
ช่ือหน่วยงาน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน
องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น (KM)  

1. การพัฒนางานสนับสนุนตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2. การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน ท้องถ่ิน
3. การพัฒนางานสร้างสรรค์ วิจัย เผยแพร่ เพ่ือใช้ประโยชน์ในระดับท้องถ่ิน และสากล
4. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และบริบทของท้องถ่ิน
5. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6. ส่งเสริมกิจกรรมเชิงรุกตามศาสตร์พระราชา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" อันก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น (KM)  

1. การพัฒนางานตามพันธกิจของหน่วยงาน
2. การพัฒนาตามภารกิจต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมาย
3. การพัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ และ/หรือตัวบ่งช้ีต่างๆ
4. การพัฒนางานด้านอ่ืนๆ

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ความก้าวหน้าการ ผู้รับผิดชอบ บทสรุปการเรียนรู้
ท่ี  ท่ีจะบรรลุกิจกรรม (ตามตัวช้ีวัด)  ด าเนินงาน  
1 การบ่งช้ีความรู้     

1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ จ านวน 1 ค าส่ัง คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ด าเนินการแล้ว ผู้อ านวยการ
จัดการความรู้ (KM) ระดับส านักฯ บริหารจัดการความรู้ (KM) (KM) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

 
1.2 ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นของ ประเด็นความรู้ตาม ประเด็นสอดคล้องพันธกิจ คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ด าเนินการแล้ว ผู้อ านวยการ

คณะกรรมการบริหารการจัดการ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 และ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (KM) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม
ความรู้ (KM) ระดับส านัก ของมหาวิทยาลัยฯ อย่างน้อย 2 ประเด็น  
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง  ตามยุทธศาสตร์ 3 และ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

  

แบบฟอร์มรายงานการจัดการความรู้ (km Action Plan)



ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ความก้าวหน้าการ ผู้รับผิดชอบ บทสรุปการเรียนรู้
ท่ี  ท่ีจะบรรลุกิจกรรม (ตามตัวช้ีวัด)  ด าเนินงาน  
2 การสร้างและแสวงหาความรู้     

2.1 สร้าง ค้นคว้า และแสวงหาเพ่ิมเติม ประเด็นความรู้ตาม เวทีประชุม,แลกเปล่ียน อาจารย์/นักวิจัย/เวทีชุมชน ด าเนินการแล้ว ผู้อ านวยการ
จากยุทธศาสตร์ท่ี 3,5 โดยจัดเวที ยุทธศาสตร์ท่ี 3 และ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 1 คร้ัง เจ้าหน้าท่ีส านักฯ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม
แลกเปล่ียนและถอดองค์ความรู้ ของมหาวิทยาลัยฯ  
ประสบการณ์ และแสวงหากิจกรรม  
ในแต่ละด้าน

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ     
3.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ หมวดหมู่องค์ความรู้ ท่ีก าหนด 1 คร้ัง คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ยังไม่ด าเนินการ ผุ้อ านวยการ

ความรู้ (KM) ระดับส านักฯ เพ่ือ ตาม ยุทธศาสตร์ท่ี 3 และ (KM) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม
จัดระบบและหมวดหมู่องค์ความรู้ และ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ของมหาวิทยาลัย  
ท่ีก าหนด  

4 การประมวลและกล่ันกรองความรู้     
4.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ประมวลและกล่ันกรององค์ความรู้ 1 คร้ัง คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ยังไม่ด าเนินการ ผุ้อ านวยการ

ความรู้ (KM) ระดับส านักฯ เพ่ือ ก าหนดตาม ยุทธศาสตร์ท่ี 3 และ (KM) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม
ประมวลความรู้และกล่ันกรอง ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ของมหาวิทยาลัย  
องค์ความรู้ท่ีก าหนด  

5 การเข้าถึงองค์ความรู้     
5.1 ผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่าน องค์ความรู้ท่ีได้รับการเผยแพร่ อย่างน้อย 2 เร่ือง คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ยังไม่ด าเนินการ ผุ้อ านวยการ

http://culture.skru.ac.th เผยแพร่, การส่งเสริมภูมิปัญญาตาม (KM) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 และ ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

 ของมหาวิทยาลัยฯ  

6 การแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้   
6.1 ประชุม/อบรม KM การประชุม/อบรม KM 1 คร้ัง อาจารย์/นักวิจัย/เจ้าหน้าท่ี ส านักฯ/ ยังไม่ด าเนินการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีคณะฯ /ผุ้อ านวยการ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

6.2 จัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ KM ประชุม/อบรม 1 คร้ัง อาจารย์/นักวิจัย/เจ้าหน้าท่ี ส านักฯ/ ยังไม่ด าเนินการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
การจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับ เชิงปฏิบัติการ KM ท่ีสอดค้ลอง เจ้าหน้าท่ีคณะฯ /ผุ้อ านวยการ
แผนการจัดการความรู้ของส านักฯ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 และ ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม
และยุทธศาสตร์ท่ี 3,5 ของมหาวิทยาลัยฯ
ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

http://culture.skru.ac.th/


ล าดับ    ระยะเวลา ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ความก้าวหน้าการ ผู้รับผิดชอบ บทสรุปการเรียนรู้
ท่ี  ท่ีจะบรรลุกิจกรรม (ตามตัวช้ีวัด)  ด าเนินงาน  

6.3 จัด KM DAY กิจกรรมการจัดเวทีการแลกเปล่ียนรู้ 1 คร้ัง อาจารย์/นักวิจัย/เจ้าหน้าท่ี ส านักฯ/ ยังไม่ด าเนินการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เรียนรู้ความเป็นเลิศด้าน KM เจ้าหน้าท่ีคณะฯ /ผุ้อ านวยการ

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม
7 การเรียนรู้

7.1 การวิเคราะห์องค์ความรู้จากแนว ผู้เข้าชมเวปไซต์ หรือแลกเปล่ียน 100 คน อาจารย์/นักวิจัย/เจ้าหน้าท่ี ส านักฯ/ ยังไม่ด าเนินการ ผุ้อ านวยการ
ปฏิบัติท่ีดีจากแหล่งต่างๆ เช่น ประเด็นความรู้ เจ้าหน้าท่ีคณะฯ และบุคคลท่ัวไป ส านักศิลปะและวัฒนธรรม
การใช้ KM ตามบริบทของ   
หน่วยงาน เพ่ือเป็นกลุ่มเป้าหมาย  

7.2 การขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วย ผลงานท่ีเผยแพร่ จ านวนผลงานท่ีเผยแพร่ คณะกรรมการการจัดการความรู้ KM ยังไม่ด าเนินการ ผุ้อ านวยการ
งานต่างๆ ประเด็นความรู้ และ (หนังสือหรือเวปไซต์) ตามยุทธศาสตร์ท่ี 3,5 ระดับส านักฯ และ ระดับมหาวิทยาลัย ส านักศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าหมาย KM ท่ีสอดคล้องกับ ของมหาวิทยาลัยฯ ทางหนังสือ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หรือเวปไซต์ อย่างน้อย 2 ผลงาน   

7.3 สรุปผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนตาม  เอกสารสรุปผลการจัดการ อย่างน้อย 1 ชุด คณะกรรมการการจัดการความรู้ KM ยังไม่ด าเนินการ ผุ้อ านวยการ
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ของ ความรู้ KM ด้านยุทธศาสตร์ และ  ระดับส านักฯ และ ระดับมหาวิทยาลัย ส านักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ของมหาวิทยาลัย   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา    

8 การติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน  
8.1 การรายงานผลการด าเนินการ KM 2 คร้ัง เอกสารสรุปผลการจัดการ ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ยังไม่ด าเนินการ ผุ้อ านวยการ

มายังคณะกรรมการ KM ระดับ ความรู้ KM ด้านยุทธศาสตร์ และ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม
ส านักฯ / มหาวิทยาลัย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ของมหาวิทยาลัย สงขลา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

8.2 ประชุมคณะกรรมการ KM 2 คร้ัง เอกสารสรุปประมวลผล ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ยังไม่ด าเนินการ คณะกรรมการบริหาร KM
ระดับมหาวิทยาลัย การจัดการความรู้ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับมหาวิทยาลัย
 จ านวน 1 ชุด สงขลา  


