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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 2559/ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559/ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 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 2559/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่ง
ดําเนินการติดตามรอบปีการศึกษา  3 ครั้ง ดังน้ี 

- ครั้งที่ 1  รอบระยะเวลา 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ส.ค. 2559 – 31 ม.ค. 2560 /1 ต.ค. 2559 – 31 
มี.ค. 2560) ดําเนินการติดตาม ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560  
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- ครั้งที่ 2 รอบระยะเวลา 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ส.ค. 2559 – 30 เม.ย. 2560 /1 ต.ค. 2559 – 31 
มิ.ย. 2560)  ดําเนินการติดตาม ต้นเดือนพฤษภาคม 2560  

- และครั้งที่ 3 รอบระยะเวลา 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ส.ค. 2559 – 31 ก.ค. 2560 /1 ต.ค. 2559 – 
30 ก.ย. 2560) ดําเนินการติดตาม ต้นเดือนสิงหาคม 2560  

เพ่ือจัดทํารายงานเสนอต่อผู้บริหารและที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) 
และนําข้อมูลดังกล่าวประกอบใช้การเขียนรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

สําหรับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559  พบว่า ทุกคณะวิชา

และหน่วยงานได้ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางการจัดการความรู้  โดยสาระสําคัญของแผน ประกอบไปด้วย 

โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสะท้อนถึงเป้าหมายของการดําเนินการจัดการความรู้ ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมจะ

ดําเนินงานตามกระบวนการของการจัดการความรู้ ต้ังแต่กําหนดประเด็นการจัดการความรู้เพ่ือให้มีการบ่งช้ี

ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกล่ันกรองความรู้ การ

เข้าถึงความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการเรียนรู้ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า คณะวิชาและหน่วยงานมีการดําเนินงานแผนการจัดการความรู้ ทั้งสิ้น
ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 78 โครงการ/กิจกรรม  สามารถจําแนกตามรายประเด็นการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิด

สร้างสรรค์  
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต  

- จํานวน 21 โครงการ/กิจกรรม จากจํานวนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 26.92  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และความรับผิดชอบต่อสังคม  

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
- จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม จากจํานวนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1.28 ซึ่งมี 1 คณะวิชา

ที่มีแผนดําเนินการคือ คณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2559/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน     หน้า  5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

ระดับชาติและนานาชาติ  
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย/สร้างสรรค์  

- จํานวน 22 โครงการ/กิจกรรม จากจํานวนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 28.21 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่าง

เป็นระบบ และต่อเน่ืองพร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริการวิชาการ  

- จํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม จากจํานวนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 6.41 ซึ่งมี 2 คณะวิชา
ที่ดําเนินการคือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือ
รักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ  
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม จากจํานวนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 7.69  ซึ่งมี 1 คณะวิชา
ที่ดําเนินการคือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ

สร้างสรรค์  ประเด็นการจัดการความรู้  
ด้านการบริหารจัดการ 

-  จํานวน 31 โครงการ/กิจกรรม จากจํานวนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 39.74 
(คณะวิชา จํานวน 14 โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ จํานวน 17 
โครงการ/กิจกรรม) 

  เมื่อเทียบกับการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า คณะวิชา/หน่วยงานมีแผนการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมในภาพรวมลดลงเพียง ร้อยละ 2.56 เมื่อจําแนกตามรายด้านประเด็นการจัดการ
ความรู้ พบว่า ด้านการผลิตบัณฑิตมีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 7.41 ด้านการวิจัยมีการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5.6  ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและด้านบริการวิชาการมี
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ลดลง ร้อยละ 50 มีการดําเนินงานโครงการกิจกรรมเพ่ิมขึ้นในด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการมีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเท่ากับปีที่ผ่านมา   
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เมื่อพิจารณาข้อมูลประจําปีการศึกษา 2558 ภาพรวม จะเห็นได้ว่า โครงการ/กิจกรรมที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมีจํานวน 42 โครงการ/กิจกรรม จากโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 88 โครงการ/กิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 47.72  สามารถจําแนกตามรายประเด็นการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต จํานวน 10 
โครงการ/กิจกรรม จากโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดจํานวน 25 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 40.00 ด้าน
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม จากโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 2 โครงการ/
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 50.00 ด้านการวิจัย จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม จากโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
จํานวน 18 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 50.00 ด้านการบริการวิชาการ จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม 
จากโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดจํานวน 4 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 25.00 และด้านการบริหารจัดการ 
จํานวน 21 โครงการ/กิจกรรม จากโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดจํานวน 39 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
53.85 (ข้อมูลรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี
การศึกษา 2558) 

แผนการดําเนินงานในภาพรวม พบว่า คณะวิชาและหน่วยงานยังขาดแผนการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมที่ครอบคลุมในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ประเด็นการจัดการความรู้ใน ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านงบประมาณ การเงินและการคลัง และด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ความ
เป็นนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ  ส่วนใหญ่คณะวิชาและหน่วยงานได้ดําเนินการจัดทําแผน
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ.  ใน 2 ประเด็นการจัดการความรู้ คือ ด้านการเรียน
การสอน/การผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ ส่วนหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ดําเนินการใน
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ    

 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 

 คณะวิชาและหน่วยงาน ควรจัดทําแผนดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมมากขึ้นในทุกประเด็นยุทธศาสตร์  โดยเฉพาะประเด็นความรู้ด้านการจัดการความรู้
ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
อนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิม
มูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ  และประเด็นการจัดการความรู้ด้านบริการวิชาการ สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 
5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และต่อเน่ือง
พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

นอกจากน้ีควรส่งเสริมให้นําความรู้เก่าที่มีอยู่เดิมมาบูรณาการต่อยอดเป็นความรู้ใหม่ เพ่ือค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกสถาบันสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน และรวบรวมองค์
ความรู้เหล่าน้ันให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน 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 3 การ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลงานของนักศกึษาเก่าที่
เป็นผลผลิตของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ  

1.  โครงการจัดทําฐานข้อมูล 
สถาปัตย์เรขา แสดงผลงานและ
รางวัลต่างๆ ที่ชนะการประกวด
ของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(Digital hall of fame) 
2.  โครงการคิดถึงสถาปัตย์
ศิลปากร (ศิษย์เก่าหมุนเวียนกัน
มาเล่าประสบการณ์และแนะนํา
โอกาสในการประกอบวิชาชีพแก่
รุ่นน้อง) 
3.  นิทรรศการ “สถาปัตย์-
ปริวรรต” การแสดงผลงาน
บุคลากร คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 
 
 
 
 

อาจารย์ บุคลากร
สายสนับสนุน และ 
นักศึกษา/ ชุมชน/ 
บุคคลผู้สนใจทั่วไป 

1.  เป็นข้อมูลสําหรับอาจารย์
เพื่อความเข้าใจในบริบทใน
ประวัติศาสตร์ รวมไปถึง
ปรัชญาในการก่อตั้ง และ
ความเปลี่ยนแปลงไปตาม
วาระอันจะสู่การวางเป้าหมาย
ของคณะวิชาต่อไป 
2.  เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่ทําให้
นักศึกษาเกิดความภูมิใจใน
คณะวิชา และสาขาวิชาชีพ
ของตนเอง 
 

กพ.-กย. 2560 
กพ.-กย. 2560 
พค.-กย. 2560 

20,000 บาท 
20,000 บาท 
250,000 บาท 

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

ประสิทธิภาพ
การเรียนการ

สอน 

ขอบเขตKM 1 การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 

โครงการจัดการความรู้ด้าน
พัฒนาการจัดทําหลักสูตร และ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

1. โครงการเพิ่มพูนทักษะ
ภาษาอังกฤษในงานโบราณคดี 

บุคลากรสาย
วิชาการ และ
นักศึกษา 

1.อาจารย์ ได้รับและเพิ่มพูน
องค์ความรู้ เพื่อนํามาใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 
2. นักศึกษา ได้รับองค์ความรู้
ใหม่ๆ และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ 
 

ต.ค.59 – ก.ย. 60 50,000 บาท คณะโบราณคดี 

  2. โครงการ “คลินิกการเขียน” 
(Writing clinic) เพื่อช่วยพัฒนา
ศักยภาพด้านทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ
โบราณคดี 

     

  3. โครงการ “ก้าวใหม่” สําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาเอก/โท 
ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่สังคมการทํางานและชีวิต
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยความ
ร่วมมือจากศิษย์เก่า และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
การเรียนการ

สอน 

 4. โครงการพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานของบณัฑิตเพื่อการ
ทํางาน 

     

 ขอบเขต KM 1 การจัดการ
ความรู้ด้านการเรียนการ
สอน/การผลิตบัณฑิต 

1. โครงการอบรมอาจารย์ใหม่
ด้านวิธีการสอนและภาระงานด้าน
อื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2558 

อาจารย์ใหม่คณะ
อักษรศาสตร์ 

อาจารย์ใหม่ได้รับองค์ความรู้
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการสอนและภาระงานด้าน
อื่นๆ  

เม.ย. 60 – ส.ค. 60 100,000 บาท คณะอักษรศาสตร์ 

  2. โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา
คณะอักษรศาสตร์ 

อาจารย์ใหม่คณะ
อักษรศาสตร์ 

อาจารย์ประจําคณะอักษร
ศาสตร์มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น 

เม.ย. 60 – ส.ค. 60 1,800,000 
บาท 

คณะอักษรศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของบุคลากรสายวิชาการ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างสร้างสรรค ์

คณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร ์

การเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนอย่าง
สร้างสรรค ์

ปีงบประมาณ 2560 750,000 บาท คณะศึกษาศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 

โครงการการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

บุคลากรสาย
วิชาการ 

พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตร
ตามแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

ธ.ค.59 – ก.ค. 60 - คณะวิทยาศาสตร์ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
การเรียนการ

สอน 

ขอบเขต KM 1 การพัฒนา
หลักสูตรและจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นให้ผู้เรียน
มีความคิดสร้างสรรค์ 

1. โครงการอบรมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการชีวภาพ 

บุคลากรสาย
วิชาการ และสาย
สนับสนุนวิชาการ/

นักศึกษา 

 ปีการศึกษา 2559/ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 

 คณะเภสัชศาสตร์ 

  2. โครงการอบรมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

บุคลากร และ
นักศึกษาและสาย
สนับสนุนวิชาการ/

นักศึกษา 

พัฒนาความสามารถและ
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ทักษะการเขียนและการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ
เป็นภาษาอังกฤษ  

ปีการศึกษา 2559/ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 

 คณะเภสัชศาสตร์ 

  3. หลักการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรสาย
วิชาการ 

 ปีการศึกษา 2559/ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 

 คณะเภสัชศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 1 การจัดการ
ความรู้ด้านการเรียนการ
สอน 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 
การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Flipped Learning 
 

อาจารย์ เ พื่ อส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ อ าจ า ร ย์ มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด และหลักการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Flipped 
Learning และสามารถนํา
เทคนิคไปปรับใช้ในการเรียน
การสอนได้ 

มี.ค.  – เม.ย. 60 15,000 บาท คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 ขอบเขต KM ที่ 4 การ
พัฒนา e-Learning เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนด้านดนตรี 

โครงการการพัฒนา e-Learning 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนด้านดนตรี 

อาจารย์ อาจารย์สามารถจัดทําสื่อการ
เรียนการสอนด้านดนตรีใน
รูปแบบ e-Learning และนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การสนับสนุนการเรียนการสอน 

ต.ค. 2559 – มิ.ย. 
2560 

15,000 บาท คณะดุริยางคศาสตร์ 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2559/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน     หน้า  11 

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

ประสิทธิภาพ
การเรียนการ

สอน 

ขอบเขต KM ที่ 1 มุ่ง
พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย ระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญ และคณาจารย์ 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

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

ก.พ. 60 - คณะวิทยาการจัดการ 

 ขอบเขต KM 1. การ
จัดการความรู้ด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

1. การปรับปรุงหลักสูตร 
2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
3. โครงการ Summer Program   

อาจารย์ มีแนวทางหรือแนวปฏิบัติใน
การจัดการเรียนการสอนที่มี
มาตรฐานหรือมีการพัฒนา/
ปรับปรุง 

ส.ค. 59 
ม.ค. – มี.ค. 60 

600,000 บาท วิทยาลัยนานาชาติ 

 ขอบเขต KM 1 การ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เ รี ยน รู้สู่ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี 
เ รื่องแนวทางการจัดทํา 
มคอ. 3 และ มคอ. 5  

1 .  โครงการการแบ่ งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี 
เรื่องแนวทางการจัดทํา มคอ. 3 
และ มคอ. 5 

บุ ค ล า ก ร ส า ย
วิ ช า ก า ร แ ล ะ
บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุน 

เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียน รู้
เกี่ยวกับการจัดทํา มคอ .  3 
และมคอ . 5 สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีทักษะ ถูกต้อง 

ปีการศึกษา 2559 5,000 บาท คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

 ขอบเขต KM 4 ออกแบบ 
UX-scenario 

2. โครงการจัดการเรียนรู้ : การ
ออกแบบ UX-scenario 

บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 - คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 
 

 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2559/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 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 

โครงการร่วมปลูก
จิตสํานึกค่ายเยาวชน
อนุรักษ์ทะเล ครั้งที่ 2 

นักศึกษา มีความตระหนักรู้และมีจิตสํานึก
ต่อการเป็นการจัดการที่มีคุณภาพ
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีการเชื่อมโยงเครือข่าย
ชุมชน 

เม.ย. 60 - คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2559/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน     หน้า  13 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย/สร้างสรรค์ 

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

ศักยภาพการ
วิจัย 

ขอบเขต KM 2  
การจัดทําฐานข้อมูล
รวบรวมองค์ความรู้
ด้านสถาปัตยกรรม  

1.  เป็นฐานข้อมูลสําหรับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน การทําวิจัย และงาน
สร้างสรรค ์
2.  ได้ข้อมูลเพื่อการติดต่อ
ประสานงาน และการ
ประชาสัมพันธ์คณะวิชา 
3.  นักศึกษาสามารถใช้ค้นคว้า
ด้วยตนเองได้ในอนาคต 

อาจารย์ บุคลากร
สายสนับสนุน และ 
นักศึกษา/ ชุมชน/ 
บุคคลผู้สนใจทั่วไป 

1.  เป็นฐานข้อมูลสําหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน การทําวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ 
2.  ได้ข้อมูลเพื่อการติดต่อประสานงาน และ
การประชาสัมพันธ์คณะวิชา 
 

ก.พ. – ก.ย. 60 
ส.ค. – ก.ย. 60 

40,000 บาท คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 4 การ
พัฒนาศักยภาพและ
การถอดองค์ความรู้
และทักษะทางการ
วิจัยและบริการ
วิชาการของ
คณาจารย์ แล้วทํา
การเผยแพร่ลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น สื่อ
ออนไลน์ เป็น

1.  โครงการจัดตั้ง Research 
Unit เพื่อการวิจัยแบบมุ่งเป้า 
2.  โครงการประชุมวิชาการ 
สถาปัตย์กระบวนทัศน์ 
3.  โครงการจัดทําฐานข้อมูล
วารสารหน้าจั่วออนไลน์ 
4.  โครงการจัดทําระบบ
สารสนเทศในการบริหารข้อมูล
ผลงานวิจัย บริการวิชาการ และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

อาจารย์ บุคลากร
สายสนับสนุน และ 
นักศึกษา/ ชุมชน/ 
บุคคลผู้สนใจทั่วไป 

1. รับทราบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ในการทําวิจัยและบริการ
วิชาการร่วมกันระหว่างบุคลากรในคณะฯ 
และผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก  
2.  เกิดบรรยากาศที่กระตุ้นและสร้างแรง
บันดาลใจในการผลิตผลงานวิจัยและบริการ
วิชาการ  
3.  เป็นการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ ซึ่ง
เป็นผู้ที่ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต 
4.  เป็นฐานข้อมูลสําหรับการเพิ่ม

ก.พ. – ก.ย.60 
ก.พ. – ส.ค. 60 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 
ปีงบประมาณ 60 – 
ปีงบประมาณ 62  

 

100,000 บาท 
200,000 บาท 
50,000 บาท 
50,000 บาท 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ (บูรณาการ) 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวอย่างของ
กระบวนการและผล
ในการวิจัยในเชิง
บูรณาการ 

 ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

การพัฒนา
ศักยภาพการ

วิจัย 

ขอบเขต KM 2 การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการ
สร้างงานวจิัยอย่าง
สร้างสรรค ์

โครงการจัดการความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมสร้าง
งานวิจัย 
1. โครงการเพิ่มพูนทักษะการ
วิจัยในงานโบราณคดีภาคสนาม 
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรมของชาติ 

บุคลากรสาย
วิชาการ และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน และ
นักศึกษา 

1. มีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และนํา
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนา และสร้างงานวิจัย 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. บุคลากรมีการจัดการรวบรวมองค์ความรู้ 
เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน และนําไปใช้
ประโยชน์ได้ 
3. นักศึกษาได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมทํางานเก็บ
ข้อมูลการทํางานวิจัย 
 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 500,000 บาท คณะโบราณคดี 

  2. โครงการเพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ์ของนักศึกษาด้วย
การศึกษาวิจัยภาคสนาม 

    

 ขอบเขต KM 2 การ
จัดการความรู้ด้าน
การวิจัย 

1. โครงการจัดการความรู้ เรื่อง 
“การส่งเสริมบรรยากาศการ
วิจัยแก่บุคลากร คณะอักษร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2. โครงการส่งเสริมบรรยากาศ
การวิจัย 

บุคลากรและ
อาจารย์ประจําคณะ
อักษรศาสตร์ 

1. เกิดการกระตุ้นให้อาจารย์รุ่นใหม่และผู้ที่
ยังไม่เคยทํางานวิจัยเกิดความต้องการในการ
ทําวิจัยมากขึ้น 
2. อาจารย์ประจําคณะอักษรศาสตร์มีแนว
ทางการจัดทํางานวิจัย 

ส.ค. 59 – ต.ค. 59 
มิ.ย. 60 – ส.ค. 60 

 
 

1,000บาท 
10,000 บาท 

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

ศักยภาพการ
วิจัย 

ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของ
บุคลากรสาย
วิชาการ 

1. โครงการการพัฒนาผลงาน
เพื่อการเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการของบุคลากรสาย
วิชาการ 

คณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร ์

การเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยอย่าง
สร้างสรรค ์

ปีงบประมาณ 2560 750,000 บาท คณะศึกษาศาสตร์ 

  2. โครงการการพัฒนาผลงาน
เพื่อการเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการของบุคลากรสาย
วิชาการ 

คณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร ์

การเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยอย่าง
สร้างสรรค ์

ปีงบประมาณ 2560 140,000 บาท คณะศึกษาศาสตร์ 

  3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“บอกเล่า...เพื่อเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการ” 

คณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร ์

การเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยอย่าง
สร้างสรรค ์

ปีงบประมาณ 2560 95,000 บาท คณะศึกษาศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 2 การ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ เช่น 
ISI หรือ SCOPUS 

โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

บุคลากรสาย
วิชาการ และสาย
สนับสนุนที่ทําวิจัย 

มีจํานวนอาจารย์ที่สนใจตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติเพิ่มมากขึ้น 

ตลอดทั้งป ี - คณะวิทยาศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 2 การ
จัดการความรู้ด้าน
การวิจัย 

โครงการเสวนาวิจัยและการ
จัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง 
“แนวทางการจัดทําคําขอ (ทุน
วิจัย) งบประมาณแผ่นดินแบบ
บูรณาการ 

บุคลากรสาย
วิชาการ 

 ประจําปีการศึกษา 
2559/ปีงบประมาณ 

2560 

- คณะเภสัชศาสตร์ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การพัฒนา

ศักยภาพการ
วิจัย 

ขอบเขต KM 2 การ
จัดการความรู้ด้าน
งานวิจัย 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านงานวิจัย 
ประจําปีการศึกษา 2559 : การ
วิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 

อาจารย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานวิจัย พ.ย. 59 4,000 บาท คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 ขอบเขต KM ที่ 5 
การเขียนและการ
นําเสนอรายงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
ทางด้านดนตรี 

โครงการการเขียนและการ
นําเสนอรายงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทางด้านดนตรี 

อาจารย์ อาจารย์สามารถเขียนและนําเสนอรายงาน
วิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี 

ม.ค. 60 – ก.พ. 60 13,000 บาท คณะดุริยางคศาสตร์ 

 ขอบเขต KM ที่ 1 
มุ่งพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย 
ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ 
และคณาจารย์  

1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

คณาจารย์ อาจารย์เข้าร่วมอบรม รับฟังการบรรยาย 
จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน และการทําวิจัย ที่มีความ
สร้างสรรค์และมุ่งพัฒนาชุมชน 
 

ก.พ. 60 - คณะวิทยาการ
จัดการ 

 ขอบเขต KM2. การ
จัดการความรู้ด้าน
การพัฒนางานวิจัย/
สร้างสรรค ์ 

โครงการประชุมวิชาการ 
(โครงการวิชาการ Conference 
/ Exhibition ) 

อาจารย์ บูรณาการองค์ความรู้และรวบรวมไว้เป็นเพื่อ
สร้างงานวจิัยให้เกิดกลุ่มวิจัย และสร้าง
งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 2,000,000 
บาท 

วิทยาลัยนานาชาติ 

 ขอบเขต KM 2 การ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติใน
ต่างประเทศ 

โครงการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 
: การนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติในต่างประเทศ 

บุคลากรสาย
วิชาการและบุคคล

สายสนับสนุน 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในต่างประเทศ 

ปีการศึกษา 2559 - คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 
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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 การ
พัฒนาศักยภาพและ
การถอดองค์ความรู้
และทักษะทางการ
วิจัยและบริการ
วิชาการของ
คณาจารย์ แล้วทํา
การเผยแพร่ลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น สื่อ
ออนไลน์ เป็น
ตัวอย่างของ
กระบวนการและผล
ในการวิจัยในเชิง
บูรณาการ 

1.  โครงการจัดตั้ง 
Research Unit เพื่อ
การวิจัยแบบมุ่งเป้า 
2.  โครงการประชุม
วิชาการสถาปัตย์
กระบวนทัศน์ 
3.  โครงการจัดทํา
ฐานข้อมูลวารสาร
หน้าจั่วออนไลน์ 
4.  โครงการจัดทํา
ระบบสารสนเทศใน
การบริหารข้อมูล
ผลงานวิจัย บริการ
วิชาการ และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

อาจารย์ บุคลากร
สายสนับสนุน และ 
นักศึกษา/ ชุมชน/ 
บุคคลผู้สนใจทั่วไป 

1. รับทราบแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ใน
การทําวิจัยและบริการ
วิชาการร่วมกันระหว่าง
บุคลากรในคณะฯ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
2.  เกิดบรรยากาศที่กระตุ้น
และสร้างแรงบันดาลใจในการ
ผลิตผลงานวิจัยและบริการ
วิชาการ  
3.  เป็นการพัฒนาคุณภาพ
ของอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ทํา
หน้าที่ผลิตบัณฑิต 
4.  เป็นฐานข้อมูลสําหรับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอน 
 
 
 

ก.พ. – ก.ย.60 
ก.พ. – ส.ค. 60 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 
ปีงบประมาณ 60 – 
ปีงบประมาณ 62  

 

100,000 บาท 
200,000 บาท 
50,000 บาท 
50,000 บาท 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ (บูรณาการ) 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้
แก่ชุมชนและสังคม 

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

โครงการยุว
มัคคุเทศก์ จังหวัด
เพชรบุรี 

ชุมชน ชุมชนและหน่วยงานได้รับ
หนังสือ และได้รับความรู้
เพิ่มเติม มีการพัฒนาเพื่อการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ และสามารถนํา
ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตและ
ชุมชนได้จริง 

ม.ค. – ส.ค. 60 
 
 
 
 

- คณะวิทยาการจัดการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ  

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

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

ขอบเขต KM 1 การ
บันทึกความรู้จาก
อาจารย์พิเศษ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1.  โครงการสถาปัตย
ปาฐะ 2560 
2.  โครงการกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้
และสืบสานอนุรักษ์
งานศิลป
สถาปัตยกรรมไทย 

อาจารย์ และ 
นักศึกษา/ ชุมชน/ 
บุคคลผู้สนใจทั่วไป 

1. เป็นฐานข้อมูลสําหรับการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
ของอาจารย์รุ่นใหม่อันจะเป็น
การสร้างความมั่นคงแก่
หลักสูตรในระยะยาว 
2.  นักศึกษาสามารถใช้
ค้นคว้าด้วยตนเองได้ใน
อนาคต  

ก.พ. – ส.ค. 60 
ก.พ. – ก.ย. 60 

400,000 บาท 
50,000 บาท 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 4 การ
พัฒนาศักยภาพและ
การถอดองค์ความรู้
และทักษะทางการ
วิจัยและบริการ
วิชาการของ
คณาจารย์ แล้วทํา
การเผยแพร่ลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น สื่อ
ออนไลน์ เป็น
ตัวอย่างของ

1.  โครงการจัดตั้ง 
Research Unit เพื่อ
การวิจัยแบบมุ่งเป้า 
2.  โครงการประชุม
วิชาการสถาปัตย์
กระบวนทัศน์ 
3.  โครงการจัดทํา
ฐานข้อมูลวารสาร
หน้าจั่วออนไลน์ 
4.  โครงการจัดทํา
ระบบสารสนเทศใน

อาจารย์ บุคลากร
สายสนับสนุน และ 
นักศึกษา/ ชุมชน/ 
บุคคลผู้สนใจทั่วไป 

1. รับทราบแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ใน
การทําวิจัยและบริการ
วิชาการร่วมกันระหว่าง
บุคลากรในคณะฯ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
2.  เกิดบรรยากาศที่กระตุ้น
และสร้างแรงบันดาลใจในการ
ผลิตผลงานวิจัยและบริการ
วิชาการ  
3.  เป็นการพัฒนาคุณภาพ

ก.พ. – ก.ย.60 
ก.พ. – ส.ค. 60 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 
ปีงบประมาณ 60 – 
ปีงบประมาณ 62  

 

100,000 บาท 
200,000 บาท 
50,000 บาท 
50,000 บาท 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ (บูรณาการ) 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กระบวนการและผล
ในการวิจัยในเชิง
บูรณาการ 

การบริหารข้อมูล
ผลงานวิจัย บริการ
วิชาการ และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ของอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ทํา
หน้าที่ผลิตบัณฑิต 
4.  เป็นฐานข้อมูลสําหรับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 3 การ
เพิ่มพูนขีด
ความสามารถและ
สมรรถนะของ
บุคลากร 

โครงการจัดการความรู้เพื่อ
ด้านพัฒนาบุคลากร เพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนการ
สอนและเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ   
1. โครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการ 
“พัดทดน้ํา” ลุ่มน้ําหมันตอน
ปลาย      
2. โครงการประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นสู่ชุมชนใน
กรุงเทพมหานคร : ย่านบาง
อ้อ             
 
 
 
 
                                      

บุคลากรสายวิชาการ 
และบุคลากรสาย
สนับสนุน  

1. คณาจารย์มีการแลกเปลี่ยนและ
ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การทํางาน และพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์
และสามารถนํามาพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ 

ต.ค.59 – ก.ย .60 100,000 บาท คณะโบราณคดี 



แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2559/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน     หน้า  22 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 2 การ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายบริหาร
และปฏิบัติงานทั่วไป 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง“การทํางานเป็นทีมเพื่อ
การพัฒนางานแบบองค์รวมให้
พร้อมรองรับการเป็นหน่วยงาน
ในกํากับของรัฐ” 

บุคลากรสาย
สนับสนุน คณะ
ศึกษาศาสตร ์

การแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ประสบการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบคุลากรสายสนับสนุน 

ปีงบประมาณ 
2560 

- คณะศึกษาศาสตร์ 

  2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง“ทักษะในการปฏิบัติงาน
เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบ” 

บุคลากรสาย
สนับสนุน คณะ
ศึกษาศาสตร ์

การแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ประสบการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบคุลากรสายสนับสนุน 

ปีงบประมาณ 
2560 

- คณะศึกษาศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 3 การ
บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การเป็น
มหาวิทยาลัยแห่ง
การสร้างสรรค ์

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนคณะ
เภสัชศาสตร์ (In House 
Training) ประจําปี
งบประมาณ 2560 เรื่อง 
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วย
โปรแกรม Microsoft Visio 

บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน

วิชาการ 

 เดือนกุมภาพันธ์ 
2560 

 คณะเภสัชศาสตร์ 

  2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนคณะ
เภสัชศาสตร์ (In House 
Training) ประจําปี
งบประมาณ 2560 เรื่อง หัวใจ
การบริการ  

บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน

วิชาการ 

 เดือนมิถุนายน 
2560 

 คณะเภสัชศาสตร์ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 3 การ
จัดการความรู้ด้าน
การบริหารจัดการ 

โครงการจัดการองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจําปี
งบประมาณ 2560 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

เพื่อสร้างกลไกการจัดการองค์ความรู้
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนของ
คณะฯ 

ม.ค. – ก.ค. 60 5,000 บาท คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 ขอบเขต KM ที่ 7 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการ
จัดทําขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานโดยการจัดทํา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

1. บุคลากรสายสนับสนุนทุกฝ่ายงานมี
ระเบียบปฏิบัติและรายละเอียดวิธีการ
ทํางานแต่ละขั้นตอนอย่างน้อยจํานวน 3 
งาน 
2. บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
วิเคราะห์ผลสําเร็จในการทํางาน และ
เสนอแนวทางพัฒนาและปรับปรุงงานได ้

พ.ย. 59 – มิ.ย. 
60 

5,000 บาท คณะดุริยางคศาสตร์ 

 ขอบเขต KM ที่ 2 
มุ่งพัฒนาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อการบริหาร
จัดการของบุคลากร 

โครงการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ในการทํางาน
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ และ
โครงการพัฒนาศกัยภาพ
พนักงานสายปฎิบัติการเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร ได้เข้าร่วมอบรม รับฟังการบรรยาย จาก
ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ม.ค. – ก.พ. 60 - คณะวิทยาการ
จัดการ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 3 การ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนตาม
ภารกิจของตนเอง 

1. โครงการอบรมดับเพลิง
เตรียมความพร้อมการเกิด
อัคคีภัย  
2. โครงการประเมินศักยภาพ
สื่อสารภาษาอังกฤษของ
บุคลากรสายสนับสนุน  
3. โครงการ SUIC Big 
Cleaning Day / กิจกรรม 5 
ส.  
4. โครงการศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการของวิทยาลัย
นานาชาติในมหาวิทยาลัย
ต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพการดําเนิน
ของวิทยาลัยนานาชาติ  

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

มีกิจกรรมการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับภารกิจและแผนพัฒนาบุคลากรโดย
เป็นไปตามความต้องการของบุคลากร
สายสนับสนุน เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถและสมรรถนะของ
บุคลากร 

พ.ย.59 – ก.ค. 60 5,000 บาท
20,000 บาท 
24,000 บาท
20,000 บาท 

วิทยาลัยนานาชาติ 

 ขอบเขต KM 3 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 

โครงการการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 - คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 1 การ
สํารองข้อมูล 

โครงการการจัดทําแผนสํารอง
ข้อมูลระบบสารสนเทศ 

บุคลากรศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

ผู้ดูแลระบบเข้าใจขั้นตอนและวิธีการ 
Back up ข้อมูลระบบสารสนเทศ 

ม.ค. – ก.ย. 60 5,000 บาท ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 ขอบเขต KM 1 
สํานักหอสมุดกลาง
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

1. โครงการการรวบรวม
กิจกรรมการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานภายในสํานัก
หอสมุดกลาง 

บุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง 

การให้ความสําคัญกับการจัดการความรู้ ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 

- สํานักหอสมุดกลาง 

  2. โครงการการบริหารการเงิน
และงบประมาณ 

บุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง 

การให้ความสําคัญกับการจัดการความรู้ ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 

- สํานักหอสมุดกลาง 

  3. โครงการแนวปฏิบัติในการ
ส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ 
(sms) 

บุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง 

การจัดบริการด้วยมิตรไมตรี ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 

- สํานักหอสมุดกลาง 

  4. โครงการการจัดทํานโยบาย
การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

บุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง 

เป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บและ
ทรัพยากรสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 

- สํานักหอสมุดกลาง 

 ขอบเขต KM 1 การ
เขียนหนังสือ
ราชการ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “การเขียนหนังสือ
ราชการ” 

บุคลากรของ
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มี
ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเขียน
หนังสือราชการ 

ม.ค.59 – พ.ค. 60 - สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 1 
เพิ่มพูนความรู้ด้าน
การบริการจัดการ
และเผยแพร่องค์
ความรู้จาก
นิทรรศการ 

โครงการการให้บริการและ
เผยแพร่องค์ความรู้แก่ผู้ชม
นิทรรศการผ่านเอกสารนําชม 

บุคลากรหอศิลป ์ เพิ่มพูนความรู้ด้านการบริการจัดการ
และเผยแพร่องค์ความรู้จากนิทรรศการ 

ส.ค. 59 – ก.ค. 
60 

- หอศิลป์ 

 ขอบเขต KM 1 
สร้างองค์ความรู้ด้าน
สวัสดิการพนักงาน 
(โครงการบูรณาการ) 

โครงการจัดการความรู้เรื่อง 
สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงานมหาวิทยาลัย  ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 

20,000 บาท -ผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี 
-กองคลัง 
-สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน 
-สํานักงานวิทยาเขต 
สารสนเทศ
เพชรบุรี (งานคลงั) 

 ขอบเขต KM 2 
สร้างองค์ความรู้ด้าน
สวัสดิการผู้บริหาร 
(โครงการบูรณาการ) 

โครงการจัดการความรู้เรื่อง 
การจ่ายเงินประจําตําแหน่ง
ผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้ทํางาน
บริหาร 

ผู้บริหารและผู้ทํางาน
บริหาร 

 ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 

20,000 บาท -ผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี 
-กองคลัง 
-กองการเจ้าหน้าที่ 
-สํานักงานตรวจสอบฯ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 3 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการพัสดุ การ
จ้างงานก่อสร้าง
(โครงการบูรณาการ) 

โครงการจัดการความรู้เรื่อง
กระบวนการบอกเลิกสัญญา
จ้างและการดําเนินงาน
ภายหลังบอกเลิกสัญญาจ้าง
งานก่อสร้าง (ระยะที่ 2 )  

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการพัสดุ นิติกร 
คณะกรรมการตรวจ
การจ้างงานก่อสร้าง 
และผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกระบวนการ
บอกเลิกสัญญาจ้างและการดําเนินงาน
ภายหลังบอกเลิกสัญญาจ้าง เพื่อให้
หน่วยงานส่วนกลางของแต่ละวิทยาเขต
สามารถปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 

5,000 บาท -สํานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี   
-กองคลัง 
-สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน 
-กองงานวิทยาเขต 

 ขอบเขต KM 1 

จัดการความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยงานสาร

บรรณ 

โครงการ การจัดการความรู้ 

(KM) เกี่ยวกับงานสารบรรณ 

เรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยงานสารบรรณ” 

บุคลากรที่สนใจของ

คณะวิชา ศูนย์ 

สถาบัน สํานัก และ

หน่วยงานระดับกอง

ต่างๆ ที่สังกัดภายใน

วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ จํานวน 

45 คน 

เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่

ประวัติความเป็นมาและความหมายของ

งานสารบรรณ การจัดทําหนังสือราชการ 

ประเภทของหนังสือราชการตามระเบียบ

สํานักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ.2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 และ

ความรู้เบ็ดเตล็ดทั่วไป 

 

 

 

 

ต.ค.59 – ก.ย.60 25,000 บาท กองงานวิทยาเขต  

สํานักงานอธิการบดี 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 1 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเบิกจ่ายเงิน
โครงการ   

1. โครงการการจัดการความรู้
เรื่องการเบิกจ่ายเงิน
โครงการ   
 
 

- หัวหน้างานและ
บุคลากรสังกัด
สํานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 
จํานวน 15 คน 
- อาจารย์และ
บุคลากรสังกัดคณะ
วิชา จํานวน 15 คน 

1. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของ
หน่วยงานและคณะวิชาภายในวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี มีความรู้ความเข้าใจ
ในการเบิกจ่ายเงินโครงการ และ
สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน   
2. ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ความรู้ 
ประสบการณ์ และมีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน  
3.สามารถลดปัญหาและอุปสรรคจาก
การทํางานให้การดําเนินงานบรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมายองค์กร 

1 ก.พ.2560 9,500 บาท สํานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 
สํานักงานอธิการบดี 

 ขอบเขต KM 2 
จัดการความรู้การ
จําหน่ายครุภัณฑ์ 

2. โครงการจัดการความรู้การ
จําหน่ายครุภัณฑ์ 

  มิ.ย. – ส.ค. 60 5,000 บาท สํานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 

 ขอบเขต KM 1 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การตรวจสัญญาตาม
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง การจัดทําสัญญาจ้าง 
สัญญาค้ําประกันและสัญญา
วางหลักประกันของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 
 
 

บุคลากรที่รับผิดชอบ
ของคณะวิชาและส่วน
งาน ส่วนงานละ 1 
คน และนิติกร รวม
จํานวนทั้งสิ้น 32 คน 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทํา
สัญญาค้ําประกันและสัญญาวาง
หลักประกันของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ธ.ค. 59 7,750 บาท กองนิติการ 
สํานักงานอธิการบดี 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การจดรายงานการ
ประชุม 

บุคลากรในสํานกังาน
อธิการบดี 12 
หน่วยงาน  

เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจถึง
ความสําคัญ ประโยชน์ และเทคนิคการ
สรุปประเด็นจากที่ประชุมเพื่อนํามา
เขียนรายงานการประชุมให้มีความ
ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ และตรงประเด็น 
และสามารถใช้เป็นแนวทางการเขียน
รายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง 
ตลอดจนเป็นการเพิ่มทักษะและพัฒนา
ให้บุคลากรเกิดความเชี่ยวชาญในการ
จัดทํารายงานการประชุม 

ต.ค.59-ก.พ.60 เงินรายได้ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  
(งบพัฒนา
บุคลากร ) 

จํานวน13,530 
บาท 

กองกลาง  
สํานักงานอธิการบดี 

 ขอบเขต KM 1 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใน
หน่วยงาน 

โครงการการจัดการความรู้
ด้านงานสารบรรณ 

บุคลากรในสังกัดกอง
บริการอาคาร  
สถานที่และ
ยานพาหนะ 
พระราชวังสนาม
จันทร์   ได้แก่  
ข้าราชการ  พนักงาน
และลูกจ้าง 
 
 
 
 
 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้าน
งาน 
สารบรรณและนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้ 

มี.ค  60 - กองบริการอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ 

พระราชวังสนาม
จันทร์ 

สํานักงานอธิการบดี 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย KM 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 1 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

โครงการการจัดการความรู้
ด้านการประกันคุณภาพเพื่อ
นําไปสู่ EdPEX 

คณะวิชา/หน่วยงาน/
สมาชิกเครือข่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ในการเขียน OP (โครงร่างองค์กร) 
ระหว่างหน่วยงานภายใน สมาชิก
เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และวิทยากร 

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถ
นําความรู้ที่ได้รับไปใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนําไปสู่
ก า ร จั ด ทํ า โ ค ร ง ร่ า ง อ ง ค์ ก ร 
(Organizational Profile : OP  
ของหน่วยงานตนเอง เพื่อพัฒนา
ระบบการดําเนินงานตามแนวทาง
เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศของหน่วยงานตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อกระตุ้นและเตรียมความพร้อม
แก่บุคลากรด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้มีความตระหนักใน
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ค ว าม เป็ น เลิ ศ  ตามแนวทาง ที่
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา
กําหนด 

มิ.ย. – ก.ค. 60 100,000 บาท สํานักงานประกนั
คุณภาพการศึกษา 

 


