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รายงานผลการดําเนินงาน 
ตามแผนการจัดการความรู้  

คณะวิชา/หน่วยงาน 
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ประจําปีการศึกษา 2559 / ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 

การดําเนินงานรอบ 6 เดือน 
(1 สิงหาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 / 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 

 
 
 

โดย สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ฉบับเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 7 มีนาคม 2560 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สารบัญ 
            หน้า 
บทนํา              3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียน 
มีความคิดสร้างสรรค์  

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

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา       11 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 
ที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ  

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย/สร้างสรรค์                            12 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการ 
อย่างเป็นระบบ และต่อเน่ืองพร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริการวิชาการ                            20 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้ง 
การประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ  

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม       22 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง 
การสร้างสรรค์   

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ                 24
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บทนํา 
 

 ตามท่ีคณะวิชาและหน่วยงานได้จัดทําแผนการจัดการความรู้ประจําปีการศึกษา 2559/ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559/ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 8 ประเด็น 

คณะวิชาและหน่วยงานได้ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ใน 5 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ จํานวน 78 โครงการ/กิจกรรม พบว่ามีผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับแผนฯ ดังน้ี 

- ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว   9  โครงการ/กิจกรรม จากทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 11.54 

- อยู่ระหว่างดําเนินการ    46 โครงการ/กิจกรรม  จากทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 58.97 

- ยังไม่ได้ดําเนินการ        23 โครงการ/กิจกรรม  จากทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 29.49 

เมื่อจําแนกตามประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิด

สร้างสรรค์  
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต  

- แผนจํานวน 21 โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานจํานวน 4  โครงการ/กิจกรรม  คิด
เป็นร้อยละ 19.05  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และความรับผิดชอบต่อสังคม  

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
- แผนจํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินงาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

ระดับชาติและนานาชาติ  
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย/สร้างสรรค์  

- แผนจํานวน 22  โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานจํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม  คิด
เป็นร้อยละ 4.55 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่าง

เป็นระบบ และต่อเน่ืองพร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริการวิชาการ  

- แผนจํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือ
รักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ  

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ

สร้างสรรค์   
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ 

-  แผนจํานวน 31 โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานจํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม  คิด
เป็นร้อยละ 9.68  

 
จากการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของคณะวิชาและหน่วยงาน ในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

พบว่ามีการดําเนินงานตามแผนฯ เพียงร้อยละ 11.54 เน่ืองจากโครงการ/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 
ผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด 
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 (ศิษย์เก่าหมุนเวียนกันมา
เล่าประสบการณ์และแนะนํา
โอกาสในการประกอบวิชาชีพแก่
รุ่นน้อง) 
3.  นิทรรศการ “สถาปัตย์-
ปริวรรต” การแสดงผลงาน
บุคลากร คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 
 
 
 

อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน และ 
นักศึกษา/ ชุมชน/ 
บุคคลผู้สนใจทั่วไป 

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

20,000 บาท 
20,000 บาท 
250,000 บาท 

ยังไม่ได้ดําเนินการ คณะ
สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 



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

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การเรียนการ

สอน 

ขอบเขตKM 1 การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 

1. โครงการเพิ่มพูนทักษะ
ภาษาอังกฤษในงานโบราณคดี 

อาจารย์ ต.ค.59 – ก.ย. 60 15,000 บาท ยังไม่ได้ดําเนินการ คณะโบราณคดี 

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

นักศึกษา ต.ค.59 – ก.ย. 60 5,000 บาท ยังไม่ได้ดําเนินการ คณะโบราณคดี 

  3. โครงการ “ก้าวใหม่” สําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาเอก/โท 
ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่สังคมการทํางานและชีวิต
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยความ
ร่วมมือจากศิษย์เก่า และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

นักศึกษา ต.ค.59 – ก.ย. 60 5,000 บาท ยังไม่ได้ดําเนินการ คณะโบราณคดี 

 ขอบเขตKM 1 การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
 
 

4. โครงการพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานของบณัฑิตเพื่อการ
ทํางาน 

นักศึกษา ต.ค.59 – ก.ย. 60 30,000 บาท ยังไม่ได้ดําเนินการ คณะโบราณคดี 



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

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การเรียนการ

สอน 

ขอบเขต KM 1 การจัดการ
ความรู้ด้านการเรียนการ
สอน/การผลิตบัณฑิต 

1. โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ด้าน
วิธีการสอนและภาระงานด้านอื่นๆ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

อาจารย์ใหม่คณะอักษร
ศาสตร์ 

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

  2. โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา
คณะอักษรศาสตร์ 

อาจารย์ใหม่คณะอักษร
ศาสตร์ 

เม.ย. 60 – ส.ค. 60 1,800,000 บาท ยังไม่ได้ดําเนินการ คณะอักษรศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 1 การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
บุคลากรสายวิชาการ 
 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างสร้างสรรค ์

บุคลาการสายวิชาการ มี.ค. 59 – ต.ค. 59 24,000 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 1 การพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
 

โครงการการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

บุคลากรสายวิชาการ ธ.ค.59 – ม.ค. 60 - ได้แนวทางการเพิ่มคุณภาพ
ของผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร  ซึ่งทุกหลักสูตร
สามารถนําไปปรับประยุกต์ 
ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
หลักสูตรตนเองได้ 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 



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

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การเรียนการ

สอน 

ขอบเขต KM 1 การพัฒนา
หลักสูตรและจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นให้ผู้เรียน
มีความคิดสร้างสรรค์ 

1. โครงการอบรมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการชีวภาพ 

บุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน
วิชาการ/นักศึกษา 

ปีการศึกษา 2559/ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 

 อยู่ระหว่างดําเนินการ คณะเภสัชศาสตร์ 

  2. โครงการอบรมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

บุคลากร และนักศึกษา
และสายสนับสนุน
วิชาการ/นักศึกษา 

ปีการศึกษา 2559/ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 

 อยู่ระหว่างดําเนินการ คณะเภสัชศาสตร์ 

  3. หลักการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2559/ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 

 อยู่ระหว่างดําเนินการ คณะเภสัชศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 1 การจัดการ
ความรู้ด้านการเรียนการ
สอน 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 
การจัดการเ รียนการสอนแบบ 
Flipped Learning 
 

อาจารย์ 7 พ.ย. 59 15,000 บาท 1. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์จากการบริการร้อย
ละ 80.00  
2. จํานวนผู้เข้ารับบริการ 30 
คน 
3. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการใน
กระบวนการให้บริการร้อย 
80.0 
4. งานบริการวิชาการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 



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

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

100.00 
5. ค่าใช้จ่ายของการ
ให้บริการวิชาการให้บริการ
วิชาการตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 4,000 บาท 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การเรียนการ

สอน 

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

โครงการการพัฒนา e-Learning 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนด้านดนตรี 

อาจารย์ ธ.ค.58-ก.พ.59 15,000 บาท 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 87.5 
2. มีอาจารย์จัดทํากิจกรรม
การเรียนการสอนใน e-
learning เพิ่มขึ้น 2 คน 

คณะดุริยางค
ศาสตร์ 

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

1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

คณาจารย์ ก.พ. 60 - 1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ใน
ระดับมาก 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

 ขอบเขต KM 1. การ
จัดการความรู้ด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

1. การปรับปรุงหลักสูตร 
2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
3. โครงการ Summer Program 
 
 
   

อาจารย์ ส.ค. 59 
ม.ค. – มี.ค. 60 

600,000 บาท ยังไม่ได้ดําเนินการ วิทยาลัยนานาชาติ 



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

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การเรียนการ

สอน 

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

1 .  โคร งการการแบ่ งปั นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี 
เรื่องแนวทางการจัดทํา มคอ. 3 
และ มคอ. 5 

บุคลากรสายวิชาการ
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุน 

ปีการศึกษา 2559 5,000 บาท ยังไม่ได้ดําเนินการ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

 ขอบเขต KM 4 ออกแบบ 
UX-scenario 

2. โครงการจัดการเรียนรู้ : การ
ออกแบบ UX-scenario 

บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ปีการศึกษา 2559 - ยังไม่ได้ดําเนินการ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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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 เม.ย. 2560 52,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย/สร้างสรรค์ 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย 

ขอบเขต KM 2 การ
จัดทําฐานข้อมูล
รวบรวมองค์ความรู้
ด้านสถาปัตยกรรม 

1. เป็นฐานข้อมูล
สําหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนการ
วิจัย และงาน
สร้างสรรค ์
2. ได้ข้อมูลเพื่อการ
ติดต่อประสานงาน
และการ
ประชาสัมพันธ์คณะ
วิชา 
3. นักศึกษาสามารถ
ใช้ค้นคว้าด้วยตนเอง
ได้ในอนาคต 
 
 
 
 

อาจารย์ บุคลากร
สายสนับสนุน และ
นักศึกษา / ชุมชน / 
บุคคลผู้สนใจทั่วไป 

ก.พ. – ก.ย. 60  
ส.ค. – ก.ย. 60 

40,000 บาท ยังไม่ได้ดําเนินการ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย 

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 

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 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย 

ขอบเขต KM 2 การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการสร้าง
งานวิจัยอย่าง
สร้างสรรค ์

โครงการจัดการ
ความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมสร้างงานวิจัย 
1. โครงการเพิ่มพูน
ทักษะการวิจัยในงาน
โบราณคดีภาคสนาม 
เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรมของชาติ 

บุคลากรสายวิชาการ 
และบุคลากรสาย
สนับสนุน และ

นักศึกษา 

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

คณะโบราณคดี 

  2. โครงการเพิ่มพูน
ทักษะและ
ประสบการณ์ของ
นักศึกษาด้วยการ
ศึกษาวิจัยภาคสนาม 
 
 
 
 
 
 
 

     



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบ 6 เดือน          หน้า  15 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย 

ขอบเขต KM 2 การ
จัดการความรู้ด้าน
การวิจัย 

1. โครงการจัดการ
ความรู้ เรื่อง 
“การส่งเสริม
บรรยากาศการ
วิจัยแก่บุคลากร 
คณะอักษร
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

2. โครงการส่งเสริม
บรรยากาศการวิจัย 

บุคลากรและอาจารย์
ประจําคณะอักษร
ศาสตร์ 

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

 
 

1,000บาท 
10,000 บาท 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะอักษรศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของ
บุคลากรสายวิชาการ 

1. โครงการแนว
ปฏิบัติที่ดีในการ
ขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัย 

อาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร ์

ธ.ค. 59 – พ.ค. 60 35,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดําเนินการและ

ดําเนินการเสร็จสิ้นไป
บางกิจกรรม 

คณะศึกษาศาสตร์ 

 2. โครงการพัฒนา
ผลงานเพื่อการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรสาย
วิชาการ 
 
 

อาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร ์

ธ.ค. 59 – พ.ค. 60 35,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดําเนินการและ

ดําเนินการเสร็จสิ้นไป
บางกิจกรรม 

คณะศึกษาศาสตร์ 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบ 6 เดือน          หน้า  16 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย 

ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของ
บุคลากรสายวิชาการ 
 
 

3. โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“บอกเล่า...เพื่อเข้าสู่
ตําแหน่งทาง
วิชาการ” 
 

อาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร ์

ธ.ค. 59 – พ.ค. 60 35,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดําเนินการและ

ดําเนินการเสร็จสิ้นไป
บางกิจกรรม 

คณะศึกษาศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 2 การ
พัฒนาคุณภาพ
ผลงานวิจัย 

กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์ที่
ได้รับจากการทําวิจัย 
 
 
 
 

บุคลากรสายวิชาการ ตลอดทั้งปี 5,000,000 อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการและ
ดําเนินการเสร็จสิ้น
ไปบางกิจกรรม 

- โครงการวิจัยใหม่มี
จํานวนมากขึ้น 

- ผู้วิจัยมีข้อมูลที่
ถูกต้องและเชื่อถือ
ได้สําหรับนําไป
ประกอบการ
พิจารณาเลือก
วารสารที่ใช้ตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบ 6 เดือน          หน้า  17 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย 

ขอบเขต KM 2 การ
จัดการความรู้ด้าน
การวิจัย 

โครงการเสวนาวิจัย
และการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย 
เรื่อง “แนวทางการ
จัดทําคําขอ (ทุนวิจัย) 
งบประมาณแผ่นดิน
แบบบูรณาการ 

บุคลากรสายวิชาการ ประจําปีการศึกษา 
2559/ปีงบประมาณ 

2560 

- อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะเภสัชศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 2 การ
จัดการความรู้ด้าน
งานวิจัย 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์
ด้านงานวิจัย 
ประจําปีการศึกษา 
2559 : การวิจัยและ
พัฒนาเชิงพื้นที่ 
 

อาจารย์ พ.ย. 59 4,000 บาท 1.  จํานวนผู้ เ ข้า รับ
บริการ 30 คน 

2. ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการ ร้อยละ 
93.14 

3. ผู้รับบริการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 88.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบ 6 เดือน          หน้า  18 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย 

ขอบเขต KM ที่ 5 
การเขียนและการ
นําเสนอรายงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
ทางด้านดนตรี 
 

โครงการการเขียน
และการนําเสนอ
รายงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทางด้าน
ดนตรี 

อาจารย์ ม.ค. 60 – ก.พ. 60 13,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะดุริยางคศาสตร์ 

 ขอบเขต KM ที่ 1 มุ่ง
พัฒนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
การวิจัย ระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญ และ
คณาจารย์  

1. โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนในยุคไทยแลนด์ 
4.0 

คณาจารย์ อาจารย์เข้าร่วม
อบรม รับฟังการ
บรรยาย จากผู้มี
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และถ่ายทอด
ประสบการณ์เพื่อการ
พัฒนาการเรียนการ
สอน และการทําวิจัย 
ที่มีความสร้างสรรค์
และมุ่งพัฒนาชุมชน 
 
 
 

ก.พ. 60 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะวิทยาการจัดการ 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบ 6 เดือน          หน้า  19 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย 

ขอบเขต KM 2 การ
จัดการความรู้ด้าน
การพัฒนาวิจัย/การ
สร้างสรรค ์

โครงการประชุม
วิชาการ (โครงการ
วิชาการ 
Conference / 
Exhibition ) 

อาจารย์ ต.ค. 59 – ก.ย. 60 2,000,000 บาท ยังไม่ได้ดําเนินการ วิทยาลัยนานาชาติ 

 ขอบเขต KM 2 การ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติใน 

โครงการจัดการ
เรียนรู้ ครั้งที่ 1 : การ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติใน
ต่างประเทศ 

บุคลากรสายวิชาการ
และบุคคลสาย

สนับสนุน 

ปีการศึกษา 2559 - 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 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

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 

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 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

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

โครงการยุว
มัคคุเทศก์ จังหวัด
เพชรบุรี 

นักศึกษา มี.ค. – เม.ย. 59 
 
 
 
 
 

- อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ  

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 1 การ
บันทึกความรู้จาก
อาจารย์พิเศษ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้
เชี่ยวชาติ 

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

อาจารย์ และ
นักศึกษา/ชุมชน/
บุคคลผู้สนใจทั่วไป 

ก.พ. – ส.ค. 60 
ก.พ. – ก.ย. 60 

400,000 บาท 
50,000 บาท 

 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 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 

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 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบ 6 เดือน          หน้า  23 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย *ช่วงเวลาดําเนินการ *งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการและผล
ในการวิจัยในเชิง
บูรณาการ 

การบริหารข้อมูล
ผลงานวิจัย บริการ
วิชาการ และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบ 6 เดือน          หน้า  24 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 3 การ
เพิ่มพูนขีด
ความสามารถและ
สมรรถนะของ
บุคลากร 

โครงการจัดการความรู้เพื่อ
ด้านพัฒนาบุคลากร เพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนการ
สอนและเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ   
1. โครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการ
จัดการ “พัดทดน้ํา” ลุ่มน้ํา
หมันตอนปลาย      
2. โครงการประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นสู่ชุมชนใน
กรุงเทพมหานคร : ย่านบาง
อ้อ         
 
 
 
 
                                    

บุคลากรสายวิชาการ 
และบุคลากรสาย
สนับสนุน  

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



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบ 6 เดือน          หน้า  25 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 2 การ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายบริหาร
และปฏิบัติงานทั่วไป 

1. โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่อง“การทํางานเป็น
ทีมเพื่อการพัฒนางานแบบ
องค์รวมให้พร้อมรองรับการ
เป็นหน่วยงานในกํากับของ
รัฐ” 

บุคลากรสายบริหาร
และปฏิบัติงานทั่วไป  

ธ.ค. 59 – พ.ค. 60 24,000 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการและ
ดําเนินการเสร็จสิ้นไปบาง

กิจกรรม 

คณะศึกษาศาสตร์ 

  2. โครงการทักษะในการ
ปฏิบัติงานเมื่อมหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบ 

บุคลากรสายบริหาร
และปฏิบัติงานทั่วไป  

ธ.ค. 59 – พ.ค. 60 24,000 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการและ
ดําเนินการเสร็จสิ้นไปบาง

กิจกรรม 

คณะศึกษาศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 1 การ
พัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอน
โดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนคณะ
เภสัชศาสตร์ (In House 
Training) ประจําปี
งบประมาณ 2560 เรื่อง 
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ด้วยโปรแกรม Microsoft 
Visio 
 
 
 
 

บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน

วิชาการ 

ก.พ. 60 - อยู่ระหว่างดําเนินการ คณะเภสัชศาสตร์ 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบ 6 เดือน          หน้า  26 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

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

บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน

วิชาการ 

มิ.ย. 60  ยังไม่ได้ดําเนินการ คณะเภสัชศาสตร์ 

 ขอบเขต KM 3 การ
จัดการความรู้ด้าน
การบริหารจัดการ 

โครงการจัดการองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจําปี
งบประมาณ 2560 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

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

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 ขอบเขต KM ที่ 7 
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานโดย
การจัดทําขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

โครงการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โดยการจัดทําขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

พ.ย. 59 – มิ.ย. 60 5,000 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 
 
 
 

คณะดุริยางคศาสตร์ 

 ขอบเขต KM ที่ 2 มุ่ง
พัฒนาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อการบริหาร
จัดการของบุคลากร 

โครงการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ในการทํางาน
สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วิชาการ และโครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานสายปฎิบัติ
การเฉพาะ 

บุคลากร ม.ค. – ก.พ. 60 - ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 98 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ 

3.90 

คณะวิทยาการ
จัดการ 



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

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 3 การ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนตามภารกิจ
ของตนเอง 

1. การจัดการความรู้เรื่อง
การป้องกันอัคคภีัย 
 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ตุลาคม 2559– 
กันยายน 2560 

5,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ วิทยาลัยนานาชาติ 

  2. โครงการประเมิน
ศักยภาพสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของบุคลากร
สายสนับสนุน 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2560 

 

20,000 
ยังไม่ได้ดําเนินการ วิทยาลัยนานาชาติ 

 ขอบเขต KM 3 การ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนตามภารกิจ

ของตนเอง 

3 .โครงการ SUIC Big 
Cleaning Day / กิจกรรม 5 
ส. 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

26 ธ.ค.2559 24,000 ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วิทยาลัยนานาชาติ 

  4. โครงการศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการของวิทยาลัย
นานาชาติในมหาวิทยาลัย
ต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพการดําเนิน
ของวิทยาลัยนานาชาติ 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2560 

20,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ วิทยาลัยนานาชาติ 

 ขอบเขต KM 3 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

โครงการการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ปีการศึกษา 2559 - อยู่ระหว่างดําเนินการ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 



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

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 1 การ
สํารองข้อมูล 

โครงการการจัดทําแผน
สํารองข้อมูลระบบ
สารสนเทศ 

บุคลากรศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

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

 ขอบเขต KM 1 
สํานักหอสมุดกลาง
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

1. โครงการการรวบรวม
กิจกรรมการจัดการความรู้
ของหน่วยงานภายในสํานัก
หอสมุดกลาง 
 

บุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง 

ต.ค. 59 – มิ.ย. 60 - อยู่ระหว่างดําเนินการ สํานักหอสมุดกลาง 

 ขอบเขต KM 1 
สํานักหอสมุดกลาง
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

2. โครงการการบริหาร
การเงินและงบประมาณ 

บุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 - อยู่ระหว่างดําเนินการ สํานักหอสมุดกลาง 

 ขอบเขต KM 1 การ
บริหารงบประมาณ 

3. โครงการแนวปฏิบัติใน
การส่งข้อความผ่าน
โทรศัพท์มือถือ (sms) 

บุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง 

ก.ค. – พ.ค. 60 - อยู่ระหว่างดําเนินการ  

  4. โครงการการจัดทํา
นโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 

บุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง 

ก.พ. – มิ.ย. 60 - อยู่ระหว่างดําเนินการ  



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบ 6 เดือน          หน้า  29 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 1 การ
เขียนหนังสือราชการ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “การเขียนหนังสือ
ราชการ” 

บุคลากรของ
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ม.ค.59 – พ.ค. 60 60,000 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 ขอบเขต KM 1 
เพิ่มพูนความรู้ด้าน
การบริการจัดการ
และเผยแพร่องค์
ความรู้จาก
นิทรรศการ 
 

โครงการการให้บริการและ
เผยแพร่องค์ความรู้แก่ผู้ชม
นิทรรศการผ่านเอกสารนํา
ชม 

บุคลากรหอศิลป ์ ส.ค. 59 – ก.ค. 60 - อยู่ระหว่างดําเนินการ หอศิลป์ 

 ขอบเขต KM 1 สร้าง
องค์ความรู้ด้าน
สวัสดิการพนักงาน 
(โครงการบูรณาการ) 

โครงการจัดการความรู้เรื่อง 
สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 20,000 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการ -ผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี 
-กองคลัง 
-สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน 
-สํานักงานวิทยาเขต 

สารสนเทศ
เพชรบุรี (งานคลงั) 

 
 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบ 6 เดือน          หน้า  30 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 2 สร้าง
องค์ความรู้ด้าน
สวัสดิการผู้บริหาร 
(โครงการบูรณาการ) 

โครงการจัดการความรู้เรื่อง 
การจ่ายเงินประจําตําแหน่ง
ผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้
ทํางานบริหาร 

ผู้บริหารและผู้ทํางาน
บริหาร 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 20,000 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการ -ผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี 

-กองคลัง 
-กองการเจ้าหน้าที่ 

-สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน 

 ขอบเขต KM 3 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการพัสดุ การ
จ้างงานก่อสร้าง
(โครงการบูรณาการ) 

โครงการจัดการความรู้เรื่อง
กระบวนการบอกเลิกสัญญา
จ้างและการดําเนินงาน
ภายหลังบอกเลิกสัญญาจ้าง
งานก่อสร้าง (ระยะที่ 2 )  

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการพัสดุ นิติกร 
คณะกรรมการตรวจ
การจ้างงานก่อสร้าง 
และผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 5,000 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการ -สํานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี   
-กองคลัง 
-สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน 
-กองงานวิทยาเขต 

 ขอบเขต KM 1 

จัดการความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยงานสารบรรณ 

โครงการ การจัดการความรู้ 

(KM) เกี่ยวกับงานสารบรรณ 

เรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยงานสารบรรณ” 

บุคลากรที่สนใจของ

คณะวิชา ศูนย์ สถาบัน 

สํานัก และหน่วยงาน

ระดับกองต่างๆ ที่

สังกัดภายในวิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ 

จํานวน 45 คน 

 

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



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบ 6 เดือน          หน้า  31 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 1 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเบิกจ่ายเงิน
โครงการ   

1. โครงการการจัดการ
ความรู้เรื่องการเบิกจ่ายเงิน
โครงการ   
 
 

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

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

 ขอบเขต KM 2 
จัดการความรู้การ
จําหน่ายครุภัณฑ์ 

2. โครงการจัดการความรู้
การจําหน่ายครุภัณฑ์ 

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

 ขอบเขต KM 1 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การตรวจสัญญาตาม
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การจัดทําสัญญาจ้าง
สัญญาค้ําประกันและสัญญา
วางหลักประกันของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรที่รับผิดชอบ
ของคณะวิชาและ
ส่วนงาน ส่วนงานละ 
1 คน และนิติกร รวม
จํานวนทั้งสิ้น 32 คน 

ธ.ค. 59 7,750 มีความพึงพอใจในภาพรวม 
ร้อยละ 86.8 

กองนิติการ  
สํานักงานอธิการบดี 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบ 6 เดือน          หน้า  32 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การจดรายงานการ
ประชุม 

บุคลากรในสํานกังาน
อธิการบดี 12 
หน่วยงาน 
ประกอบด้วย 
กองกลาง กองการ
เจ้าหน้าที่ กองกิจการ
นักศึกษา กองคลัง 
กองงานวิทยาเขต 
กองบริการการศกึษา 
กองบริการอาคาร
สถานที่ฯ กอง
แผนงาน สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน 
สํานักงานประกนั
คุณภาพฯ และ
สํานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 
 
 
 
 
 

17 ก.พ.60 เงินรายได้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 (งบพัฒนา
บุคลากร ) จํานวน

13,530 บาท 

ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กองกลาง  
สํานักงานอธิการบดี 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบ 6 เดือน          หน้า  33 

มาตรการ ขอบเขต โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
*ช่วงเวลา
ดําเนินการ 

*งบประมาณ 
ผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ขอบเขต KM 1 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใน
หน่วยงาน 

โครงการการจัดการความรู้
ด้านงานสารบรรณ 

บุคลากรในสังกัดกอง
บริการอาคาร  
สถานที่และ
ยานพาหนะ 
พระราชวังสนาม
จันทร์   ได้แก่  
ข้าราชการ  พนักงาน
และลูกจ้าง 

มีนาคม 2559 - อยู่ระหว่างดําเนินการ 
รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน

งานสารบรรณให้แก่
บุคลากร ในสังกัดกอง

บริการอาคาร  สถานที่และ
ยานพาหนะ พระราชวัง

สนามจันทร์   

กองบริการอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ 

พระราชวังสนาม
จันทร์ 

สํานักงานอธิการบดี 

 ขอบเขต KM 1 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

โครงการการจัดการความรู้
ด้านการประกันคุณภาพเพื่อ
นําไปสู่ EdPEX 

คณะวิชา/หน่วยงาน/
สมาชิกเครือข่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

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

 


