
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจัดการความรู้ 
 

คณะโบราณคดี   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ประจ าปีงบประมาณ 2562  (ปีการศึกษา 2561)  
 



มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2 /2562     เมื่อวันที่  24  มกราคม  2562      1 

แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 / ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (SU KM 010) 
หน่วยงาน คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ขอบเขต KM 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษา 
เป้าหมาย KM 1 1.1 อาจารย์ ได้รับและเพิ่มพนูองค์ความรู้ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 1.2 นักศึกษา ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
ชื่องาน/โครงการที่ 1 โครงการเพิ่มพูนทักษะการปฏิบตัิงานโบราณคดีภาคสนาม เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยและส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาต ิ
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการอบรม หรือ น าความรู้ไปใช้ในการท างานในอนาคต  

 
กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรสายวิชาการ  
เป้าหมาย KM 1 1.1 อาจารย์ ได้รับและเพิ่มพนูองค์ความรู้ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ชื่องาน/โครงการที่ 2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโบราณคดีไทย – กัมพูชา ปีงบประมาณ 2562 
ตัวชี้วัด จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
 
กลุ่มเป้าหมาย  นักศึกษา 
เป้าหมาย KM 1 1.2 นักศึกษา ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
ชื่องาน/โครงการที่ 3 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษในระบบการสอบ  (CEPT Metrica) 
ตัวชี้วัด จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
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แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 / ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (SU KM 010) (ต่อ) 
หน่วยงาน คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ขอบเขต KM 2 การเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการสร้างงานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ 

กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรสายวิชาการ  
เป้าหมาย KM 2 2.1 มีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนา และสรา้งงานวิจยั ให้มีประสทิธิภาพมากข้ึน 
 2.2 บุคลากรมีการจัดการรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
ชื่องาน/โครงการ โครงการคลินิกวิชาการ 
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของโครงการ   
 

 

ขอบเขต KM 3 การเพ่ิมพูนขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร 
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนบัสนุน 
เป้าหมาย KM 3 3.1 คณาจารย์มีการแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท างาน และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม และท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3.2 บุคลากรได้รบัข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถน ามาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การเปลี่ยนแปลง 
ตัวชี้วัด จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
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แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 / ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (SU KM 011) 
 

ขอบเขต KM 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษา 
เป้าหมาย KM 1 1.1 อาจารย์ได้รับและเพิ่มพนูองค์ความรู้ เพื่อน ามาใช้ในการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 1.2 นักศึกษา ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
ชื่องาน/โครงการ ที่ 1 โครงการเพิ่มพูนทักษะการปฏิบตัิงานโบราณคดีภาคสนาม เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยและส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ 
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการอบรม หรือ น าความรู้ไปใช้ในการท างานในอนาคต   

 

ขั้นตอน 
KM 

กิจกรรมโครงการ ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ด าเนนิการ 

ปัจจัยที่ใชใ้นการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
คน เงิน สิ่งของ IT 

การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

ศึกษา และรวบรวมองค์ความรู้เพื่อน ามาพฒันาหลักสูตร 
และส่งเสริมเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน 

คณะโบราณคด ี ต.ค.61 – ก.ย.62 100 185,000 เอกสาร 
วัสดุ

อุปกรณ์
ประกอบ 
โครงการ 

เว็บไซต ์ 1) คณาจารย์มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และเผยแพร่องค์ความรู้
ใหม่ๆ เพื่อน ามาใช้
ประกอบการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 
และต่อยอดงานวิจัยใน
อนาคต 

2) นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและเห็นคุณค่า
ในการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมของ
ประเทศชาต ิ

การจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ 

ประชุมหารือ และท าความเข้าใจร่วมกัน 

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

น าข้อมูลองค์ความรู ้มาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

การเข้าถึงความรู้ น าองค์ความรู้ทีไ่ด้รวบรวม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
คณะโบราณคด ี

การแบ่งปันความรู้ โครงการเพิ่มพูนทักษะการปฏิบตัิงานโบราณคดีภาคสนาม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจยัและส่งเสริมการอนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรมของชาต ิ

การเรียนรู้ 1) อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนองค์ความรู้  
เพื่อน ามาใช้ในการการจัดการเรียนการสอน 

2) นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในการชว่ยปฏบิัติงาน 
และการท างานในภาคสนาม 
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ขอบเขต KM 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรสายวิชาการ  
เป้าหมาย KM 1 1.1 อาจารย์ ได้รับและเพิ่มพนูองค์ความรู้ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ชื่องาน/โครงการที่ 2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโบราณคดีไทย – กัมพูชา ปีงบประมาณ 2562 
ตัวชี้วัด จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
  

ขั้นตอน 
KM 

กิจกรรมโครงการ ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ด าเนนิการ 

ปัจจัยที่ใชใ้นการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
คน เงิน สิ่งของ IT 

การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

ศึกษา และรวบรวมองค์ความรู้เพื่อน ามาพฒันาหลักสูตร 
และส่งเสริมเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน 

คณะโบราณคด ี ต.ค.61 – ก.ย.62 20 209,000 เอกสาร 
วัสดุ

อุปกรณ์
ประกอบ 
โครงการ 

เว็บไซต ์ คณาจารย์น าความรูไ้ปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาการ
เรียนการสอน และการ
ท างานที่เก่ียวข้อง 

 

การจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ 

ประชุมหารือ และท าความเข้าใจร่วมกัน 

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

น าองค์ความรู ้มาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

การเข้าถึงความรู้ น าองค์ความรูท้ีไ่ด้รวบรวม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
คณะโบราณคด ี 

การแบ่งปันความรู้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโบราณคดีไทย – กัมพูชา 
ปีงบประมาณ 2562 

การเรียนรู้ คณาจารย์มีการแลกเปลีย่นและเพิ่มพูนองค์ความรู้  
เพื่อน ามาใช้ในการการจัดการเรียนการสอน 
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ขอบเขต KM 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษา 
เป้าหมาย KM 1 1.1 อาจารย์ได้รับและเพิ่มพนูองค์ความรู้ เพื่อน ามาใช้ในการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 1.2 นักศึกษา ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
ชื่องาน/โครงการที่ 3 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษในระบบการสอบ  (CEPT Metrica) 
ตัวชี้วัด จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

ขั้นตอน 
KM 

กิจกรรมโครงการ ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ด าเนนิการ 

ปัจจัยที่ใชใ้นการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
คน เงิน สิ่งของ IT 

การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

ศึกษา และรวบรวมองค์ความรูส้ าหรับเตรียมความพร้อม
เพื่อสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษในระบบการ
สอบ  (CEPT Metrica) 
 

คณะโบราณคด ี ต.ค. 61 – ก.ย. 
62 

60 - - FACE 
BOOK 
LIVE 

  
 

นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจ และพร้อมในการ
ทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษในระบบ
(CEPT Metrica) 

การจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ 

ประชุมหารือ และท าความเข้าใจร่วมกัน 

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 
 

น าข้อมูลความรู ้มาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

การเข้าถึงความรู้ น าองค์ความรู้ทีไ่ด้รวบรวม และถ่ายทอดสดผา่นทาง 
FACEBOOK LIVE  
 

การแบ่งปันความรู้ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับความสามารถ
ภาษาอังกฤษในระบบการสอบ  (CEPT Metrica) 
 

การเรียนรู้ การท าแบบทดสอบที่จ าลองโครงสร้างข้อสอบ  
ภาษาอังกฤษในระบบการสอบ  (CEPT Metrica) 
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ขอบเขต KM 2 การเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการสร้างงานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ 
กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนบัสนุน และนักศึกษา 
เป้าหมาย KM 2 2.1 มีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนา และสรา้งงานวิจยั ให้มีประสทิธิภาพมากข้ึน 
 2.2 บุคลากรมีการจัดการรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
ชื่องาน/โครงการ โครงการคลินิกวิชาการ 
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของโครงการ   

 

ขั้นตอน 
KM 

กิจกรรมโครงการ ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ด าเนนิการ 

ปัจจัยที่ใชใ้นการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
คน เงิน สิ่งของ IT 

การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

รวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการท างาน
วิจัย 

คณะโบราณคด ี ต.ค. 60 – ก.ย.
61 

70 160,000 เอกสาร 
วัสดุ

อุปกรณ์
ประกอบ 
โครงการ 

เว็บไซต ์ คณาจารย์มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการท าวิจัย
และงานวิชาการ ช่องทาง 
การขอทุนวิจัย และเข้าใจ
ในการเตรียมงานวิจัยและ
งานวชิาการเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

การจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ 

สรุปองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกับประสบการณ์ และเทคนิคการ
เก็บข้อมูล และการท าผลงานวิจยั 

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

สรุปและรวบรวมองค์ความรูเ้ก่ียวกับเทคนิคการเก็บข้อมูล 
และการท าผลงานวจิัย 

การเข้าถึงความรู้ รวบรวมองค์ความรู้ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะ
โบราณคด ี

การแบ่งปันความรู้ โครงการคลินิกวิชาการ 

การเรียนรู้ คณาจารย์มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ และน าผลจากการ
จัดการความรู้ไปใช้ในการพฒันา สร้างสรรค์ และผลติ
งานวิจยั 
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ขอบเขต KM 3 การเพ่ิมพูนขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร 
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนบัสนุน 
เป้าหมาย KM 3 3.1 คณาจารย์มีการแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท างาน และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม และท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3.2 บุคลากรได้รบัข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถน ามาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การเปลี่ยนแปลง 
ตัวชี้วัด จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  

 

ขั้นตอน 
KM 

กิจกรรมโครงการ ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ด าเนนิการ 

ปัจจัยที่ใชใ้นการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
คน เงิน สิ่งของ IT 

การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

รวบรวมองค์ความรู้ ส าหรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพการ
ท างานในแตล่ะดา้น 

คณะโบราณคด ี ต.ค.61 – ก.ย.62 100 406,900 เอกสาร 
วัสดุ

อุปกรณ์
ประกอบ 
โครงการ 

เว็บไซต ์ 1. บุคลากรสายวชิาการน า
ความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับ มาพฒันาศักยภาพ
ในการท างานและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน 
และพัฒนาการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. บุคลากรสายสนบัสนนุ
น าความรู้และประสบการณ์ 
ที่ได้รับมาพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

การจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ 

จัดท าเอกสารเผยแพร่เทคนิค ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน 

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

สัมมนาแลกเปลี่ยน – แบ่งปันความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ท างาน 

การเข้าถึงความรู้ รวบรวมองค์ความรู้ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะ
โบราณคด ี

การแบ่งปันความรู้ โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การเปลี่ยนแปลง 

การเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการท างาน และพฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนและพฒันาการให้บริการวิชาการแก่สังคม และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีประสทิธิภาพมากข้ึน 

 
 


