนตามภารกิจ
ของตนเอง 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ 
 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 พ.ย.58 – ก.ค.59 - วิทยาลัยนานาชาติ 

  โครงการกิจกรรม 5ส. และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

- 22 ธ.ค.59 7,500 บาท วิทยาลัยนานาชาติ 

  โครงการอบรมการจัดการไฟล ์
pdf ด้วยโปรแกรม smallpdf 
และการส่งไฟล์ด้วยโปรแกรม 
wetransfer และการ
ประยุกต์ใช้ Google 
Application 
 
 
 
 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

- 15 ธ.ค.59 - วิทยาลัยนานาชาติ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การถ่ายทอดองค์

ความรู้ 
ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนาระบบรูปแบบ
การพิมพ์คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการ
สอบคัดเลือก เพื่อเข้า
ศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา และ
การพิมพ์ใบสําคัญรับ
เงินในการสอบ
คัดเลือก 

โครงการระบบรับสมัครในส่วน
ของการสอบคัดเลือก 

บุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย 

การปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
คัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา และการออก
ใบสําคัญรับเงินในการสอบ
คัดเลือกฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว 

พ.ย.58 – พ.ค.59 30,000 บาท บัณฑิตวิทยาลัย 

 ขอบเขต KM 1 การ
จัดการความรู้ใน
องค์กร 

โครงการการพัฒนาฐานข้อมูล
การรายงานผลการฝึกอบรม
บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ 

บุคลากรศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

การบริหารจัดการองค์กรด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดปีงบประมาณ 
59 

400,000 บาท ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 ขอบเขต KM 2 การ
จัดทําระบบ FAQ 
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

โครงการการพัฒนาระบบ 
FAQ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 

บุคลากรศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

มีระบบ FAQ ให้บริการ พ.ย.58 – ก.ย.59 - ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 ขอบเขต KM 1 การ
จําหน่ายสิ่งพิมพ์ 

โครงการรวบรวมองค์ความรู้
เรื่อง การจําหน่ายออกและ
หนังสือพิมพ์ 

บรรณารักษ์ การรวมรวมองค์ความรู้เรื่องการ
จําหน่ายออกวารสารและ
หนังสือพิมพ์ 

มี.ค.59 – ก.ย.59 - สํานักหอสมุดกลาง 

 ขอบเขต KM 2 การ
จัดการหนังสือบริจาค 

โครงการจัดการหนังสือบริจาค บรรณารักษ์ การรวบรวมองค์ความรู้เรื่องการ
จัดการหนังสือบริจาค 

ม.ค.59 – ก.ย.59 - สํานักหอสมุดกลาง 

 ขอบเขต KM 3 การ
บริหารงบประมาณ 

โครงการรวบรวมองค์ความรู้
เรื่องการเงินและงบประมาณ
ในเชิงการบริหาร 

บรรณารักษ์ การรวบรวมองค์ความรู้เรื่อง 
การเงินและงบประมาณในเชิง
การบริหาร 

ม.ค.59 – ก.ย.59 - สํานักหอสมุดกลาง 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การถ่ายทอดองค์

ความรู้ 
ขอบเขต KM 1 การ
บริหารงานวิจัย 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “การบริหารงานวิจัย” 

บุคลากรของ
สถาบันวิจัย และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานวิจัย 

ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มีความเข้าใจใน
กระบวนการบริหารงานวิจัย 

ม.ค.59 – มิ.ย.59 54,000 บาท สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 ขอบเขต KM 1 
เพิ่มพูนความรู้การ
บริหารจัดการองค์
ความรู้ขององค์กร 

กระบวนการรับผลงานศิลปะ
เพื่อเตรียมการประกวด 

บุคลากรหอศิลป ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ 
ทักษะ ในการจัดนิทรรศการให้มี
ความเป็นสากลและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติต่อการจัดการประกวด
ศิลปกรรม 

ส.ค.58 – ก.ค. 59 - หอศิลป์ 

 ขอบเขต KM 1 การ
จัดทําสัญญาจ้างและ
ต่อสัญญาจ้างของ
พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

โครงการ การจัดการความรู้
เรื่อง การจัดทําสัญญาจ้างและ
ต่อสัญญาจ้างของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 
และเจ้าหน้าที่ที่สนใจ
และของคณะวิชา 
ศูนย์ สถาบัน สํานัก 
และหน่วยงานระดับ
กองต่าง ๆ ที่สังกัด
ภายในวิทยาเขต
พระราชวังสนาม
จันทร์ 

เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ 
รวมถึงขั้นตอนการจัดทําสัญญา
จ้าง ขั้นตอนการประเมินเพื่อต่อ
สัญญาจ้างของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งเสวนา
ปัญหา อุปสรรค และหารือแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้การ
ดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กร 
 
 
 

ก.พ. – พ.ค. 59 - กองงานวิทยาเขต 
สํานักงานอธิการบดี 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การถ่ายทอดองค์

ความรู้ 
ขอบเขต KM 1 การ
เกษียณหนังสือ
ราชการและการ
เขียนหนังสือราชการ
ที่ดี   

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องเทคนิคการ
เกษียณหนังสือราชการและ
การเขียนหนังสือราชการที่ดี   
 

บุคลากรสํานักงาน
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการ
เขียนหนังสือราชการและการ
เกษียณหนังสือราชการที่ดีจากผูม้ี
ประสบการณ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ระดับผู้อํานวยการกอง 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานวิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี 

24 กุมภาพันธ์ 
2559    

4,500 บาท จาก
เงินรายได้ 

 

สํานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 
สํานักงานอธิการบดี 

 ขอบเขต KM 1 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การตรวจสัญญาตาม
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการตรวจสัญญาตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

บุคลากรที่รับผิดชอบ
ของคณะวิชาและ
หน่วยงานสนับสนุน
วิชาการ 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การตรวจสัญญาที่ถูกต้องตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ก.ค .-  ส.ค. - กองนิติการ สํานักงาน
อธิการบดี 

 ขอบเขต KM 1 สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
GP) และสามารถ
บันทึกข้อมูลในระบบ 
e-GP 
 
 
 

โครงการอบรมความรู้ เรื่อง 
การบันทึกข้อมูลในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP ระยะที่ 
3) 

บุคลากรของคณะ
วิชาและบุคลากรกอง
คลัง (วิทยาเขตวังท่า
พระ/ตลิ่งชัน) จํานวน 
30 คน 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
และสามารถบันทึกข้อมูลใน
ระบบ e-GP ในระยะที่ 3 ได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
ครบถ้วน 

30 พ.ค. 2559 10,000 บาท กองคลัง  
สํานักงานอธิการบดี 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การถ่ายทอดองค์

ความรู้ 
ขอบเขต KM 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การถ่ายทอดความรู้ (KM) 
หลักสูตร “การถ่ายภาพและ
ปรับแต่งภาพเบื้องต้น” 

1. บุคลากรภายใน
กองกลาง  
2. บุคลากรใน
เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
3. บุคลากรจาก
หน่วยงานอื่นๆ 
ภายในสํานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน 

เพื่อให้บุคลากรเรียนรู้หลักการ
ถ่ายภาพเบื้องต้นองค์ประกอบใน
การถ่ายภาพที่ดี เทคนิคการ
ถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ 
และเทคนิคการปรับแต่งภาพให้มี
คุณภาพและมีความสวย 

29 ก.พ. 2559 10,000 บาท กองกลาง  
สํานักงานอธิการบดี 

 ขอบเขต KM 1 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใน
หน่วยงาน 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การประยุกต์ใช้งาน 
Silpakorn Services และ SU 
Google Appications ภายใน
หน่วยงาน 

บุคลากรภายใน
หน่วยงาน จํานวน 
25 คน 

1. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในหน่วยงาน  
2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 
3. เพื่อนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
4. เพื่อแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน
ภายในหน่วยงาน 
5. เพื่อลดการใช้ทรัพยากร
กระดาษ 

มิถุนายน 2559 - กองบริการอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ 
พระราชวังสนาม
จันทร์ 
สํานักงานอธิการบดี 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน     หน้า  28 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การถ่ายทอดองค์

ความรู้ 
เป็นการจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการให้
คําปรึกษาแก่
นักศึกษาในหอพัก
ของมหาวิทยาลัย 

โครงการศึกษาดูงานระบบการ
ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาใน
หอพัก 

ประกอบด้วย
บุคลากรหอพักและ
คณะกรรมการ
นักศึกษาประจํา
หอพัก 

 24-25 ธันวาคม 
2558 

55,480 บาท กองกิจการนักศกึษา 
สํานักงานอธิการบดี 

 การจัดการความรู้
หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการ
คัดเลือกอาจารย์
ประจํา 

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2558  
 

อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจใน
ความรู้ที่ได้รับน้อยกว่าร้อยละ 
80.00  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80.00 
3. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80.00 

2 มี.ค. 59 164,800 บาท กองบริการการศกึษา 
สํานักงานอธิการบดี 

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการกําหนด
ระดับตําแหน่งและ
การประเมินค่างาน 
รวมทั้งตัวอย่างการ
จัดทําแบบประเมิน
ค่างานของตําแหน่ง
บุคลากรชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ 
สําหรับข้าราชการพล

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง 
“การประเมินค่างานเพื่อ
กําหนดกรอบระดับตําแหน่งใน
การกําหนดระดับตําแหน่งให้
สูงขึ้น 

ผู้อํานวยการกองและ
หัวหน้างาน ในสังกัด
สํานักงานอธิการบดี 

 กําหนดดําเนิน
โครงการ 19 ส.ค.59 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานอธิการบดี 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน     หน้า  29 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

เพื่อให้นักตรวจสอบ
ภายในจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ได้พัฒนาทักษะและ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความรู้ 
วิธีการทํางานเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน 
ทําให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้แลกเปลี่ยน
ความคิด ความรู้ 
วิธีการทํางาน และ
ประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญ ซึ่งช่วยให้
สมาชิกทุกคนใน
เครือข่ายได้มีการ
พัฒนาทั้งความรู้
ความสามารถ และ
ประสบการณ์โดย
กระบวนการเรียนรู้ 

โครงการเครือข่ายการจัดการ
ความรู้นักตรวจสอบภายใน
ระหว่างมหาวิทยาลัย เรื่อง 
ความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบ
ภายใน  

นักตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยต่าง 
ๆ ทั้งประเทศ  
จํานวนทั้งสิ้น 40 
มหาวิทยาลัย 

1.เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
  - นักตรวจสอบภายในจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้พัฒนา
ทักษะความรู้ ความสามารถ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ ์
2. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี 
ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าระดับเฉลี่ย 
3.51 
 
 
 
 

วันที่ 7 – 8  มีนาคม  
2559 

 สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน   
สํานักงานอธิการบดี 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน     หน้า  30 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การถ่ายทอดองค์

ความรู้ 
 

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การทําหน้าที่
เป็นเลขานุการการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 

โครงการ”การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ บทบาทและหน้าที่ของ
การเป็นเลขานุการการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร”  

เ จ้ า ห น้ า ที่ ป ร ะ จํ า
ห ลั ก สู ต ร  ค ณ ะ
มัณฑนศิลป์ จํานวน 
10 คน 
เจ้าหน้า ที่  คณะดุ ริ
ยางคศาสตร์ จํานวน 
1 คน  

1) บุคลากรได้ รับความรู้และ
แนวคิดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ที่ดี
(Best Practice) ในการทําหน้าที่
เป็นเลขานุการการ การประเมิน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ
หลักสูตร 
2 )  เกิดความร่วมมือระหว่าง
เจ้าหน้าที่คณะวิชา 

6 ก.ค. 59 - สํานักงานประกนั
คุณภาพการศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี 

 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการพัสดุ 
การจ้างงานก่อสร้าง 

โครงการบูรการ : โครงการ
อบรมให้ความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
กระบวนการบอกเลิกสัญญา
จ้างและการดําเนินงาน
ภายหลังการบอกเลิกสัญญา
จ้าง 

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการพัสดุ นิติกร 
คณะกรรมการตรวจ
การจ้างงานก่อสร้าง 
และผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

 4-5 ส.ค. 59 380,000 บาท ผู้รับผิดชอบหลัก
สํานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี   
ผู้รับผิดชอบร่วม 
กองคลัง 
ตรวจสอบ 
นิติการ 
กองงานวิทยาเขต 

 ขอบเขต KM 1 สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
การจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการการจัดทําคู่มือระบบ
การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ฉบับปรับปรุงครัง้ที่ 4) 

บุคลากรสํานักงาน
สภาฯ 

เพื่อมีแนวปฏิบัติในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ปีงบประมาณ 2559 - สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

 


