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บทนํา 
 

หลักการและเหตุผล 
การจัดการความรู้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจายตัวอยู่ในบุคคลหรือเอกสาร 

มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันส่งผลให้องค์กรเกิดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างสูงสุด อีกทั้งภายใต้พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได้กําหนดให้ส่วนราชการมี
หน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้สามารถนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็น
รูปธรรม และบรรลุตามเป้าประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์และทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเป็นการ
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 ดังนี้ 

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

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรและภายนอกสถาบัน เกิดการเรียนรู้  มีความคล่องตัวในการทํางาน 
ทําให้สามารถพัฒนากระบวนการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ตามวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์  
 
การกํากับติดตาม 
 มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการกํากับติดตาม โดยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา จะติดตามแผนและ
ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ซึ่ง
ดําเนินการติดตามรอบปีการศึกษา  3 ครั้ง ดังนี้ 

- 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 ต้นเดือนเมษายน 2559  

- และครั้งที่ 3 รอบระยะเวลา 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ส.ค. 2558 – 31 ก.ค. 2559/1 ต.ค. 2558 – 30 
ก.ย. 2559) ดําเนินการติดตาม ต้นเดือนสิงหาคม 2559  
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เพื่อจัดทํารายงานเสนอต่อผู้บริหารและที่ประชุมคณบดี 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 ต้ังแต่กําหนดประเด็นการจัดการความรู้เพื่อให้มีการบ่งชี้
ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การ
เข้าถึงความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการเรียนรู้ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า คณะวิชาและหน่วยงานมีการดําเนินงานแผนการจัดการความรู้ ทั้งสิ้น
ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 76 โครงการ/กิจกรรม  สามารถจําแนกตามรายประเด็นการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิด

สร้างสรรค์  
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต  

- จํานวน 25 โครงการ/กิจกรรม จากจํานวนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 32.89  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และความรับผิดชอบต่อสังคม  

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
- จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม จากจํานวนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1.32  ซึ่งมี 1 คณะวิชา

ที่มีแผนดําเนินการคือ คณะวิทยาการจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

ระดับชาติและนานาชาติ  
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย/สร้างสรรค์  

- จํานวน 17 โครงการ/กิจกรรม จากจํานวนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 22.37 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่าง

เป็นระบบ และต่อเนื่องพร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริการ
วิชาการ  

- จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม จากจํานวนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 2.63 ซึ่งมี 2 คณะวิชา
ที่ดําเนินการคือ คณะวิทยาการจัดการ และคณะมัณฑนศิลป์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ

สร้างสรรค์  ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ 
-  จํานวน 31 โครงการ/กิจกรรม จากจํานวนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40.79 

เมื่อเทียบกับการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า คณะวิชา/หน่วยงานมีแผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมในภาพรวมลดลงเพียง ร้อยละ 3.7 เมื่อจําแนกตามรายด้านประเด็นการจัดการความรู้ 
พบว่า ด้านการผลิตบัณฑิตมีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ  8.00 ด้านการวิจัยมีการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ลดลง ร้อยละ 19.05 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมที่ลดลง ร้อยละ 80 และด้านการบริหารจัดการมีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเท่ากับปีที่ผ่านมา  
แต่มีแผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในประเด็นความรู้ด้านบริการวิชาการ จํานวน 2 โครงการ/
กิจกรรม ประกอบด้วย  2 คณะวิชา ได้แก่ คณะมัณฑนศิลป์และคณะวิทยาการจัดการ 

เมื่อพิจารณาข้อมูลในปีการศึกษา 2557 ในภาพรวม จะเห็นได้ว่า โครงการ/กิจกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีมีจํานวน 29 โครงการ/กิจกรรม จากโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 81 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 35.80  สามารถจําแนกตามรายประเด็นการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต จํานวน 11 โครงการ/
กิจกรรม จากโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดจํานวน 23 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 47.83 ด้านการวิจัย 
จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม จากโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดจํานวน 21 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
42.86 และด้านการบริหารจัดการ จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม จากโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดจํานวน 31 
โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 29.03 (ข้อมูลรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557) 

แผนการดําเนินงานในภาพรวม พบว่า คณะวิชาและหน่วยงานยังขาดแผนการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมที่ครอบคลุมในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ประเด็นการจัดการความรู้ในด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านงบประมาณ การเงินและการคลัง และด้านการขยาย
โอกาสทางการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ  แต่คณะวิชาและหน่วยงานได้
ดําเนินการจัดทําแผนเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ.  โดยคณะวิชาดําเนินการใน  
2 ประเด็นการจัดการความรู้ คือ ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ 
ส่วนหน่วยงานดําเนินการในประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ  ทั้งนี้การดําเนินงานดังกล่าว 
พบว่า คณะวิทยาการจัดการยังไม่มีแผนการดําเนินงานด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ตามเกณฑ์การประเมินฯ  

 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
 คณะวิชาและหน่วยงาน ควรจัดทําแผนดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมมากขึ้นในทุกประเด็นยุทธศาสตร์  โดยเฉพาะประเด็นความรู้ด้านการจัดการความรู้
ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
อนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่ม
มูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ  และประเด็นการจัดการความรู้ด้านบริการวิชาการ สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 
5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้นําความรู้เก่าที่มีอยู่เดิมมาบูรณาการต่อยอดเป็นความรู้ใหม่ เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกสถาบันสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น และรวบรวมองค์
ความรู้เหล่านั้นให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน พร้อมทั้งขยายการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กว้างขวางสู่สาธารณชน  
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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
นักศึกษาของแต่ละ
ภาควิชา 
 

นักศึกษา 
 

ดําเนินการจัดนิทรรศการของ
นักศึกษาของแต่ละภาควิชา/
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2558 - คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ

ภาพพิมพ์ 

 โครงการนิทรรศการ
แนะนําหลักสูตรและภาค
วิชาเอกคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ 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
สร้างองค์ความรูใ้หม่ 

โครงการ “วารสารศิลป์ 
พีระศรี” คณะจิตรกรรมฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย์ และ
นักศึกษา 

ดําเนินการจัดทําวารสารของ
คณะจิตรกรรมฯ 

ปีงบประมาณ 2559 
(มิถุนายน และ 
กันยายน) 

- คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ

ภาพพิมพ์ 

  โครงการสนับสนนุทุนวิจัย
และสร้างสรรค์ คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 

อาจารย์  ปีงบประมาณ 2559 - คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ

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

ประสิทธิภาพ
การเรียนการ

สอน 

ขอบเขตKM 1 การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 

โครงการปรับปรงุ
หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2554 

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

  โครงการ “TOEIC เตรียม
เด็กโบราณ สู่งาน
อาเซียน” 

  ม.ค. – พ.ค. 59 
 

159,600 บาท คณะโบราณคด ี

  โครงการพัฒนาระบบ
การศึกษาสู่ศูนย์กลางการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ภาษา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

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

 ขอบเขต KM 1 ด้านการ
จัดการศึกษา 

โครงการการทวนสอบโดย
อาจารย์อาวุโสของคณะฯ 
(ภาควิชาเครื่องเคลือบดิน
เผา) 

คณาจารย์
ประจํา
หลักสูตร 

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบของ
หลักสูตรสามารถนําข้อมูลไป
ใช้ในการจัดทํา มคอ.5 ของ
รายวิชา 

5 ม.ค.59 - คณะมัณฑนศิลป์ 

 ขอบเขต KM 1 การจัดการ
ความรู้ด้านการเรียนการ
สอน/การผลิตบัณฑิต 

โครงการจัดการความรู้
เรื่อง “การถอดบทเรียน
จากการอบรม Student-
Centered teaching 
techniques” 
 
 
 
 
 
 

คณาจารย์
ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ 

ได้รับองค์ความรู้เรื่องการ
จัดการความรู้ด้านการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

มี.ค. – มิ.ย.59 - คณะอักษรศาสตร์ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
การเรียนการ

สอน 

ขอบเขต KM 1การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
บุคลากรสายวิชาการ 

โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างสร้างสรรค ์

บุคลาการสาย
วิชาการ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนอย่าง
สร้างสรรค ์

ปีงบประมาณ 2559 - คณะศึกษาศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 1 การพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ Outcome based 
learning 

โครงการสร้างทศันคติใหม่
ในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา สําหรับ
บุคลากรสายวิชาการ 

บุคลากรสาย
วิชาการ 

พัฒนาการเรียนการสอนใน
ระดับหลักสูตร 

ต.ค.58 – ก.ย.59 - คณะวิทยาศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 1 การอบรม
กระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

โครงการอบรม
กระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ประจําปี 2559 

บุคลากรสาย
วิชาการ คณะ
เภสัชศาสตร์ 

เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความ
เข้าใจและพัฒนาทักษะด้าน
การจัดการเรียนการสอน
สําหรับยุคศตวรรษที่ 21  

พ.ค. 59 - คณะเภสัชศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 2 การอบรม
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

1. โครงการภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน (สําหรับ
นักศึกษาทุกระดับ) 
2. การเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ (สําหรับ
คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาทุกระดับ) 
3. การนําเสนอ
ผลงานวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษ (สําหรับ
คณาจารย์บุคลากร และ
นักศึกษาทุกระดับ) 

บุคลากร และ
นักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร์ 

พัฒนาความสามารถและ
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ทักษะการเขียนและการ

นําเสนอผลงานทางวิชาการ
เป็นภาษาอังกฤษ  

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

ประสิทธิภาพ
การเรียนการ

สอน 

ขอบเขต KM 1 การจัดการ
ความรู้ด้านการเรียนการ
สอน 

โครงการการจัดการ
ความรู้เรื่อง “เทคนิคการ
เขียนหนังสือหรือตําราให้
ขายดี” 

อาจารย์และ
อาจารย์รุ่น

ใหม่ 

เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้อาจารย์
ในคณะฯ มีความเข้าใจ การ
เขียนตําราและหนังสือ เพื่อใช้
ประกอบการเสนอโดยอาจารย์ที่
มีประสบการณ์ในการเขียน
หนังสือและตํารา มาให้ความรู้
แนวทางและข้อเสนอแนะ เป็น
การยกระดับมาตรฐานทาง
วิชาการทั้งด้านการเรียนการ
สอน การพัฒนาคุณวุฒิของ
อาจารย์ ที่สามารถนําหนังสือ
หรือตําราไปใช้ในการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ธ.ค. 58 – ม.ค. 59 5,000 บาท คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 ขอบเขต KM 1 Research 
clinic เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
และขีดความสามารถด้าน
งานวิจัยของบุคลากร 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การใช้บริการ 
Google Classroom เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
และงานวิจัย 

อาจารย์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนําความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในการทํางาน 

ธันวาคม 2558 5,000 บาท คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

 ขอบเขต KM ที่ 5 แนวคิด
และแนวทางการพัฒนา
เสียงสําหรับเครื่องลมไม้ 

โครงการแนวคิดและแนว
ทางการพัฒนาเสียง
สําหรับเครื่องลมไม้ 

อาจารย์และ
นักศึกษา 

1.อาจารย์มีแนวปฏิบัติที่ดีใน
การสอนวิชาเครื่องมือเอก 
2. นักศึกษาสามารถพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีในเรื่องของเสียง 
 
 
 
 

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



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน     หน้า  10 

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

ประสิทธิภาพ
การเรียนการ

สอน 

ขอบเขต KM ที่ 1 มุ่ง
พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านการจัดการการเรียน
การสอน การวิจัย ระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญ และคณาจารย์ 

โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งทางวิชาการเพื่อ
ความเป็นเลิศสู่งานวิจัย 1 
ประจําปีการศึกษา 2558 

คณาจารย์ อาจารย์เข้าร่วมอบรม รับฟัง
การบรรยายจากผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน และ
การทําวิจัย ที่มีความ
สร้างสรรค์และมุ่งพัฒนาชุมชน 

ม.ค. – ก.พ. 59 - คณะวิทยาการจัดการ 

 ขอบเขต KM 1 การจัดการ
ความรู้ด้านการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอน
และประเมินผลด้วย
เทคโนโลยีของเว็บ (Web 
Based Technology): e-
learning จาก
ประสบการณ์จรงิ 

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

 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2558 กับ
การทําหน้าที่อาจารย์” 

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

 การสัมมนาเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์ประจํา
และอาจารย์พิเศษ 
 
 
 
 

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



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน     หน้า  11 

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

ประสิทธิภาพ
การเรียนการ

สอน 

ขอบเขต KM 1 การ
ถ่ายทอดความรู้และ
แบ่งปันประสบการณ์ใน
งานออกแบบ 

โครงการ ART AND 
DESIGN 

บุคลากรสาย
วิชาการ และ
ผู้สนใจทั่วไป 

เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด
และประสบการณ์ในงาน
ออกแบบนอกห้องเรียนแก่
นักศึกษา บุคลากรสาย
วิชาการ บุคลากรสาย
สนับสนุน และผู้สนใจทั่วไป 

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

 ขอบเขต K M 3 การ
ถ่ายทอดความรู้และ
แบ่งปันประสบการณ์
ความรู้ภาษาอังกฤษ 

โครงการ KM ความรู้
ภาษาอังกฤษ 

บุคลากรสาย
วิชาการ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 
นักศึกษา และ
ผู้ที่สนใจทั่วไป 

เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด
และประสบการณ์ความรู้
ภาษาอังกฤษ นอกห้องเรียน
แก่นักศึกษา บุคลากรสาย
วิชาการ บุคลากรสาย
สนับสนุน และผู้ที่สนใจทั่วไป 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน     หน้า  12 

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 

โครงการจิตอาสา
พัฒนาชุมชนหมู่บ้าน
ไทยมุสลิม มุ่งสู่การ
สร้างนักการจัดการที่
มีคุณภาพและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

นักศึกษา มีความตระหนักรู้
และมีจิตสํานึกต่อ
การเป็นการจัดการที่
มีคุณภาพและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
และมีการเชื่อมโยง
เครือข่ายชุมชน 
(หมู่บ้านไทยมุสลิม) 

ม.ค. – ม.ค. 59 - คณะวิทยาการจัดการ 

 

 
  



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน     หน้า  13 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย/สร้างสรรค ์

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

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

1.  โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การ
จัดทําโครงการ
สร้างสรรค์ศิลปะเพื่อ
การขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ
และขอทุน
สร้างสรรค์” 

อาจารย์ อาจารย์ของคณะ
ได้รับความรู้ และ
สามารถนําไปใช้ใน
การเสนอขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

 - คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ 

 ขอบเขต KM 2 การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการสร้าง
งานวิจัยอย่าง
สร้างสรรค ์

โครงการฐานข้อมูล
ภูมิปัญญาด้านการ
จัดระบบอาหารของ
กลุ่มชนในอาเซียน
เพื่อความมั่นคงทาง
อาหารในรอบครึ่ง
ศตวรรษ 

  พ.ย.58 – ก.ย.59 238,000 บาท คณะโบราณคด ี

  โครงการฐานข้อมูล
ภาษาและวัฒนธรรม
กลุ่มชาติพันธุ์
ชายแดนอาเซียน 
(ระยะที่ 1) 
 
 

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



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน     หน้า  14 

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

การวิจัย 
ขอบเขต KM 2 การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการสร้าง
งานวิจัยอย่าง
สร้างสรรค ์

โครงการฐานข้อมูล
ชุมชนชาวจีน
คาทอลิกใน
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

 
 
 
 
 

 1 พ.ย.58 – 31 ส.ค.
59 

200,000 บาท คณะโบราณคด ี

 ขอบเขต KM 2 การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการสร้าง
งานวิจัยอย่าง
สร้างสรรค ์

โครงการเพิ่มพูน
ทักษะการปฏิบัติงาน
โบราณคดีภาคสนาม
เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
วิจัยและส่งเสริมการ
อนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรมของชาติ 

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

 ขอบเขต KM 2 ด้าน
การวิจัยและการ
สร้างสรรค ์

โครงการประชุมเชิง
วิชาการ เรื่อง การ
จัดการความรู้ : การ
ผลิตผลงานวิชาการ
และลิขสิทธิ์กับ
ผลงานวิชาการ 

อาจารย์ นักศึกษา 
และบุคลากรภายใน
คณะมัณฑนศิลป์ 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทลิขสิทธิ์และ
สิทธิบัตรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

5 พ.ย.58 25,000 บาท คณะมัณฑนศิลป์ 

 ขอบเขต KM 2 การ
จัดการความรู้ด้าน
การวิจัย 

โครงการจัดการ
ความรู้เรื่อง 
“กระบวนการจัดการ
งานวิจัย” 

คณาจารย์รุ่นใหม่ของ
คณะอักษรศาสตร์
และผู้สนใจ 

เกิดการกระตุ้นให้
อาจารย์รุ่นใหม่และผู้
ที่ยงไม่เคยทํางาน
วิจ้ยเกิดความ
ต้องการในการทํา
วิจัยมากขึ้น 

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



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน     หน้า  15 

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

การวิจัย 
ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของ
บุคลากรสายวิชาการ 

โครงการแนวปฏิบัติที่
ดีในการขอรับทุน
สนับสนุนการวิจยั 

คณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร ์

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การวิจัยอย่าง
สร้างสรรค ์

ปีงบประมาณ 2559 120,000 บาท คณะศึกษาศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของ
บุคลากรสายวิชาการ 

โครงการพัฒนา
ผลงานเพื่อการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรสาย
วิชาการ 

คณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร ์

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การวิจัยอย่าง
สร้างสรรค ์

ปีงบประมาณ 2559 140,000 บาท คณะศึกษาศาสตร์ 

  โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “บอกเล่า...
เพื่อเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการ” 

คณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร ์

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การวิจัยอย่าง
สร้างสรรค ์

ปีงบประมาณ 2559 140,000 บาท คณะศึกษาศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 2 การ
พัฒนาคุณภาพ
ผลงานวิจัย 

กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์ที่
ได้รับจากการทําวิจัย 

บุคลากรสายวิชาการ ผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 

ตลอดทั้งปี - คณะวิทยาศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 3 การ
จัดการความรู้ด้าน
การวิจัย 

โครงการเสวนาวิจัย
และการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย 
เรื่อง “การเขียน
บทความวิจัย” การ
เขียนขอทุนวิจัย การ
ขอกําหนดตําแหน่ง
วิชาการ 
 

บุคลากรสายวิชาการ ส่งเสริมคณาจารย์ใน
การขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ
ของคณาจารย ์

ปีงบประมาณ 2559 - คณะเภสัชศาสตร์ 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน     หน้า  16 

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

การวิจัย 
ขอบเขต KM 2 การ
จัดการความรู้ด้าน
งานวิจัย 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์
ด้านงานวิจัย 
ประจําปีการศึกษา 
2558 
 

อาจารย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้าน
งานวิจัย 

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

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 ขอบเขต KM 1 
Research clinic 
เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ทางการวิจัย 

โครงการคลีนิควิจัย 
(Research Clinic) 
เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
ด้านการวิจัยของ
บุคลากร 

บุคลากรสายวิชาการ 
บุคลากรสํานักงาน

เลขาฯ 
บุคลากรสนับสนนุ
ด้านปฏิบัติการ 

1. การสร้างเครือข่าย
วิจัยกับองค์กรภายใน
และภายนอกประเทศ 
2. การพัฒนานักวิจัย
และสนับสนุน
งานวิจัยเพื่อการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และแก้ปัญหาการ
ผลิต 
3. การพัฒนาและ
การใช้
กระบวนการวิจัยเป็น
เครื่องมือสร้างความรู้ 
พัฒนางานประจาํ 
และพัฒนาขีด
ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

ตลอดปี - คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน     หน้า  17 

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

การวิจัย 
ขอบเขต KM ที่ 7 
การส่งเสริมบุคลากร
ให้ขอรับทุนสนับสนุน
งานวิจัยจาก
หน่วยงานระดับชาติ 

การเสนอ
โครงการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพื่อขอรับ
ทุนสนับสนุนงานวิจัย
จากหน่วยงาน
ระดับชาติ 

อาจารย์ อาจารย์สามารถ
เสนอโครงการวิจัย
และงานสร้างสรรค์
เพื่อขอรับทุน
สนับสนุนงานวิจยั
จากหน่วยงาน
ระดับชาติ 

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

 ขอบเขต KM 2 การ
จัดการความรู้ด้าน
การพัฒนาวิจัย/การ
สร้างสรรค ์

กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“การวิจัยเชิงพื้นที่
แบบบูรณาการ” 

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

 ขอบเขต KM 2 การ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
วิจัย 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่อง
กระบวนการจัดทํา
งานวิจัย 

บุคลากรสายวิชาการ
และบุคคลทั่วไป 

ผลิตและเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการที่
มีคุณภาพ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน     หน้า  18 

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 

โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสบืสาน
มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

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

1. เพื่อศึกษารวบรวม
มรดกภูมิปัญญาจาก
ชุมชนต่าง ๆ เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ สร้าง
ประโยชน์ 
2. เพื่อบรรเทาปัญหา
ของชุมชน อันเกิด
จากวิกฤตเศรษฐกิจ
การเมือง 
3. เพื่อให้บริการ
วิชาการ 
4. เพื่อคัดสรรผลงาน
ไปพัฒนาเป็น
โครงการบุคคล
ต้นแบบ เปิดโอกาส
ให้นําเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ใน
ต่างประเทศ และใช้
เผยแพร่ 
 
 
 

ต.ค.58 - ก.ย.59 2,342,600 บาท คณะมัณฑนศิลป์ 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน     หน้า  19 

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

ขอบเขต KM ที่ 3 มุ่ง
ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาเพื่อผลิตนัก
จัดการที่มีคุณภาพ
และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

โครงการจิตอาสา
พัฒนาชุมชนหมู่บ้าน
ไทยมุสลิม มุ่งสู่การ
สร้างนักการจัดการที่
มีคุณภาพและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

นักศึกษา มีความตระหนักรู้
และมีจิตสํานึกต่อ
การเป็นการจัดการที่
มีคุณภาพและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
และมีการเชื่อมโยง
เครือข่ายชุมชน 
(หมู่บ้านไทยมุสลิม) 

ม.ค. – ม.ค. 59 
 
 
 
 
 

- คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน     หน้า  20 

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 

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง 
“การแลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร” 

เจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุน 

บุคลากรมี
ประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพ สามารถนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 

 - คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ

ภาพพิมพ์ 

 โครงการสัมมนา
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน นักศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป ์

อาจารย์ และ
นักศึกษา 

17-19 มิถุนายน 59 
 

- คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ

ภาพพิมพ์ 

 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 

นักศึกษา 20 กันยายน 59 - คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ

ภาพพิมพ์ 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน     หน้า  21 

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

ความรู้ 
ขอบเขต KM 3 การ
เพิ่มพูนขีด
ความสามารถและ
สมรรถนะของ
บุคลากร 

โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ : 
เทิดพระเกียรติ 60 
พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
เรื่อง “การบริหาร
ทรัพยากรสารสนเทศ
เชิงสรา้งสรรค:์ การ
จัดการสมดุลระหว่าง
เอกสารทรงคุณคา่กับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่” 

  19 ธ.ค.58 100,000 บาท คณะโบราณคด ี

  โครงการจัดการ
ความรู้ KM เรื่อง 
“เทคนิคการเขียน
บทคัดย่อและภาษาที่
ใช้ในบทความทาง
วิชาการภาษาอังกฤษ 
สําหรับคณาจารย์
คณะโบราณคดี” 

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

 ขอบเขต KM 3 ด้าน
การบริหารจัดการ 

โครงการการจัดการ
ความรู้ คณะ
มัณฑนศิลป์ ประจําปี 
2559 เรื่อง การเขียน
รายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู้สอน ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ระดับคณะ
วิชาและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้คณาจารย์และ
บุคลากรที่รับผิดชอบ 
สามารถเขียนรายงาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
หลักสูตร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ม.ค. – ส.ค. 59 30,000 บาท คณะมัณฑนศิลป์ 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน     หน้า  22 

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

ความรู้ 
ขอบเขต KM 2 การ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายบรหิาร
และปฏิบัติงานทั่วไป 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่อง“การ
ทํางานเป็นทีมเพื่อการ
พัฒนางานแบบองค์
รวมให้พร้อมรองรับ
การเป็นหน่วยงานใน
กํากับของรัฐ” 

บุคลากรสายบรหิาร
และปฏิบัติงานทั่วไป  

การแลกเปลี่ยน
แนวคิดและ
ประสบการณ์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายบรหิาร
และปฏิบัติงานทั่วไป 

ปีงบประมาณ 2559 - คณะศึกษาศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 3 การ
ยกระดับคุณภาพของ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรโดยใช้
กระบวนการ PDCA 

การสร้างทัศนคตใิหม่
ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา สําหรับ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

1. เพื่อรวบรวม 
จัดเก็บ และเผยแพร่
องค์ความรู้จาการ
ทํางานที่เป็นระบบ 
2. สร้างวัฒนธรรม
องค์กรของการ
ถ่ายทอดความรู้และ
การทํางานเป็นทีม 

ต.ค.58 – ก.ย.59 - คณะวิทยาศาสตร์ 

  การดูแลสุขภาพ
ตนเอง Facebook 
fanpage : Healthy 
Lifestyle in 
PHARMSU การ
กําหนดอาหาร 
น้ําตาลในอาหาร การ
ป้องกันการเกิด
โรคเบาหวาน การปั่น
จักรยานเพื่อสุขภาพ 
สุขภาพจิต 
 

บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน

วิชาการ 

นําความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานให้มี
ประสิทธิภาพ 

ตลอดปี - คณะเภสัชศาสตร์ 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน     หน้า  23 

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

ความรู้ 
ขอบเขต KM 2 การ
พัฒนาคู่มือการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานสาย
สนับสนุนเพื่อการขอ
กําหนดตําแหน่งที่
สูงขึ้น 

โครงการพัฒนา
บุคลากร เรื่อง การ
ปรับตัวเข้าสู่การเป็น
พนักงานของ
มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ และการ
พัฒนางานวิชาการ
จากงานประจาํ 

บุคลากรสํานักงาน
เลขาฯ 

บุคลากรสนับสนนุ
ด้านปฏิบัติการ 

1. ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการตําแหน่ง
ทางวิชาชีพ 
2. การปรับปรุงและ
พฒันางานประจาํให้
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดีขึ้น 
3. การพัฒนาและใช้
ประโยชน์คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

ตลอดปี  คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

 ขอบเขต KM ที่ 14 
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณโครงการ 

โครงการจัดทําคูม่ือ
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณโครงการ 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

บุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถ
ปรับปรุงกระบวนการ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณโครงการ
ให้มีความถูกต้องและ
ทันเวลา 

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

 ขอบเขต KM ที่ 2 มุ่ง
พัฒนาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อการบริหาร
จัดการของบุคลากร 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ขั้นตอนและ
กระบวนการพัฒนา
งานประจําสู่การทํา
คู่มือปฏิบัติงาน 

บุคลากร รับฟังการบรรยาย 
จากผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และถ่ายทอด
ประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

เม.ย. – มิ.ย.59 - คณะวิทยาการ
จัดการ 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน     หน้า  24 

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

ความรู้ 
ขอบเขต KM 3 การ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนตามภารกิจ
ของตนเอง 

การจัดการความรู้
เรื่องการป้องกัน
อัคคีภัย 
 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 27 พ.ย.58 - วิทยาลัยนานาชาติ 

 ขอบเขต KM 3 การ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนตามภารกิจ
ของตนเอง 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ 
 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 พ.ย.58 – ก.ค.59 - วิทยาลัยนานาชาติ 

  โครงการกิจกรรม 5ส. 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

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

  โครงการอบรมการ
จัดการไฟล์ pdf ด้วย
โปรแกรม smallpdf 
และการส่งไฟล์ด้วย
โปรแกรม 
wetransfer และการ
ประยุกต์ใช้ Google 
Application 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

- 15 ธ.ค.59 - วิทยาลัยนานาชาติ 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน     หน้า  25 

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 

โครงการระบบรับ
สมัครในส่วนของการ
สอบคัดเลือก 

บุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย 

การปฏิบัติงานพิมพ์
เอกสารคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ
คัดเลือก เพื่อเข้า
ศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา และ
การออกใบสําคญัรับ
เงินในการสอบ
คัดเลือกฯ เป็นไป
อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว 

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

 ขอบเขต KM 1 การ
จัดการความรู้ใน
องค์กร 

โครงการการพัฒนา
ฐานข้อมูลการรายงาน
ผลการฝึกอบรม
บุคลากรศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

บุคลากรศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

การบริหารจัดการ
องค์กรด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดปีงบประมาณ 
59 

400,000 บาท ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 ขอบเขต KM 2 การ
จัดทําระบบ FAQ 
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

โครงการการพัฒนา
ระบบ FAQ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

บุคลากรศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

มีระบบ FAQ 
ให้บริการ 

พ.ย.58 – ก.ย.59 - ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 ขอบเขต KM 1 การ
จําหน่ายสิ่งพิมพ์ 

โครงการรวบรวมองค์
ความรู้เรื่อง การ
จําหน่ายออกและ
หนังสือพิมพ์ 
 
 
 
 

บรรณารักษ์ การรวมรวมองค์
ความรู้เรื่องการ
จําหน่ายออกวารสาร
และหนังสือพิมพ์ 

มี.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
จัดการหนังสือบริจาค 

โครงการจัดการ
หนังสือบริจาค 

บรรณารักษ์ การรวบรวมองค์
ความรู้เรื่องการ
จัดการหนังสือบริจาค 

ม.ค.59 – ก.ย.59 - สํานักหอสมุดกลาง 

 ขอบเขต KM 1 การ
บริหารงบประมาณ 

โครงการรวบรวมองค์
ความรู้เรื่องการเงิน
และงบประมาณใน
เชิงการบริหาร 

บรรณารักษ์ การรวบรวมองค์
ความรู้เรื่อง การเงิน
และงบประมาณใน
เชิงการบริหาร 

ม.ค.59 – ก.ย.59 - สํานักหอสมุดกลาง 

 ขอบเขต KM 1 การ
บริหารงานวิจัย 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่อง “การ
บริหารงานวิจัย” 

บุคลากรของ
สถาบันวิจัย และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานวิจัย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มี
ความเข้าใจใน
กระบวนการบริหาร
งานวิจัย 

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

 ขอบเขต KM 1 
เพิ่มพูนความรู้การ
บริหารจัดการองค์
ความรู้ขององค์กร 

กระบวนการรับ
ผลงานศิลปะเพื่อ
เตรียมประกวด 

บุคลากรหอศิลป์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์ ทักษะ 
ในการจัดนิทรรศการ
ให้มีความเป็นสากล
และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติต่อการ
จัดการประกวด
ศิลปกรรม 

ส.ค.58 – ก.ค. 59 - หอศิลป์ 

 ขอบเขต KM 1 การ
จัดทําสัญญาจ้างและ
ต่อสัญญาจ้างของ
พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

โครงการ การจัดการ
ความรู้เรื่อง การ
จัดทําสัญญาจ้างและ
ต่อสัญญาจ้างของ
พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

และเจ้าหน้าที่ที่สนใจ
และของคณะวิชา 
ศูนย์ สถาบัน สํานัก 
และหน่วยงานระดับ
กองต่าง ๆ ที่สังกัด 

เพื่อเผยแพร่และให้
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
วิธีการ รวมถึง
ขั้นตอนการจัดทํา
สัญญาจ้าง ขั้นตอน
การประเมินเพื่อต่อ 

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
จัดทําสัญญาจ้างและ
ต่อสัญญาจ้างของ
พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

 ภายในวิทยาเขต
พระราชวังสนาม

จันทร์ 

สัญญาจ้างของ
พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 
รวมทั้งเสวนาปัญหา 
อุปสรรค และหารือ
แนวทางแก้ไขร่วมกัน 
เพื่อให้การดําเนินงาน
บรรลุผลสําเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กร 

 - กองงานวิทยาเขต 
สํานักงานอธิการบดี 

 ขอบเขต KM 1 การ
เกษียณหนังสือ
ราชการและการ
เขียนหนังสือราชการ
ที่ดี   

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องเทคนิค
การเกษียณหนังสือ
ราชการและการเขียน
หนังสือราชการที่ดี   
 
 

บุคลากรสํานักงาน
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 

1. เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ด้านการเขียน
หนังสือราชการและ
การเกษียณหนังสือ
ราชการที่ดีจากผูม้ี
ประสบการณ์ที่
ปฏิบัติหน้าที่ 
ในระดับผู้อํานวยการ
กอง 
2. เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานใน
สํานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบรุี 
 
 
 
 

24 กุมภาพันธ์ 
2559    

4,500 บาท จากเงิน
รายได้ 

 

สํานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 
สํานักงานอธิการบดี 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน     หน้า  28 

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

ความรู้ 
ขอบเขต KM 1 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การตรวจสัญญาตาม
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ตรวจสัญญาตาม
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 

บุคลากรที่รับผิดชอบ
ของคณะวิชาและ
หน่วยงานสนับสนุน
วิชาการ 

เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ตรวจสัญญาที่ถูกต้อง
ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

ก.ค .-  ส.ค. - กองนิติการ 
สํานักงานอธิการบด ี

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

โครงการอบรมความรู้ 
เรื่อง การบันทึกข้อมูล
ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP 
ระยะที่ 3) 

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

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
GP) และสามารถ
บันทึกข้อมูลในระบบ 
e-GP ในระยะที่ 3 
ได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และครบถ้วน 

30 พ.ค. 2559 10,000 บาท กองคลัง  
สํานักงานอธิการบดี 

 ขอบเขต KM 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
ถ่ายทอดความรู้ (KM) 
หลักสูตร “การ
ถ่ายภาพและปรับแต่ง
ภาพเบื้องต้น” 

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

เพื่อให้บุคลากร
เรียนรู้หลักการ
ถ่ายภาพเบื้องต้น
องค์ประกอบในการ
ถ่ายภาพที่ดี เทคนิค
การถ่ายภาพใน
สถานการณ์ต่างๆ 
และเทคนิคการ
ปรับแต่งภาพให้มี
คุณภาพและมีความ
สวย 

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

สํานักงานอธิการบดี 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน     หน้า  29 

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

ความรู้ 
ขอบเขต KM 1 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใน
หน่วยงาน 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การ
ประยุกต์ใช้งาน 
Silpakorn Services 
และ SU Google 
Appications ภายใน
หน่วยงาน 

บุคลากรภายใน
หน่วยงาน จํานวน 
25 คน 

1. เพื่อส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน  
2. เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจและสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ 
3. เพื่อนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. เพื่อแบ่งปันข้อมูล
ร่วมกันภายใน
หน่วยงาน 
5. เพื่อลดการใช้
ทรัพยากรกระดาษ 

มิถุนายน 2559 - กองบริการอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ 

พระราชวังสนาม
จันทร์ 

สํานักงานอธิการบดี 

 ขอบเขต KM 1 สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
การจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการการจัดทํา
คู่มือระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ฉบับปรบัปรงุครั้งที่ 4) 

บุคลากรสํานักงาน
สภาฯ 

เพื่อมีแนวปฏิบัติใน
การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ปีงบประมาณ 2559 - สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

 


