
 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
ตามแผนการจัดการความรู้  

คณะวชิา/หน่วยงาน 
มหาวทิยาลัยศิลปากร 

 
 

ประจําปีการศกึษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 

การดําเนินงานรอบ 6 เดือน 
(1 สิงหาคม 2558 – 31 มกราคม 2559 / 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) 

 
 
 
 
 

 
โดย สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ฉบับเสนอที่ประชุมคณบดคีรั้งที่ 10/59 วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 
 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน          หน้า  2 

สารบัญ 
            หน้า 
บทนํา              3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียน 
มีความคิดสร้างสรรค์  

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต                 5     
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม  

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา       13 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 
ที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ  

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย/สร้างสรรค์                            14  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการ 
อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องพร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริการวิชาการ                            19 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง 
การสร้างสรรค์   

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ                 2 0
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทนํา 
 

 ตามท่ีคณะวิชาและหน่วยงานได้จัดทําแผนการจัดการความรู้ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2558/ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556 – 2563 (ปรับ
แผน) 8 ประเด็น 

คณะวิชาและหน่วยงานได้ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ใน 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ จํานวน 76 โครงการ/กิจกรรม พบว่ามีผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับแผนฯ ดังนี้ 

- ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว   32 โครงการ/กิจกรรม จากทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 42.11 
- อยู่ระหว่างดําเนินการ    44 โครงการ/กิจกรรม  จากทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 57.89 

เมื่อจําแนกตามประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย มีผลการดําเนินงาน ดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิด

สร้างสรรค์  
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต  

- แผนจํานวน 25 โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานจํานวน 13 โครงการ/กิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 52.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และความรับผิดชอบต่อสังคม  

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
- แผนจํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินงาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

ระดับชาติและนานาชาติ  
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย/สร้างสรรค์  

- แผนจํานวน 17  โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานจํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม  คิด
เป็นร้อยละ 29.41  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่าง

เป็นระบบ และต่อเนื่องพร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริการวิชาการ  

- แผนจํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการทั้ง 2 โครงการ 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ

สร้างสรรค์   
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ 

-  แผนจํานวน 31 โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานจํานวน 13 โครงการ/กิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 41.94  

 
จากการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของคณะวิชาและหน่วยงาน ในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

พบว่ามีการดําเนนิงานตามแผนฯ เพียงร้อยละ 42.11 เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ยังไม่ถึงช่วงระยะเวลา
ดําเนินงาน 

 
 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 

ขอบเขต KM ที่ 1 
การรวบรวมองค์
ความรู้มาพัฒนาและ
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทักษะและการ
พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนและ
การสร้างสรรค์ผลงาน 

โครงการจัดแสดง
ผลงานนักศึกษาของ
แต่ละภาควิชา 
 

นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 - อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน 

คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ 

  โครงการนิทรรศการ
แนะนําหลักสูตรและ
ภาควิชาเอกคณะ
จิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 4 – 28 เมษายน 59 30,000 บาท ดําเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว 

คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ 

  โครงการ Artist Talk อาจารย์ และ
นักศึกษา 

ปีการศึกษา 2558 
(ขึ้นอยู่กับศิลปินใน
พํานัก) 
 
 

- ดําเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว 

คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 

ขอบเขต KM ที่ 2 
การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการ
สอนและการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ 

โครงการ “วารสาร
ศิลป์ พีระศรี” คณะ
จิตรกรรมฯ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

อาจารย์ และ
นักศึกษา 

ปีงบประมาณ 2559 
(มิถุนายน และ 
กันยายน) 

- อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ 

  โครงการสนับสนนุ
ทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ คณะ
จิตรกรรมฯ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

อาจารย์ ปีงบประมาณ 2559 - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ 

 ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการ
สอน 

โครงการปรับปรงุ
หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 

อาจารย์ ก.ย. 57 – ก.ค. 59 110,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะโบราณคด ี

  โครงการ “TOEIC 
เตรียมเด็กโบราณ สู่
งานอาเซียน” 

อาจารย์  ม.ค. – พ.ค. 59 
 

159,600 บาท อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะโบราณคด ี

  โครงการพัฒนาระบบ
การศึกษาสู่ศูนย์กลาง
การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ภาษา 
และศิลปวัฒนธรรม
ในปริมณฑลอาเซียน 
  

อาจารย ์ ต.ค.58 – ก.ค. 59 140,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะโบราณคด ี



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 

ขอบเขต KM 1 ด้าน
การจัดการศึกษา 

โครงการ “การทวน
สอบโดยอาจารย์
อาวุโสของคณะฯ  
1) ภาควิชาเครื่อง

เคลือบดินเผา)” 
2) หลักสูตรศิลป

บัณฑิต สาขาประ
ยุกตศิลปศึกษา 

คณาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

5 ม.ค.59 
 
 
 
 
16 ก.ค. 58 

- 
 
 
 
 
- 

-  จํานวนรายวิชา 11 
รายวิชา 
-  จํานวนผู้เข้าร่วม 
12 คน 

 
- 

คณะมัณฑนศิลป์ 

 ขอบเขต KM 1 การ
จัดการความรู้ด้าน
การเรียนการสอน/
การผลิตบัณฑิต 

โครงการจัดการ
ความรู้เรื่อง “การ
ถอดบทเรียนจากการ
อบรม Student-
centered teaching 
techniques” 

คณาจารย์ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ 

มี.ค. – มิ.ย.59 - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะอักษรศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของบุคลากร
สายวิชาการ 

โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่าง
สร้างสรรค ์

บุคลาการสาย
วิชาการ 

มี.ค. 59 – ต.ค. 59 24,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดําเนินการและ

ดําเนินการเสร็จสิ้นไป
บางกิจกรรมตาม
ขั้นตอนการจัดการ

ความรู้ 
 
 
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 

ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ 
Outcome based 
learning 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อค้นหาแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการ
จัดทํา มคอ.5 

บุคลากรสายวิชาการ 29 – 31 มค. 59 - 1. ได้เทคนิคการสอน
ที่ดีในหลากหลาย
รูปแบบ 
2. ได้แลกเปลี่ยนแนว
ทางการสร้าง
หลักสูตรที่มีคุณภาพ 
3. ได้แนวทางการ
เพิ่มคุณภาพของผล
การดําเนินงานของ
หลักสูตรโดยภาควิชา 
- อยู่ระหว่าง
ดําเนินการและ
ดําเนินการเสร็จสิ้นไป
บางกิจกรรม 

คณะวิทยาศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 1 การ
อบรมกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

โครงการอบรม
กระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ ประจําปี 
2559 

บุคลากรสายวิชาการ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

21 มิถุนายน 59 - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะเภสัชศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 2 การ
อบรมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

1. โครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 
(สําหรับนักศึกษาทุก
ระดับ) 
2. การเขียน 

บุคลากร และ
นักศึกษาคณะเภสัช

ศาสตร์ 

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

2559  

- ผู้เข้าร่วมได้เพิ่มพูน
ความรู้และสามารถ
นําไปใช้ได้ทั้งในเวลา
การทํางานและการ
ใช้ชีวิตในประจําวัน 

คณะเภสัชศาสตร์ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 

ขอบเขต KM 2 การ
อบรมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ (สําหรับ
คณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาทุก
ระดับ) 
3. การนําเสนอ
ผลงานวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษ 
(สําหรับคณาจารย์
บุคลากร และ
นักศึกษาทุกระดับ) 

    คณะเภสัชศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 1 การ
จัดการความรู้ด้าน
การเรียนการสอน 

โครงการการจัดการ
ความรู้เรื่อง “เทคนิค
การเขียนหนังสือหรือ
ตําราให้ขายดี” 
 

อาจารย์และอาจารย์
รุ่นใหม่ 

ธ.ค. 58 – ม.ค. 59 2,010  บาท อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 ขอบเขต KM 1 
Research clinic 
เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
ด้านงานวิจัยของ
บุคลากร 

การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
ใช้บริการ Google 
Classroom เพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและงานวิจยั 
 
 
 
 

 ธันวาคม 2558 5,000 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ทํางาน 

คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 

ขอบเขต KM ที่ 5 
แนวคิดและแนว
ทางการพัฒนาเสียง
สําหรับเครื่องลมไม้ 

โครงการแนวคิดและ
แนวทางการพัฒนา
เสียงสําหรับเครื่องลม
ไม้ 

อาจารย์และนักศึกษา ต.ค.58 – มี.ค.59 10,000 บาท จัดประชุมสัมมนา
อาจารย์เครื่องมือเอก
เครื่องลมไม้จํานวน 4 
คน ในวันที่ 28 
ต.ค.58 และมีการ
จัดทําบทความเพื่อ
นําเสนอแนวคิดและ
แนวทางการพัฒนา
เสียงสําหรับเครื่องลม
ไม้ ประชุมสรุปค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดี 

คณะดุริยางคศาสตร์ 

 ขอบเขต KM ที่ 1 มุ่ง
พัฒนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้านการ
จัดการการเรียนการ
สอน การวิจัย 
ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ 
และคณาจารย ์

โครงการส่งเสริม
ความเข้มแข็งทาง
วิชาการเพื่อความ
เป็นเลิศสู่งานวิจยั 1 
ประจําปีการศึกษา 
2558 

คณาจารย์ 19 ม.ค. 59 13,000 บาท บรรยายพิเศษเรื่อง 
How to Publish in 
High Quality 
International 
Journal 

คณะวิทยาการจัดการ 

 ขอบเขต KM 1 การ
จัดการความรู้ด้าน
การพัฒนาการเรียน
การสอน 

การจัดการเรียนการ
สอนและประเมินผล
ด้วยเทคโนโลยีของ
เว็บ (Web Based 
Technology):  
e-learning จาก
ประสบการณ์จรงิ 
 

อาจารย์ ธ.ค.58 – ก.พ.59 - - มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
87.5% 
- อยู่ระหว่าง
ดําเนินการและ
ดําเนินการเสร็จสิ้นไป
บางกิจกรรม 

วิทยาลัยนานาชาติ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 

ขอบเขต KM 1 การ
จัดการความรู้ด้าน
การพัฒนาการเรียน
การสอน 

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. 2558 กับการ
ทําหน้าที่อาจารย์” 

อาจารย์ ธ.ค.58 – ก.พ.59 - 1.มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
93.75% 
- มีการปรับการ
วางแผนเรื่อง
หลักสูตรของ
วิทยาลัยนานาชาติ
สืบเนื่องจากเกณฑ์
ใหม่นี้ทําให้การ
ดําเนินการสรุปผล
เลื่อนออกไป 

วิทยาลัยนานาชาติ 

 ขอบเขต KM 1 การ
จัดการความรู้ด้าน
การพัฒนาการเรียน
การสอน 

การสัมมนาเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอนระหว่างอาจารย์
ประจําและอาจารย์
พิเศษ 

อาจารย์ ธ.ค.58 – มิ.ย.59 - - ยังไม่ได้ดําเนินการ 
สาขาการออกแบบ
มัลติมีเดีย มีกิจกรรม
วิชาการจํานวนมาก
ทําให้จําเป็นต้อง
เลื่อนการจัดออกไป
คาดว่าจะดําเนินการ
ภายในช่วงกลางภาค
ปลาย 
 

วิทยาลัยนานาชาติ 

 ขอบเขต KM 1 การ
ถ่ายทอดความรู้และ
แบ่งปันประสบการณ์
ในงานออกแบบ 
 

โครงการ ART AND 
DESIGN 

บุคลากรสายวิชาการ 
และผู้สนใจทั่วไป 

มี.ค. – มิ.ย. 59 5,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 

ขอบเขต KM 3 การ
ถ่ายทอดความรู้และ
แบ่งปันประสบการณ์
ความรู้ภาษาอังกฤษ 

โครงการ KM ความรู้
ภาษาอังกฤษ 

บุคลากรสายวิชาการ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน นักศึกษา 
และผู้ที่สนใจทั่วไป 

ม.ค. – มิ.ย. 59 - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมนักศึกษา ขอบเขต KM ที่ 3 มุ่ง
ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาเพื่อผลิตนัก
จัดการที่มีคุณภาพ
และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

โครงการจิตอาสา
พัฒนาชุมชนหมู่บ้าน
ไทยมุสลิม มุ่งสู่การ
สร้างนักการจัดการที่
มีคุณภาพและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

นักศึกษา 20 ม.ค. –  
20 มี.ค. 59 

85,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะวิทยาการจัดการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย/สร้างสรรค ์

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย 

ขอบเขต KM ที่ 3 
กระบวนการทํางาน
สร้างสรรค์/วิจัย เพื่อ
ใช้ในการเสนอขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
จัดทําโครงการ
สร้างสรรค์ศิลปะเพื่อ
การขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ
และขอทุน
สร้างสรรค์” 

อาจารย์   ดําเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว 

คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ

ภาพพิมพ์ 

 ขอบเขต KM 2 การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการสร้าง
งานวิจัยอย่าง
สร้างสรรค ์

โครงการฐานข้อมูล
ภูมิปัญญาด้านการ
จัดระบบอาหารของ
กลุ่มชนในอาเซียน
เพื่อความมั่นคงทาง
อาหารในรอบครึ่ง
ศตวรรษ 

อาจารย์ พ.ย.58 – ก.ย.59 238,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะโบราณคด ี

  โครงการฐานข้อมูล
ภาษาและวัฒนธรรม
กลุ่มชาติพันธุ์
ชายแดนอาเซียน 
(ระยะที่ 1) 
 
 

อาจารย์ พ.ย.58 – ก.ย.59 380,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะโบราณคด ี



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย 

ขอบเขต KM 2 การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการสร้าง
งานวิจัยอย่าง
สร้างสรรค ์

โครงการฐานข้อมูล
ชุมชนชาวจีน
คาทอลิกใน
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 
 
 
 
 

อาจารย์ 
 
 
 

1 พ.ย.58 – 31 ส.ค.
59 

200,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะโบราณคด ี

 ขอบเขต KM 2 การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการสร้าง
งานวิจัยอย่าง
สร้างสรรค ์

โครงการเพิ่มพูน
ทักษะการปฏิบัติงาน
โบราณคดีภาคสนาม
เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
วิจัยและส่งเสริมการ
อนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรมของชาติ 

อาจารย์ 
 

พ.ย.58 – ก.ย.59 215,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะโบราณคด ี

 ขอบเขต KM 2 ด้าน
การวิจัยและการ
สร้างสรรค ์

โครงการประชุมเชิง
วิชาการ เรื่อง การ
จัดการความรู้ : การ
ผลิตผลงานวิชาการ
และลิขสิทธิ์กับ
ผลงานวิชาการ 
 
 
 

คณาจารย์ นักศึกษา 
และบุคลากรภายใน
คณะมัณฑนศิลป์ 

5 พ.ย.58 25,000 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 
คน 

คณะมัณฑนศิลป์ 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย 

ขอบเขต KM 2 การ
จัดการความรู้ด้าน
การวิจัย 

โครงการจัดการ
ความรู้เรื่อง 
“กระบวนการจัดการ
งานวิจัย” 

คณาจารย์รุ่นใหม่ของ
คณะอักษรศาสตร์
และผู้สนใจ 

มี.ค. – มิ.ย.59 1,000 บาท อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ 

คณะอักษรศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของ
บุคลากรสายวิชาการ 

โครงการแนวปฏิบัติที่
ดีในการขอรับทุน
สนับสนุนการวิจยั 

อาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร ์

ธ.ค. 58 – พ.ค. 59 35,000 บาท อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการและ

ดําเนินการเสร็จสิ้นไป
บางกิจกรรม 

คณะศึกษาศาสตร์ 

 โครงการพัฒนา
ผลงานเพื่อการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรสาย
วิชาการ 

อาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร ์

ธ.ค. 58 – พ.ค. 59 35,000 บาท อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการและ

ดําเนินการเสร็จสิ้นไป
บางกิจกรรม 

คณะศึกษาศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของ
บุคลากรสายวิชาการ 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “บอกเล่า...
เพื่อเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการ” 

อาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร ์

ปีงบประมาณ 2559 35,000 บาท อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการและ

ดําเนินการเสร็จสิ้นไป
บางกิจกรรม 

คณะศึกษาศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 2 การ
พัฒนาคุณภาพ
ผลงานวิจัย 

กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์ที่
ได้รับจากการทําวิจัย 
 
 
 
 

บุคลากรสายวิชาการ ตลอดทั้งปี - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะวิทยาศาสตร์ 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย 

ขอบเขต KM 3 การ
จัดการความรู้ด้าน
การพัฒนาวิจัย 

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

บุคลากรสายวิชาการ ตลอดปีงบประมาณ - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะเภสัชศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 2 การ
จัดการความรู้ด้าน
งานวิจัย 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์
ด้านงานวิจัย 
ประจําปีการศึกษา 
2558 

อาจารย์ 6 พ.ย.58 2,010 บาท 1.จํานวนผู้เข้ารับ
บริการ 30 คน 
2.ผู้เข้ารับบริการมี
ความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 93.14 
3.ผู้เข้ารับบริการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 88.00 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 ขอบเขต KM 1 
Research clinic 
เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ทางการวิจัย 

โครงการคลีนิควิจัย 
(Research Clinic) 
เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
ด้านการวิจัยของ
บุคลากร 
 
 
 

บุคลากรสายวิชาการ 
บุคลากรสํานักงาน

เลขาฯ 
บุคลากรสนับสนนุ
ด้านปฏิบัติการ 

ตลอดปี 
 
 

- อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย 

ขอบเขต KM ที่ 7 
การส่งเสริมบุคลากร
ให้ขอรับทุนสนับสนุน
งานวิจัยจาก
หน่วยงานระดับชาติ 

การเสนอ
โครงการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพื่อขอรับ
ทุนสนับสนุนงานวิจัย
จากหน่วยงาน
ระดับชาติ 

อาจารย์ ต.ค.58 – มิ.ย.59 15,000 บาท อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
สรุปและวิเคราะห์
องค์ความรู้เทคนิค
และวิธีการเสนอ
โครงการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพื่อขอรับ
ทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานระดับชาติ/
รวบรวมแบบฟอร์มที่
เกี่ยวข้องกับการ
ขอรบัทุน 

คณะดุริยางคศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 2 การ
จัดการความรู้ด้าน
การพัฒนาวิจัย/การ
สร้างสรรค ์

กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“การวิจัยเชิงพื้นที่
แบบบูรณาการ” 

อาจารย์ พ.ย.58 – ก.พ.59 6,500 บาท 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ 
100% 
2.มีโครงร่างวิจัยที่
เสนอขอทุนวิจัยใน
ด้านนี้ 3 เรื่อง 

วิทยาลัยนานาชาติ 

 ขอบเขต KM 2 การ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
วิจัย 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่อง
กระบวนการจัดทํา
งานวิจัย 

บุคลากรสายวิชาการ
และบุคคลทั่วไป 

มี.ค. – พ.ค.59 - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร  

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องพร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริการวิชาการ 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
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 

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

คณะมัณฑนศิลป์ 

ขอบเขต KM ที่ 3 มุ่ง
ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาเพื่อผลิตนัก
จัดการที่มีคุณภาพ
และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

โครงการจิตอาสา
พัฒนาชุมชนหมู่บ้าน
ไทยมุสลิม มุ่งสู่การ
สร้างนักการจัดการที่
มีคุณภาพและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

นักศึกษา มี.ค. – เม.ย. 59 
 
 
 
 
 

- อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM ที่ 4 
การพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ขีดความ สามารถใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง 
“การแลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร” 

เจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุน 

 - อยู่ระหว่างการ
ดําเนินงาน 

คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ

ภาพพิมพ์ 

  

โครงการสัมมนา
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน นักศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป ์

อาจารย์ และ
นักศึกษา 

17-19 มิถุนายน 
59 

- อยู่ระหว่างการ
ดําเนินงาน 

คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ

ภาพพิมพ์ 

  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 

นักศึกษา 20 กันยายน 59 35,000 บาท อยู่ระหว่างการ
ดําเนินงาน 

คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ

ภาพพิมพ์ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 3 การ
เพิ่มพูนขีด
ความสามารถและ
สมรรถนะของ
บุคลากร 

โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ : 
เทิดพระเกียรติ 60 
พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เรื่อง “การบริหาร
ทรัพยากรสารสนเทศ
เชิงสร้างสรรค:์ การ
จัดการสมดุลระหว่าง
เอกสารทรงคุณค่ากับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่” 

บุคลากร 19 ธ.ค.58 100,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดทํา
ผลการดําเนินงาน 

คณะโบราณคด ี

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

อาจารย์ มิ.ย. – ก.ค.59 150,000 บาท อยู่ระหว่างการ
ดําเนินงาน 

คณะโบราณคด ี



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 3 ด้าน
การบริหารจัดการ 

โครงการการจัดการ
ความรู้ คณะ
มัณฑนศิลป์ ประจําปี 
2559 เรื่อง การเขียน
รายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู้สอน ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ระดับคณะ
วิชาและบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

21 ม.ค. 59 30,000 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ 
97 คน 

คณะมัณฑนศิลป์ 

 ขอบเขต KM 2 การ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายบรหิาร
และปฏิบัติงานทั่วไป 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่อง“การ
ทํางานเป็นทีมเพื่อการ
พัฒนางานแบบองค์
รวมให้พร้อมรองรับ
การเป็นหน่วยงานใน
กํากับของรัฐ” 

บุคลากรสายบรหิาร
และปฏิบัติงานทั่วไป  

ธ.ค. 58 – พ.ค. 59 21,000 บาท อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการและ

ดําเนินการเสร็จสิ้นไป
บางกิจกรรม 

คณะศึกษาศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 3 การ
ยกระดับคุณภาพของ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรโดยใช้
กระบวนการ PDCA 

การสร้างทัศนคตใิหม่
ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา สําหรับ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

29 – 31 ม.ค. 59 388,900 บาท - บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเบื้องต้น
เกี่ยวกับกระบวนการ/
ขั้นตอนการทํา
ระบบงานตามแนวคิด 
SIPOC และเข้าใจ
กระบวนการทํางานตาม
วงจร PDCA/PDSA 
- อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการและ
ดําเนินการเสร็จสิ้นไป
บางกิจกรรม 

คณะวิทยาศาสตร์ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 4 การ
ดูแลสุขภาพตนเอง 
Healthy Lifestyle 
in PHARMSU 

โครงการ The Fat 
Pharmacy SU 

บุคลากรคณะเภสัช
ศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 
2559 

- อยู่ระหว่างการ
ดําเนินงาน 

คณะเภสัชศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 2 การ
พัฒนาคู่มือการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานสาย
สนับสนุนเพื่อการขอ
กําหนดตําแหน่งที่
สูงขึ้น 

โครงการพัฒนาบคุลากร 
เรื่อง การปรับตัวเข้าสู่
การเปน็พนักงานของ
มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ และการพฒันา
งานวิชาการจากงาน
ประจาํ 

บุคลากรสํานักงาน
เลขาฯ 

บุคลากรสนับสนนุ
ด้านปฏิบัติการ 

ตลอดปี - อยู่ระหว่างการ
ดําเนินงาน 

คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

 ขอบเขต KM ที่ 14 
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณโครงการ 

โครงการจัดทําคูม่ือ
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณโครงการ 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ต.ค.58 – มิ.ย.59 - วิเคราะห์และสรุป
กระบวนการในการ
เบิกจ่ายฯ/รวบรวม
และปรับปรุง
แบบฟอร์มที่
เกี่ยวข้องกับการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
โครงการของคณะให้
เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
 
 
 
 
 

คณะดุริยางคศาสตร์ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM ที่ 2 มุ่ง
พัฒนาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อการบริหาร
จัดการของบุคลากร 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ขั้นตอนและ
กระบวนการพัฒนา
งานประจําสู่การทํา
คู่มือปฏิบัติงาน 

บุคลากร เม.ย. – มิ.ย.59 - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

 ขอบเขต KM 3 การ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนตามภารกิจ
ของตนเอง 

การจัดการความรู้
เรื่องการป้องกัน
อัคคีภัย 
 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

27 พ.ย.58 - 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ 
66.67% 
2.มีความพึงพอใจ 
4.31 

วิทยาลัยนานาชาติ 

  โครงการกิจกรรม 5ส. 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

22 ธ.ค.59 7,500 บาท 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ 
100% 
2.มีความพึงพอใจ 
4.17 
 

วิทยาลัยนานาชาติ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ 
 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

พ.ย.58 – ก.ค.59 - - ได้จัดทํา English 
Day แล้วแต่ยังไม่ได้
จัดทดสอบ
ความสามารถ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

  โครงการอบรมการ
จัดการไฟล์ pdf ด้วย
โปรแกรม smallpdf 
และการส่งไฟล์ด้วย
โปรแกรม wetransfer 
และการประยุกต์ใช้ 
Google Application 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

15 ธ.ค.59 - 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 84.21 
2.มีความพึงพอใจ 
4.66 

วิทยาลัยนานาชาติ 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

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

โครงการระบบรับ
สมัครในส่วนของการ
สอบคัดเลือก 

บุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย 

พ.ย.58 – พ.ค.59 30,000 บาท ร้อยละ 70 มีระบบ
รูปแบบการพิมพ์
เอกสารการออก
คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินการสอบ
คัดเลือกฯ ออก
รายงานใบสําคัญรับ
เงิน 

บัณฑิตวิทยาลัย 

 ขอบเขต KM 1 การ
จัดการความรู้ใน
องค์กร 

โครงการการพัฒนา
ฐานข้อมูลการรายงาน
ผลการฝึกอบรม
บุคลากรศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

บุคลากรศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

ตลอดปีงบประมาณ 
59 

- มีผู้เข้ารับการอบรม
แล้ว 10 คน 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 ขอบเขต KM 2 การ
จัดทําระบบ FAQ 
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

โครงการการพัฒนา
ระบบ FAQ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

บุคลากรศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

พ.ย.58 – ก.ย.59 - ดําเนินการจัดทํา 
FAQ ต้นแบบ/
รวบรวมข้อมูล 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 ขอบเขต KM 1 การ
จําหน่ายสิ่งพิมพ์ 

การรวบรวมองค์
ความรู้เรื่อง การ
จําหน่ายออกวารสาร
และหนังสือพิมพ์ 
สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

บรรณารักษ์ ก.พ. และ พ.ค. 10,000 บาท อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ 

สํานักหอสมุดกลาง 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 1 การ
จัดการหนังสือบริจาค 

โครงการจัดการ
หนังสือบริจาค 

บรรณารักษ์ ก.พ. และ พ.ค.  10,000 บาท อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ 

สํานักหอสมุดกลาง 

 ขอบเขต KM 1 การ
บริหารงบประมาณ 

โครงการรวบรวมองค์
ความรู้เรื่องการเงิน
และงบประมาณใน
เชิงการบริหาร 

บรรณารักษ์ ม.ค. 10,000 บาท อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ 

สํานักหอสมุดกลาง 

 ขอบเขต KM 1 การ
บริหารงานวิจัย 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่อง “การ
บริหารงานวิจัย” 

บุคลากรของ
สถาบันวิจัย และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานวิจัย 

ม.ค.59 – มิ.ย.59 54,000 บาท อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 ขอบเขต KM 1 
เพิ่มพูนความรู้การ
บริหารจัดการองค์
ความรู้ขององค์กร 

กระบวนการรับ
ผลงานศิลปะเพื่อ
เตรียมประกวด 

บุคลากรหอศิลป์ ส.ค.58 – ก.ค. 59 - อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ 

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
ภายในวิทยาเขต
พระราชวังสนาม
จันทร์ 
 
 

ก.พ. – พ.ค. 59 - อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ 

กองงานวิทยาเขต 
สํานักงานอธิการบดี 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน          หน้า  27 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 1 การ
เกษียณหนังสือ
ราชการและการ
เขียนหนังสือราชการ
ที่ดี   

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องเทคนิค
การเกษียณหนังสือ
ราชการและการเขียน
หนังสือราชการที่ดี   

บุคลากรสํานักงาน
วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 

24 กุมภาพันธ์ 
2559   

4,500 บาท จากเงิน
รายได้ 

 

ดําเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว 

สํานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 
สํานักงานอธิการบดี 

 ขอบเขต KM 1 การ
ตรวจสัญญาตาม
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ตรวจสัญญาตาม
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535  

บุคลากรที่รับผิดชอบ
ของคณะวิชาและ
หน่วยงานสนับสนุน
วิชาการ 

ก.ค .-  ส.ค. - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

กองนิติการ  
สํานักงานอธิการบดี 

 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 

30 พ.ค. 2559 10,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

กองคลัง  
สํานักงานอธิการบดี 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

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 

29 ก.พ. 2559 10,000 บาท ดําเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว 

งานประชาสัมพันธ์ 
กองกลาง  

สาํนักงานอธิการบดี 

 ขอบเขต KM 1 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใน
หน่วยงาน 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การประยุกต์ใช้
งาน Silpakorn 
Services และ SU 
Google Appications 
ภายในหน่วยงาน 

บุคลากรภายใน
หน่วยงาน จํานวน 
25 คน 

มิถุนายน 2559 - อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน 

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
การติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ปีงบประมาณ 2559 ดําเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว 

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

 


