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1.วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และยุทธศาสตร์  
        1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

    ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มุ่งมั่นสร้ำงสรรค์ พัฒนำเป็นหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือสนับสนุน
ภำรกิจของสภำมหำวิทยำลัย 
        1.2 ปณิธาน  

          ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เป็นเครื่องมือ กลไกของสภำมหำวิทยำลัยในกำรขับเคลื่อน กำร
ก ำกับติดตำม กำรด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 

1.3 พันธกิจ ( Mission) 
  

1.3.1 ปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรธุรกำรของสภำมหำวิทยำลัยและคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่
สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้ง 

1.3.2 เป็นแหล่งข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร กำรค้นคว้ำ อ้ำงอิงของสภำ
มหำวิทยำลัยหน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย รวมทัง้ผู้สนใจทั่วไป 

1.3.3 รับผิดชอบกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
1.3.4 กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมมติท่ีประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
1.3.5 ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำผู้บริหำร นำยกสภำมหำวิทยำลัยและ

กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.3.6 ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร  
1.3.7 ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำร

ด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัย และส่วนงำน 
1.3.8 ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำนชุดต่ำงๆ ที่สภำ

มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง 
 
 

          1.4 แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
                  แผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย  พ.ศ. 2559–2563 โดยประกอบด้วย 3 
ยุทธศำสตร์ คือ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำบุคลำกร ให้มีคุณภำพ มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน 
(Smart Staff) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำน เพ่ือรองรับ สนับสนุนภำรกิจของสภำ
มหำวิทยำลัยให้ขับเคลื่อนอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Smart Support) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ปรับปรุงพัฒนำระบบบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพ  (Smart Office) 
 



เป้ำประสงค์  1. บุคลำกรมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรท ำงำน  
2. สนับสนุน รองรับกำรท ำงำน ภำรกิจของสภำมหำวิทยำลัยได้อย่ำงถูกต้อง 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 
3. มรีะบบกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ 
 

2.สถานภาพปัจจุบันด้านการจัดการความรู้ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
จุดแข็ง  (Strengths) 

1. เป็นหน่วยงำนขนำดเล็ก บุคลำกรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนได้ง่ำย สะดวก  
2. มีกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ  

                  3.บุคลำกรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยศิลปำกรได้ไปศึกษำดูงำนส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยต่ำงๆ  
ทุกปี โดยกำรไปศึกษำดูงำนได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรท ำงำน เล่ำประสบกำรณ์ และน ำแนวปฏิบัติที่ดีมำประยุกต์ใช้
ในกำรท ำงำน กำรจัดกำรควำมรู้  
จุดอ่อน  (Weaknesses) 

  เทคโนโลยีที่จะช่วยพัฒนำและเวลำในกำรด ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง  
โอกาส  (Opportunities) 
                 กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย ที่จะถ่ำยทอด
ควำมรู้ บุคลำกรของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมีโอกำสได้รับควำมรู้ กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัย  
อุปสรรค (Threats) 
                    มหำวิทยำลัยควรมีนโยบำยที่ชัดเจนเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ กำรให้แต่ละหน่วยงำนไปด ำเนินกำรเอง 
และบำงหน่วยงำนเป็นหน่วยงำนขนำดเล็กควำมรู้กระจัดกระจำย กำรด ำเนินกำรไม่คุ้มค่ำ 
  
2. แนวทางในการด าเนินการจัดการความรู้ 
    2.1 ประชุมบุคลำกร ก ำหนด 
           (1) กลุ่มเป้ำหมำยในกำรจัดกำรควำมรู้     คือ   บุคลำกรของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
           (2) ก ำหนดประเด็นในกำรจัดกำรควำมรู้  2 เรื่อง    
                ช่วงที่ 1 กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน   
                ช่วงที่ 2 กำรจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
     2.2 ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำร 
              กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน  กำรด ำเนินกำร 

(1) ศึกษำหำควำมรู้น ำมำจัดบอร์ดให้ควำมรู้  เรื่อง  กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
(2) ส่งบุคลำกร เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง  กำรจัดกำรควำมรู้ กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
(3)  จัดกิจกรรมและเปลี่ยนควำมรู้ เล่ำประสบกำรณ์ 

โดยหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยจะถ่ำยทอดประสบกำรณ์ควำมรู้ในกำรจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน และบุคลำกรมำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์  

(4) กำรศึกษำกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ซึ่งเป็นคู่มือที่ดีจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ  
โดยหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย น ำตัวอย่ำงกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ดีของบุคลำกร
ในสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ มำถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  



(5) รวบรวมองคค์วำมรู้ที่ได้จำกศึกษำจำกเอกสำร กำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรศึกษำจำกตัวอย่ำงกำร
จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ดี กำรเข้ำรับกำรอบรม และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน น ำมำ
จัดท ำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน   

(6) เผยแพร่ แนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน  ในเว็บไซต์ของส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย 

(7) ในกำรไปศึกษำดูงำนส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยศิลปำกร น ำ
แนวกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ดี ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยต่ำงๆ  
รวมทั้งน ำองค์ควำมรู้ที่ได้มำปรับปรุงพัฒนำ แนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

(8) ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ใช้เป็นแนวทำงกำรจัดท ำคู่มือกำรปฎิบัติงำนของส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย ปีละ 1  เรื่อง 

(9) เผยแพร่คู่มือกำรปฏิบัติงำนในเว็บไซต์ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
              
              กำรจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย  กำรด ำเนินกำร 

(1) ศึกษำหำควำมรู้ เรื่อง กำรจัดประชุม อำทิ แนวคิดในกำรจัดประชุม ประเภทของกำรจัดประชุม 
(2) ส่งบุคลำกร เข้ำรับกำรอบรม  เรื่อง  กำรเขียนรำงำนกำรประชุม  
(3) จัดกิจกรรมและเปลี่ยนควำมรู้ เล่ำประสบกำรณ์ กำรประชุมที่ดี ประทับใจ  

โดยหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยจะถ่ำยทอดประสบกำรณ์ควำมรู้ในกำรจัดประชุมและ
บุคลำกรมำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์  

(4) กำรศึกษำคู่มือกำรจัดประชุม ซึ่งเป็นคู่มือที่ดีจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ  
โดยหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย น ำตัวอย่ำงคู่มือกำรจัดประชุมที่ดขีองบุคลำกรใน
สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ มำถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  

 หัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย และบุคลำกร  
ข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมระดมควำมคิดของสภำมหำวิทยำลัยและผู้บริหำรมหำวิทยำลัยที่ให้
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย  
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินตนเองของสภำมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับเรื่องกำรจัดประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย  
รวมทั้งประสบกำรณ์ในกำรเข้ำร่วมประชุมสภำมหำวิทยำลัย ข้อเด่น สิ่งที่ควรพัฒนำมำแลกเปลี่ยน 

(5) รวบรวมองคค์วำมรู้ที่ได้จำกศึกษำจำกเอกสำร กำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรศึกษำจำกตัวอย่ำงกำร
จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ดี กำรเข้ำรับกำรอบรม จำกข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัย 
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย กำรประเมินตนเองของสภำมหำวิทยำลัย  
และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน น ำมำจัดท ำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในกำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย    

(6) เผยแพร่ แนวปฏิบัติที่ดีในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ในเว็บไซต์ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
(7) ในกำรไปศึกษำดูงำนส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยศิลปำกร น ำ

แนวแนวปฏิบัติที่ดีในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัยต่ำงๆ รวมทั้งน ำองค์ควำมรู้ที่ได้มำปรับปรุงพัฒนำ แนวปฏิบัติที่ดีในกำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย 

 



              3. กำรพัฒนำกำรด ำเนินกำร 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยจัดท ำเว็บบอร์ดเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ โดยประสำนกับศูนย์คอมพิวเตอร์ให้

ช่วยด ำเนินกำรจัดท ำโปรแกรม ซึ่งก ำหนดหัวข้อในกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 2 หัวข้อ คือ กำร
จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน และกำรเขียนรำยงำนกำรประชุม โดยจะเชิญส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยต่ำงๆ เข้ำร่วม
แสดงควำมคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  



                           กิจกรรม/โครงการการจัดการความรู้ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
                           ปี พ.ศ.2555  
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การประเมิน/การน าไปท างาน/
ผู้น าไปใช้งาน 

1.จัดบอร์ดให้ควำมรู้                         
เรื่อง  กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- /จัดบอร์ดหน้ำห้องส ำนักงำนสภำ 

2.ส่งบุคลำกร เข้ำรับกำรอบรม เรื่อง  กำร
จัดกำรควำมรู้ 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- /บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม กำรจัดท ำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มหำวิทยำลัยจัด
ขึ้น จ ำนวน 2 คน 

3.หัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ควำมรู้ เรื่อง 
กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน ตัวอย่ำงกำร
จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ดี กับบุคลำกร 

     --       /ถ่ำยทอดควำมรู้ 
/น ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของ
มหำวิทยำลัยมำให้ดูเป็นตัวอย่ำง 

4 รวบรวมควำมรู้ที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทั้งจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
จำกเอกสำร กำรประชุมสัมมนำ มำจัดท ำ
เป็นเอกสำร   

      -- --     /น ำควำมรู้ที่ได้มำสรุป แนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนที่ดีในกำรจัดท ำคู่มือ  
 

5. เผยแพร่ให้บุคลำกร ของส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย รับทรำบ 

        ---    / ติดบอร์ดหน้ำส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย  

 
6. น ำควำมรู้ที่ได้รับมำจัดท ำเป็นคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน อย่ำงน้อย ปีละ 1 เรื่อง 
 

         ---- --- --- จัดท ำ คูม่ือกำรด ำเนินกำรเสนอชื่อผู้
สมควรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีของ
คณะวิชำ หน่วยงำน  

 



กิจกรรม/โครงการการจัดการความรู้ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
       ปี พ.ศ.2556 

กิจกรรม ต.ค. 
 

พ.ย. 
 

ธ.ค. 
 

ม.ค. 
 

ก.พ. 
 

มี.ค. เม.ย. 
 

พ.ค.  มิ.ย. 
 

ก.ค. ส.ค. 
 

ก.ย. การประเมิน/การน าไปท างาน/
ผู้น าไปใช้งาน 

1.จัดบอร์ดให้ควำมรู้                         
เรื่อง  กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- /จัดบอร์ดหน้ำห้องส ำนักงำนสภำ 

2.ส่งบุคลำกร เข้ำรับกำรอบรม เรื่อง  กำร
จัดกำรควำมรู้ 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- * -- -- /บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม กำรจัดท ำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มหำวิทยำลัยจัด
ขึ้น จ ำนวน 2 คน 

3.หัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ควำมรู้ เรื่อง 
กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน ตัวอย่ำงกำร
จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ดี กับบุคลำกร 

     --     -- -- /ถ่ำยทอดควำมรู้ 
/น ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของ
มหำวิทยำลัยมำให้ดูเป็นตัวอย่ำง 

4 .กำ ร ไปศึ กษำดู ง ำนส ำนั ก งำนสภำ
มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ จัดหัวข้อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง กำรจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 

   ---          

5. จัดท ำเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน อย่ำงน้อย 
ปีละ 1 เรื่อง 
 

         ---- --- --- จัดท ำ คูม่ือกำรด ำเนินกำรเสนอชื่อผู้
สมควรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีของ
คณะวิชำ หน่วยงำน  

 

 

 
 



กิจกรรม/โครงการการจัดการความรู้ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
       ปี พ.ศ.2557 

กิจกรรม ต.ค. 
 

พ.ย. 
 

ธ.ค. 
 

ม.ค. 
 

ก.พ. 
 

มี.ค. เม.ย. 
 

พ.ค. มิ.ย. 
 

ก.ค. ส.ค. 
 

ก.ย. การประเมิน/การน าไปท างาน/
ผู้น าไปใช้งาน 

1.จัดบอร์ดให้ควำมรู้                         
เรื่อง  กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- จัดบอร์ดหน้ำห้องส ำนักงำนสภำ 

2.ส่งบุคลำกร เข้ำรับกำรอบรม เรื่อง  กำร
จัดกำรควำมรู้ 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- * -- -- บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม กำรจัดท ำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มหำวิทยำลัยจัด
ขึ้น จ ำนวน 1 คน 

3. กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
เชิญผู้เชี่ยวชำญมำให้ควำมรู้ เล่ำ
ประสบกำรณ์ กำรจัดกำรควำมรู้ กำรจัดท ำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
(นำงกำญจนำ สุคนธมณี ส ำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยศิลปำกร) 

       ---     บุคลกำรมีควำมรู้ เรื่องกำรจัดกำร
ควำมรู้มำกขึ้น  

4.น ำข้อเสนอแนะกำรจัดประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย จำก 
4.1โครงกำรประชุมระดมควำมคิดของสภำ
มหำวิทยำลัยและผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
4.2 กำรประเมินตนเองของสภำ
มหำวิทยำลัย มำสรุปวิเครำะห์ 
เพ่ือจัดท ำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในกำรประชุม
สภำมหำวิทยำลัย 
 

     --     -- -- ได้องค์ควำมรู้ในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรจัดประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย  



กิจกรรม ต.ค. 
 

พ.ย. 
 

ธ.ค. 
 

ม.ค. 
 

ก.พ. 
 

มี.ค. เม.ย. 
 

พ.ค. มิ.ย. 
 

ก.ค. ส.ค. 
 

ก.ย. การประเมิน/การน าไปท างาน/
ผู้น าไปใช้งาน 

5 .กำ ร ไปศึ กษำดู ง ำนส ำนั ก งำนสภำ
มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ จัดหัวข้อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง กำรจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 

   ---          
 
 
 
 

6. จัดท ำเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน อย่ำงน้อย 
ปีละ 1 เรื่อง 
 

         ---- --- --- จัดท ำ คูม่ือกำรติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
อธิกำรบดี และเผยแพร่ในเว็ยไซต์ของ
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรม/โครงการการจัดการความรู้ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
       ปี พ.ศ.2558 

กิจกรรม ต.ค. 
 

พ.ย. 
 

ธ.ค. 
 

ม.ค. 
 

ก.พ. 
 

มี.ค. เม.ย. 
 

พ.ค.  มิ.ย. 
 

ก.ค. ส.ค. 
 

ก.ย. การประเมิน/การน าไปท างาน/
ผู้น าไปใช้งาน 

1.จัดบอร์ดให้ควำมรู้                         
เรื่อง  กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- /จัดบอร์ดหน้ำห้องส ำนักงำนสภำ 

2.ส่งบุคลำกร เข้ำรับกำรอบรม เรื่อง  กำร
จัดกำรควำมรู้ 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- * -- -- /บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม กำรจัดท ำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มหำวิทยำลัยจัด
ขึ้น จ ำนวน 1 คน 

3.กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย น ำ
ข้อเสนอแนะจำก 
3.1 กำรจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย จำก
โครงกำรประชุมระดมควำมคิดของสภำ
มหำวิทยำลัยและผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
3.2 กำรประเมินของสภำมหำวิทยำลัย 
3.3 กำรประชุมระดมควำมคิดแนวปฏิบัติ
ในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย เพื่อกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกรอย่ำง
สร้ำงสรรค์ 
3.4 สรุปวิเครำะห์ 
เพ่ือจัดท ำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในกำรประชุม
สภำมหำวิทยำลัย 

     --     -- -- ได้องค์ควำมรู้ในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรจัดประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย  

4.กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
 หัวหน้ ำส ำนั กงำนสภำมหำวิทยำลั ย 

         -- --  น ำปัญหำ อุปสรรค ที่เกิดข้ึนมำแก้ไข
ปัญหำ สรุปเป็นควำมรู้ใหม่ 



กิจกรรม ต.ค. 
 

พ.ย. 
 

ธ.ค. 
 

ม.ค. 
 

ก.พ. 
 

มี.ค. เม.ย. 
 

พ.ค.  มิ.ย. 
 

ก.ค. ส.ค. 
 

ก.ย. การประเมิน/การน าไปท างาน/
ผู้น าไปใช้งาน 

บุคลำกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่ำปัญหำ 
อุปสรรค ในกำรท ำคู่มือ เพ่ือพัฒนำกำร
ท ำงำน  
5 .กำ ร ไปศึ กษำดู ง ำนส ำนั ก งำนสภำ
มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ จัดหัวข้อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง กำรจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 

   ---          
 
 
 
 

6. จัดท ำ 
6.1แนวปฏิบัติที่ ดี ในกำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย  
6.2 จัดท ำเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน อย่ำง
น้อย ปีละ 1 เรื่อง 
 

         ---- --- --- จัดท ำ  
6.1แนวปฏิบัติที่ดีในกำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย และเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
6.2 จัดท ำคู่มือกำรติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
อธิกำรบดี และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
6.3 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
นเรศวร  

 

 

 

 



กิจกรรม/โครงการการจัดการความรู้ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
       ปี พ.ศ.2559 

กิจกรรม ต.ค. 
 

พ.ย. 
 

ธ.ค. 
 

ม.ค. 
 

ก.พ. 
 

มี.ค. เม.ย. 
 

พ.ค.  มิ.ย. 
 

ก.ค. ส.ค. 
 

ก.ย. การประเมิน/การน าไปท างาน/
ผู้น าไปใช้งาน 

1.จัดบอร์ดให้ควำมรู้                         
เรื่อง  กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- จัดบอร์ดหน้ำห้องส ำนักงำนสภำ 

2.ส่งบุคลำกร เข้ำรับกำรอบรม เรื่อง  กำร
จัดกำรควำมรู้ 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม กำรจัดท ำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มหำวิทยำลัยจัด
ขึ้น จ ำนวน 1 คน 

3.กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย น ำ
ข้อเสนอแนะจำก 
3.1 กำรจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย จำก
โครงกำรประชุมระดมควำมคิดของสภำ
มหำวิทยำลัยและผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
3.2 กำรประเมินของสภำมหำวิทยำลัย 
3.3 กำรประชุมระดมควำมคิดแนวปฏิบัติ
ในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย เพื่อกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกรอย่ำง
สร้ำงสรรค์ 
3.4 สรุปวิเครำะห์ 
เพ่ือจัดท ำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในกำรประชุม
สภำมหำวิทยำลัย 
 
 

     --     -- -- ได้องค์ควำมรู้ในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรจัดประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย  



กิจกรรม ต.ค. 
 

พ.ย. 
 

ธ.ค. 
 

ม.ค. 
 

ก.พ. 
 

มี.ค. เม.ย. 
 

พ.ค.  มิ.ย. 
 

ก.ค. ส.ค. 
 

ก.ย. การประเมิน/การน าไปท างาน/
ผู้น าไปใช้งาน 

4.กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
 หัวหน้ ำส ำนั กงำนสภำมหำวิทยำลั ย 
บุคลำกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่ำปัญหำ 
อุปสรรค ในกำรท ำคู่มือ และประสบกำรณ์
จำกกำรไปศึกษำดูงำนส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัยต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำกำรท ำคู่มือ  

         -- --  น ำปัญหำ อุปสรรค ที่เกิดข้ึนมำแก้ไข
ปัญหำ สรุปเป็นควำมรู้ใหม่ จัดท ำเป็น
แนวปฏิบัติในกำรจัดคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 

5 .กำ ร ไปศึ กษำดู ง ำนส ำนั ก งำนสภำ
มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ จัดหัวข้อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง กำรจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 

   ---         ได้องค์ควำมรู้ สรุปเป็นควำมรู้ใหม่ 
จัดท ำเป็นแนวปฏิบัติในกำรจัดคู่มือ
กำรปฏิบัติงำน                                    
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 

6. จัดท ำ 
6.1แนวปฏิบัติที่ ดี ในกำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย  
6.2 แนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดท ำคู่มือ 
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 
6.3 จัดท ำเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน อย่ำง
น้อย ปีละ 1 เรื่อง 
 

         ---- --- --- จัดท ำ  
6.1แนวปฏิบัติที่ดีในกำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย และเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
6.2 เป็นแนวปฏิบัติในกำรจัดคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน                                    
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 )เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย 
6.3 จัดท ำคูม่ือกำรติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
อธิกำรบดี และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ



กิจกรรม ต.ค. 
 

พ.ย. 
 

ธ.ค. 
 

ม.ค. 
 

ก.พ. 
 

มี.ค. เม.ย. 
 

พ.ค.  มิ.ย. 
 

ก.ค. ส.ค. 
 

ก.ย. การประเมิน/การน าไปท างาน/
ผู้น าไปใช้งาน 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
 
6.4 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
พะเยำ น ำเรื่องกำรเสนอขออนุมัติ
หลักสูตร โดยกำรจัดท ำเอกสำรเป็น
แผ่น CD ไปใช้ในกำรท ำงำน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการความรู้ของส านักงานสภามหาวทิยาลยั 
                           ปี พ.ศ.2555-2556  

ล าดับที ่ กจิกรรม โครงการ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1 ใหค้วามรู้แก่บุคลากร จ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บการ

พฒันา  
ร้อยละ 100 ตุลาคม 2555 เป็นตน้ไป 4000 บาท หน.สนง.สภา 

2.  การจดักิจกรรม KM 
 

จ านวนกิจกรรม/โครงการ 
 

 1 โครงการ  
 

ตุลาคม 2555 เป็นตน้ไป 2000 บาท หน.สนง.สภา 

3. คู่มือการปฏิบติังาน จ านวนคู่มือ   1 เร่ือง  ตุลาคม 2555 เป็นตน้ไป 5000  บาท หน.สนง.สภา 

 

                             แผนการจัดการความรู้ของส านักงานสภามหาวทิยาลยั 
                           ปี พ.ศ.2557 

ล าดับที ่ กจิกรรม โครงการ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1 ใหค้วามรู้แก่บุคลากร จ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บการ

พฒันา  
ร้อยละ 100 ตุลาคม 2556 เป็นตน้ไป 4000 บาท หน.สนง.สภา 

2.  การจดักิจกรรม KM 
 

จ านวนกิจกรรม/โครงการ 
 

 1 โครงการ  
 

ตุลาคม 2556 เป็นตน้ไป 2000 บาท หน.สนง.สภา 

3. คู่มือการปฏิบติังาน จ านวนคู่มือ   1 เร่ือง  ตุลาคม 2556 เป็นตน้ไป 5000  บาท หน.สนง.สภา 

 

 

 

 



                             แผนการจัดการความรู้ของส านักงานสภามหาวทิยาลยั 
                           ปี พ.ศ.2558 

ล าดับที ่ กจิกรรม โครงการ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1 ใหค้วามรู้แก่บุคลากร จ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บการ

พฒันา  
ร้อยละ 100 ตุลาคม 2557 เป็นตน้ไป 4000 บาท หน.สนง.สภา 

2.  การจดักิจกรรม KM 
 

จ านวนกิจกรรม/โครงการ 
 

 1 โครงการ  
 

ตุลาคม 2557 เป็นตน้ไป 2000 บาท หน.สนง.สภา 

3. คู่มือการปฏิบติังาน จ านวนคู่มือ   1 เร่ือง  ตุลาคม 2557 เป็นตน้ไป 5000  บาท หน.สนง.สภา 

 

 

แผนการจัดการความรู้ของส านักงานสภามหาวทิยาลยั 
                           ปี พ.ศ.2559 

ล าดับที ่ กจิกรรม โครงการ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1 ใหค้วามรู้แก่บุคลากร จ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บการ

พฒันา  
ร้อยละ 100 ตุลาคม 2558 เป็นตน้ไป 4000 บาท หน.สนง.สภา 

2.  การจดักิจกรรม KM 
 

จ านวนกิจกรรม/โครงการ 
 

 1 โครงการ  
 

ตุลาคม 2558 เป็นตน้ไป 2000 บาท หน.สนง.สภา 

3. งานคู่มือ  แนวปฏิบติัในการประชุมสภา
มหาวทิยาลยั  

 1 เร่ือง  ตุลาคม 2558 เป็นตน้ไป 20,000  บาท หน.สนง.สภา 

 

 


