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คํานํา 
 

 ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดไว้
ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรตระหนักและเห็นความสําคัญของบุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรเก่า
และใหม่ในหน่วยงานให้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทํางานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยศิลปากรมีองค์ความรู้ทั้งที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) และองค์ความรู้ที่เป็นเอกสาร (Explicit Knowledge) อยู่เป็นจํานวนมากจึงต้องมีการจัดการ
ความรู้เพ่ือพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงมีการเข้าถึงและการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge  Sharing) ทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

 มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู้จึงจัดโครงการวันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ : “Silpakorn KM DAY “ ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทักษะการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี
(Good Practices)  ของคณะวิชา / หน่วยงานต่างๆ โดยจัดให้มีการประกวดผลงานการจัดการความรู้ใน
รูปแบบของโปสเตอร์ซึ่งคณะกรรมการตัดสินผลงานจะคัดเลือกผลงานเพ่ือนําเสนอด้วยวาจาจํานวน 5 เรื่อง 

 เอกสารเล่มน้ีเป็นการรวบรวมบทคัดย่อผลงานท่ีนําเสนอในโครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 
“Silpakorn KM DAY “ ครั้งที่ 1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบกําหนดการและหัวข้อผลงานที่นําเสนอ
ของแต่ละคณะวิชา/หน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานต่อไป 

 

 

 

                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรงค์ ฉิมพาล)ี 

    ประธานคณะอนุกรรมการฝา่ยพิธีการและการจัดการด้านวิชาการ 

  



  SU KM Day ครั้งท่ี 1  
 

สารบัญ 

โครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้:“Silpakorn KM DAY”ครั้งที่ 1: วันที่ 30 เมษายน 2555...............................1 

ก าหนดการ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 7 

บทคัดย่อ / Abstract  

 แนวปฏิบัติที่ดี : การจัดการคอลเลคชั่นสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ /   
 ส ำนักหอสมุดกลำง.  หอสมุดสำขำ วังท่ำพระ..………………………………………………... 9 
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โครงการการจัดการความรู ้
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2554/ปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
 
1.  ชื่อโครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู:้“Silpakorn KM DAY”ครั้งที่ 1: วันที่ 30 เมษายน 2555 

2.ตอบสนองต่อยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 7 : การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 

ตอบสนองต่อพันธกิจ 
 [     ]  พันธกิจด้านการเรียนการสอน [    ]  พันธกิจด้านการวิจัยการวิจัยและการสร้างสรรค์ 
 [ ]  พันธกิจด้านการบริหารจัดการ [    ]  พันธกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต / สุขภาพ 
 [ ]  พันธกิจด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร [    ]  พันธกิจด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 [     ]  พันธกิจอ่ืน ๆ(โปรดระบุรายละเอียด)………………………………………………………… 
 

ตอบสนองต่อ / สอดคล้องกับแผน….. 
 [ ]  แผนยุทธศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558  ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 [ ]  แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 [     ]  แผนอ่ืน ๆ  (โปรดระบุรายละเอียด)…………………………………………………………….. 

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร รว่มกับ
คณะวิชาและหน่วยงาน 

4.  ผู้ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 31701 และ 31324  ภายนอก 0-
2849-7506 

5.  หลักการและเหตุผล  

โลกปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทที่สําคัญในการปฏิบัติงาน 
ทําให้องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ต้องต่ืนตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานให้มีความทันสมัยและทันกับคู่แข่งกรอป
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 กําหนดไว้
ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้
ร่วมกันมหาวิทยาลัยศิลปากร ตระหนักและเห็นความสําคัญของบุคลากร โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้แก่
บุคลากรเก่าและใหม่ในหน่วยงานให้มี 
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ความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทํางานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์และศิลป์ 
มีองค์ความรู้มากมายท่ีกระจัดกระจายไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และ
องค์ความรู้ที่เป็นเอกสาร (Explicit Knowledge) ที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร คู่มือดังน้ัน จึงต้องมีการ
จัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือในการจัดองค์ความรู้ให้เป็นระบบและหมวดหมู่เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง
องค์ความรู้ได้ง่าย นอกจากการเข้าถึงองค์ความรู้ในลักษณะต่างๆ แล้วสิ่งสําคัญทุกคนต้องรู้จักการแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้น้ันๆ (Knowledge Sharing)ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ เพ่ือ
เป็นการกระตุ้นให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการทํางานจากรูปแบบเดิมเป็นรูปแบบใหม่  และยัง
สร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีก่อให้เกิดวัฒนธรรมการทํางานลักษณะเป็นทีม 

มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู้ได้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การ
จัดการความรู้มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2554/ปีงบประมาณ 2555 ซึ่งที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 
21/2554 เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554 ได้ให้ความเห็นชอบแผนแล้ว แผนกลยุทธ์ดังกล่าวได้กําหนด
ประเด็นการจัดการความรู้ไว้ 3 ประเด็นได้แก่ 1)การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต 2) 
การจัดการความรู้ด้านการวิจัยและ 3)การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการแผนกลยุทธ์ดังกล่าวจะเป็นแผน
กําหนดแนวทางเพ่ือให้คณะวิชา/หน่วยงานจัดทําแผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเช่ือมโยงและทําให้เห็นถึงความสําคัญของการจัดการความรู้ที่นําผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานการจัดการความรู้จากประสบการณ์และทักษะวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีของแต่ละคณะ
วิชา/หน่วยงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเป็นการส่งเสริมกับเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวง
กว้างแก่บุคลากรทุกระดับ และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน และปรับปรุง
ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างต่อเน่ือง  

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู้ จึงจัดโครงการวัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : “Silpakorn KM DAY” ครั้งที่ 1จํานวน 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555ณ หอ
ศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์  รูปแบบการดําเนินงาน จัดให้มีการประกวดผลงานการจัดการความรู้ที่เป็นแนว
ทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices)โดยขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานนําเสนอผลงานอย่างน้อย 1 เรื่อง 
ตามรูปแบบของโปสเตอร์และบทคัดย่อ ซึ่งคณะกรรมการตัดสินผลงานจะคัดเลือกผลงานเพ่ือนําเสนอด้วยวาจา
รูปแบบของ power point จํานวน 5 เรื่อง และคณะกรรมการฯ จะตัดสินตามเกณฑ์การตัดสินผลงาน พร้อมน้ี
มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่นําเสนอผลงานด้วยวาจา ประกอบด้วย รางวัลยอดเย่ียม 1 รางวัล รางวัลดีเด่น 2 รางวัล 
และรางวัลชมเชย 2 รางวัลและมีรางวัลชมเชยจาก popular vote จํานวน 1 รางวัล นอกจากน้ีมีการมอบ
เกียรติบัตรแก่ทุกคณะวิชา/หน่วยงานที่นําเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์  เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร
และเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประกวดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM DAY ในครั้งต่อไปภายหลังจากน้ัน 
ผลงานของคณะวิชา/หน่วยงานจะจัดให้มีการเผยแพร่ผลงานการจัดการความรู้ต่อสาธารณชนผ่าน KM blog
ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบของเอกสารการจัดการความรู้ฉบับเต็ม (Full Paper)ต่อไป 

 
6.  วัตถุประสงค ์

6.1  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และทักษะการปฏิบัติงานระหว่างคณะวิชา/   
หน่วยงาน(Knowledge Sharing)  
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  6.2  เพ่ือให้สามารถค้นหาแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 
  6.3  เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจการถ่ายทอดความรู้และนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานได้ 

7.  เป้าหมาย 
  7.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1) คณะวิชา/หน่วยงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และทักษะการปฏิบัติงาน 
2) คณะวิชา/หน่วยงานมีส่วนร่วมในการนําเสนอผลงานที่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good        
Practices) เพ่ือเป็นแนวทางในการนําความรู้ไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

7.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมงานทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ 

8.  กลุ่มเป้าหมาย 

  บุคลากรที่เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจ ระดับคณะวิชาและหน่วยงานจํานวน150คน 

9.  วิธีดําเนินการ 

 มีการแสดงผลงานและนําเสนอความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติ ภายใน 1 วัน 
 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ 3 ประเด็น โดยมี

 รูปแบบ  งานดังน้ี 
(1) มีวิทยากรภายนอกบรรยายเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการความรู้ที่เป็นแนว   

ปฏิบัติที่ดี 
(2) คณะวิชา/หน่วยงาน นําเสนอผลงานการจัดการความรู้ด้วยโปสเตอร์ และจัดทําบทคัดย่อ  

(Abstract) ตามรูปแบบที่กําหนด 
(3) จัดบูธ บอร์ดให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการความรู้ 
(4) มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(5) มีการคัดเลือกผลงานท่ีเป็นโปสเตอร์ จํานวน 5 เรื่องที่มีความหลากหลาย เพ่ือนําเสนอ 

ผลงานด้วยวาจาตามรูปแบบ power point  
(6) มีคณะกรรมการตัดสินผลงาน โดยจะคัดเลือกผลงานการจัดความรู้ที่นําเสนอด้วยวาจา 
(7) มอบรางวัล6 รางวัล แก่ผู้ที่นําเสนอผลงานด้วยวาจาที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good 

Practices) 5 เรื่อง และ 1 รางวัลจากผู้เข้าร่วมงาน popular vote  
(8) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ และเผยแพร่ผลงานของการจัดการความรู้

รูปแบบของเอกสารฉบับเต็ม (Full Paper) สู่สาธารณชน ผ่านเว็บไซต์ KM blogของ
มหาวิทยาลัย 
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10. แผนการดําเนินงาน 
 

 

11. กําหนดการ (กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสม) 
 

เวลา กิจกรรม 

8.00 –8.30 น. ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนและชมนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ 

8.30น. ประธานกล่าววัตถุประสงค์ 

8.45– 9.00 น. อธิการบดีกล่าวเปิดงาน 

9.00 น. – 10.30 น. 

การเสวนาหัวข้อ “การจัดการความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเป็นอย่างไร”   
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร ผู้อํานวยการหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ.- 
มีค. 

เมย. พค. 

1. ขออนุมัติโครงการ     

2. ติดต่อประสานงาน จัดเตรียมสถานที่/ออกแบบตรา
สัญลักษณ์งาน 

    

3. ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดเตรียมงาน     

4. ประชาสัมพันธ์และเชิญกลุม่เป้าหมาย     

5. คณะวิชา/หน่วยงานส่งผลงานตามรูปแบบที่กําหนด  30   

6. รวบรวมและจัดทําผลงานบทคัดย่อ     

7. คณะกรรมการฯ ตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด     

8.คณะวิชา/หน่วยงานเข้าใช้สถานที่เพ่ือติดต้ังผลงาน   18-28  

9. วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : “Silpakorn KM DAY”   30  

10. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ     

11. รายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ เสนอต่อผู้บริหาร     

12. เผยแพร่กิจกรรมและการจัดการความรู้สู่สาธารณชนโดย
ผ่าน KM blog  
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10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. 

- การนําเสนอผลงานด้วยวาจาจํานวน 2 กลุ่ม  
- การแสดงผลงานจากการดําเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะ
วิชา/หน่วยงาน 
- การนําเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ 
- การให้คะแนนผลงานท่ีนําเสนอ 

13.00 – 15.30 น. 

- การนําเสนอผลงานด้วยวาจาจํานวน 3 กลุ่ม  
- การแสดงผลงานจากการดําเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะ
วิชา/หน่วยงาน 
- การนําเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ 
- การให้คะแนนผลงานท่ีนําเสนอ 

15.30 – 16.30 น. ประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ 

ผู้ดําเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูธฤทธ์ิ  วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ 
                    รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 

12. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

มีการนําเสนอผลงาน จํานวน 1 วัน ในวันที่ 30 เมษายน 2555 และเผยแพร่ผลงานการจัดการความรู้  

13.  สถานที่ดําเนินงาน 

 ณ หอศลิป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   

14.  งบประมาณ 
 งบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ  2555 โครงการพัฒนาบุคลากร ส่วนกลางจํานวน
180,000 บาท (หน่ึงแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
15.1  ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และทักษะการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 
15.2  มีเวทีการนําเสนอผลงานที่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices)  

 15.3  ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ 
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16.  ตัวชี้วัดโครงการ  

ผลลัพธ-์ผลผลิต-ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย
(แผน) 

ผลลัพธ ์

ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ 
- คณะวิชา/หน่วยงานสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

 
ร้อยละ 

 
70 

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 
- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ 
- ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน 
- ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
คน 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

บาท 

 
150 

 
80.00 

 
80.00 

 
180,000.00 
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กําหนดการ 
 

เวลา กิจกรรม 

8.00 – 8.30 น. ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนและชมนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ 

8.30 น. ประธานกล่าววัตถุประสงค์ 

8.45 – 9.00 น. อธิการบดีกล่าวเปิดงาน 

9.00 – 10.30 น. 

การเสวนาหัวข้อ “การจัดการความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเป็นอย่างไร”   
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร ผู้อํานวยการหลักสูตร ปรชัญา
ดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. 

- การนําเสนอผลงานด้วยวาจาจํานวน 2 กลุ่ม  
- การแสดงผลงานจากการดําเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะวิชา/
หน่วยงาน 
- การนําเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ 
- การให้คะแนนผลงานท่ีนําเสนอ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.30 น. 

- การนําเสนอผลงานด้วยวาจาจํานวน 3 กลุ่ม  
- การแสดงผลงานจากการดําเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะวิชา/
หน่วยงาน 
- การนําเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ 
- การให้คะแนนผลงานท่ีนําเสนอ 

15.30 – 16.30 น. ประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ 

ผู้ดําเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูธฤทธ์ิ  วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ 
                       รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดย่อ / Abstract 
ของคณะวิชาและหน่วยงาน 
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ชื่อเรื่อง : แนวปฏิบัติที่ดี : การจัดการคอลเลคชัน่สจิูบัตรนิทรรศการศลิปะ             
Title :  Best practice : Art Exhibition Catalogue Collection Management 

 

บทคัดย่อ / Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ เป็นส่ิงพิมพ์ที่ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานศิลปะที่จัดแสดงในหอศิลป์หรือ
พิพิธ ภัณฑ์ศิลปะ  ส่วนใหญ่มักมีข้อมูลเกี่ยวกับ
ชีวประวัติ ผลงานศิลปะและเกียรติประวัติของศิลปิน
บางเล่มอาจมีข้อเขียนหรือบทสัมภาษณ์ศิลปินถึง
แนวความคิดทัศนคติ อิทธิพลหรือแรงบันดาลใจ
ตลอดจนเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน 
บางเล่มมีบทวิจารณ์ผลงานศิลปะโดยนักวิจารณ์
ศิลปะที่มีชื่อเสียง หรือบทความด้านศิลปะจาก
อาจารย์ นักวิชาการศิลปะ นับว่าเป็นแหล่งข้อมูล
สําคัญสําหรับนักศึกษาและนักวิจัยด้านศิลปะ
ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป  ซึ่งบางครั้งอาจ
พบว่า สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะเป็นเพียงแหล่งข้อมูล
เดียวเท่านั้นที่มีข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินที่ต้องการ  
หอสมุดสาขา วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตระหนักถึงความสําคัญของสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ
เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผลงานของศิลปินไทย จึง
จัดตั้ง “คอลเลคชั่นสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ” ขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เพื่อรวบรวมสูจิบัตรนิทรรศการ
ศิลปะโดยจัดหมวดหมู่ด้วยระบบ ห้องสมุดรัฐสภา
อเมริกัน (Library of Congress Cataloging 
Classification – L.C.) เช่นเดียวกับหนังสือทั่วไป
ปัจจุบันคอลเลคชั่นนี้ได้เติบโตขึ้นจนมีจํานวนสูจิบัตร
นิทรรศการศิลปะมากกว่า 5,000 เล่มการจัดเก็บ
ตามระบบเดิมซับซ้อนเกินไปสําหรับผู้ใช้บริการใน
การเข้าถึงสารสนเทศ เนื่องจากสูจิบัตรนิทรรศการ
ศิลปะของศิลปินคนเดียวกันไม่ได้จัดเรียงขึ้นชั้นอยู่ 

 Art exhibition catalogues are 
publications which provide information 
about art works as shown in the gallery and 
art museum.  Mostly of information 
concerned artist’s biography, his works and 
prestige (honors, fames, credits). Some may 
contain artist’s papers or interview regarding 
to his concept, attitude, influence or 
inspiration and technique.  Some consist of 
comments or reviews of the famous critics 
or essays on art written by art professors 
and educationists. This information is very 
important for art students, researchers and 
general public as well.  Sometimes it can be 
found that the art exhibition catalogues are 
the only comprehensive resources which 
cover all of the needed information about 
the artists. Thapra Palace Library gives 
important of art exhibition catalogues, 
especially the works of Thai artists. 
Therefore, the library built “Art exhibition 
catalog collection” since 1985 and classified 
them by Library of Congress Classification 
System (LC) as well as general book. At 
present, the collections have increased 
significantly almost 5,000 volumes. The LC 
classification seem too much complicate 

หน่วยงานที่นําเสนอ : สํานักหอสมุดกลาง.  หอสมุดสาขา วังท่าพระ. 
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ด้วยกันแต่แยกไปตามเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน 
หอสมุดฯจึงศึกษาและกําหนดระบบหมวดหมู่
สําหรับจัดการคอลเลคชั่นสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ
ขึ้นใช้เอง โดยมีแนวคิดหลักที่ต้องการให้สูจิบัตร
นิทรรศการศิลปะของศิลปินคนเดียวกันรวมอยู่
ด้วยกัน เพื่อผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงผลงานของ
ศิลปินโดยสะดวกจากการสืบค้นที่ชื่อศิลปินเท่าน้ัน 

คําสําคัญ : หอสมุดสาขา วังท่าพระ / สูจิบัตร
นิทรรศการศิลปะ / ศิลปิน / ระบบการจัดหมวดหมู่
ที่กําหนดขึ้นใช้เอง 

for users to access the information because 
the exhibitions catalogue of the individual 
artist separately according to techniques. In 
this regard, Thapra Palace Library studied 
and defined in-house classification system 
for art exhibition catalogue. The main 
concept is to classify them by the artist’s 
name, to keep the one all in one shelf. The 
users can easily access the information of 
the individual artist by searching artist’s 
name once. 

Keywords : Thapra  Palace Library / art   
exhibition catalogue / artist / In-house 
classification system 
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ชื่อเรื่อง : การใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการพัฒนาตัวชี้วัดผลงานหลักรายบุคคล           
Title :  Using Knowledge Management Process to Develop the Individual Key  
  Performance Indicators 

 

 

 บทคัดย่อ / Abstract  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การสร้างดรรชนีชี้วัดรายบุคคลของหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ได้ใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ ใน 7 ขั้นตอน คือการบ่งชี้ความรู้ การสร้าง
และแสวงหาความรู้  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การ
ประมวลและกล่ันกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้การ
แบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และการเรียนรู้  เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่
รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 เป็นต้นไป
 ผลการดําเนินงานสามารถพัฒนาตัวชี้วัด
ผลงานหลักรายบุคคล ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ แผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร งานหลักที่รับผิดชอบ และ
งานอื่นๆ ได้แก่ วันลาป่วยและลากิจ การพัฒนา
ตนเอง และการจัดการความรู้ โดยเกณฑ์การให้
คะแนนมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยที่เชิง
ปริมาณจะมีค่าอยู่ในระดับ 1-3 ส่วนค่าคะแนนใน
ระดับ 4-5 เป็นเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้คือ ควรมีการปรับปรุง
และพัฒนาตัวชี้ วัดผลงานหลักรายบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผล
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยําและเหมาะสม
กับช่วงเวลาในการประเมิน 

คําสําคัญ : กระบวนการจัดการความรู้ / ดรรชนีชี้
วัดรายบุคคล / ตัวชี้วัดรายบุคคล / ตัวชี้วัดผลงาน
หลักรายบุคคล 

 The purpose of this paper is to use 
the knowledge management process to 
develop the individual key performance 
indicators (KPIs) as a tool for evaluating the 
staffs of Sanamchandra Palace Library, The 
Central Library, Silpakorn University of the 
first round of the 2554 fiscal year onwards. 
The knowledge management process had 7 
steps were including knowledge 
identification, knowledge creation and 
acquisition, knowledge organization, 
knowledge codification and refinement, 
knowledge access, knowledge sharing and 
learning.    
 The results composed in three 
parts: 1) the library’s strategies 2) the main 
tasks and 3) other responsibilities including 
personal and sick leave, self development, 
and knowledge management. The KPIs have 
both quantitative and qualitative criteria, in 
which the quantitative assessment has the 
range of the score from 1 to 3, while the 
range of score from 4 to 5 is used for 
qualitative assessment.  

หน่วยงานที่นําเสนอ : สํานักหอสมุดกลาง.  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์     
        โดย  สมปอง มิสสิตะ 
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 The suggestion that the KPIs would 
have to be improved continuously in order 
to be the tool for the library's staff 
performance assessment correctly, 
accurately and also appropriately in timing 
of assessment. 

Keywords : knowledge management 
process / individual key performance 
indicators 
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ชื่อเรื่อง : โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการจากงบประมาณเงินรายไดแ้ละ
  งบประมาณเงินแผ่นดินได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ              
Title :  Knowledge Management  about  Systematically and Correctly Financial  
  Proceedings of the Projects from Revenue Budget and State Budget 

 

 

บทคัดย่อ / Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1.) ให้คณาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะวิชาได้
รับทราบหลักเกณฑ์ ระเบียบ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานโครงการจากงบประมาณเงินรายได้
และงบประมาณเงินแผ่นดินและสามารถดําเนินการ
เบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 2.) เพื่อให้เกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่าย
และผู้จัดโครงการ   
 โ ค ร งก า รดั ง ก ล่ า ว จั ด ขึ้ น เ มื่ อ วั นที่  1 
กันยายน 2554 โดยนักการเงินและบัญชี สังกัดงาน
คลังและพัสดุ  สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี จํานวน 2 ราย ซึ่งมีหน้าที่เบิกค่าใช้จ่าย
โครงการ และเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเป็น
ผู้บรรยายสรุปจากเอกสารประกอบโครงการซ่ึงได้ทํา
ก า ร ร วบรวมความรู้ จ า กแห ล่ งต่ า งๆรวมทั้ ง
ประสบการณ์ในการทํางาน และส่งให้คณาจารย์ 
บุคลากร สังกัดคณะวิชาและสํานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีศึกษา ก่อนเข้าร่วมโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันโดยการจัดโครงการในครั้ง
นี้ มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน จํานวน 8,877 บาท 
(แปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
 จากการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร สังกัดคณะวิชา
และสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน
80 คน ซึ่งเกินจากเป้าหมายที่กําหนดไว้ 20 คน พบ 

 This project has the following major 
objectives: 1) to enhance the knowledge for 
the instructors and related staffs of the 
faculty members in office and in the campus 
about the system, regulations, and correctly 
financial proceedings of the operating 
projects from both revenue budget and state 
budget as well as 2) to exchange knowledge 
and learn from some practical experiences of 
the related officers and the host 
organizations.    
 This project was initiated on 
September 1st, 2010 from the  two staffs who 
are currently  Finance and Accounting 
Analysts  of  the Treasury and Suppliers 
Section at the Office of Phetchaburi 
Information Technology Campus and having 
main duties to implement financial 
proceedings of the various projects as well as 
the training programs. Both staffs gave the 
presentations and summarized with the 
useful hands-out from their practical 
experiences including seeking information 
from the outside resources as well as   
submitting their prepared documents to the 
instructors, staffs in office and on the 
Phetchaburi IT campus who were attendees 

หน่วยงานที่นําเสนอ : สํานักงานอธิการบดี.  สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. 
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ว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมิน จํานวน 
58 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 ซึ่งผลการประเมิน 
ความเหมาะสมของเน้ือหา ความรู้และประโยชน์ที่
ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด 
และมีความพึงพอใจต่อผู้บรรยาย กระบวนการและ
ขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการ รวมทั้งส่ิง
อํานวยความสะดวกอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
และโดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19)  ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ
จากผู้เข้าร่วมโครงการ ให้สํานักงานวิทยาเขตฯ จัด
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหัวข้อ “การเบิกค่า
รักษาพยาบาลและสวัสดิการต่างๆ” 

to study before their attendance in this 
project. The project was accomplished with 
the total expense of 8,877 Baht (Eight 
Thousand Eight Hundred and Seventy-Seven 
Baht).               
 The result from this project evaluated 
by the attendees, consisting of instructors, 
staffs of the faculty members and in Office of 
Phetchaburi Information Technology Campus, 
totally 80 persons  which was over the 
previous targetting numbers of  20 attendees. 
The result indicated that 58 persons 
(equivalent to 72.50 percentage) were mostly 
satisfied and much satisfied with the 
delivered contents, knowledge and benefits 
from their attendance in this project. They 
were also mostly satisfied and much satisfied 
with the speakers, proceedings, and operation 
of this project as well as the provided 
facilities. The overall result was also shown 
that the attendees were much satisfied with 
this project. (equivalent to the mean of 4.19). 
The suggested topic from the attendees for 
the next training program of the Office of 
Phetchaburi Information Technology campus 
might be about the financial proceedings of 
medical expenses and other related welfares.    

Keywords : financial proceedings /  
revenue budget state / Phetchaburi IT 
campus 

คําสําคัญ : การเบิกจ่ายงบประมาณ / 
งบประมาณแผ่นดิน / งบประมาณเงินรายได้ / 
สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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ชื่อเรื่อง : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
  ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

Title :  Knowledge Exchange as Part of Instruction Management towards the  
  Development of Creativity of the Students in the Faculty of Information 
  and Communication Technology, Silpakorn University Best practice : Art 
  Exhibition Catalogue Collection Management 
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 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในครั้ งนี้มีความ
ประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้คณะฯ ได้ดําเนินการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างปีการศึกษา 2553-2554 
ใ น ห ล า กหล า ย รู ป แบบ  ไ ด้ แ ก่  สํ า ร ว จ ด้ ว ย
แบบสอบถาม จัดการประชุมสรุปผลการเรียนการ
สอนในช่วงส้ินสุดการเรียนการสอนของแต่ละภาค
การศึกษา และการสนทนาบนเว็บไซต์ KM: การ
จัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารกับคณาจารย์ของคณะ  โดย ผู้ ศึกษาได้
สังเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียน
การสอนจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผลการศึกษา
พบว่า    
 คณาจารย์ได้ใช้แนวทางการสอน รวมไปถึง
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การคิดของนักศึกษาด้วยกระบวนการระดมสมอง 
กระตุ้นให้นักศึกษากล้าแสดงออกโดยอาจารย์ผู้สอน
แสดงความชื่นชมและให้กํ า ลังใจแก่นัก ศึกษา 
พยายามกระตุ้นให้นักศึกษามีความเช่ือมั่นตนเองมี
ความเคารพตนเอง ใฝ่รู้ และไม่กลัวต่ออุปสรรคต่างๆ 
เป็นต้นซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาความรู้จากเอกสาร 

 The purpose of this knowledge 
exchange project was to study and gather a 
number of teaching methods that support 
the development of creativity of the 
students in the Faculty of Information and 
Communication Technology, Silpakorn 
University. This knowledge exchange 
process was carried out by the Faculty of 
ICT, Silpakorn during academic years 2010–
2011. The process included conducting 
surveys using questionnaires, holding post-
semester meetings for instructional 
summary reports, learning from the 
responses among the users on the faculty’s 
KM webboard, and communicating with the 
faculty members. Having synthesized all the 
collected information relevant to teaching 
methods in the knowledge exchange 
process, the researcher has found as 
follows: 
 The instructors’ teaching techniques 
and approaches intended to promote the 
learners’ creativity consist of using 
brainstorming to help promote and improve 

หน่วยงานที่นําเสนอ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยพบว่า การส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รู้จักแก้ปัญหา และการสร้างบรรยากาศใน
การเรียนที่ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดแปลกใหม่
ได้โดยไม่ถูกควบคุมจากระเบียบวินัยที่เคร่งครัด
จนเกินไป ส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นแนวทางในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาประการหน่ึงและ
จากกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดังกล่าวส่งผลให้
คณาจารย์มีการนําความรู้ที่ ได้จากการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติจริง โดยคณาจารย์
ของคณะฯ ได้นําองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ที่
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการจัดทํา
แนวการสอน โดยนําไปกําหนดไว้ในรายละเอียด
การสอน (มคอ.3) ต่อไป 

คําสําคัญ : การแลกเปล่ียนเรียนรู้ / การเรียนการ
สอน / ความคิดสร้างสรรค์ 

 

students’ thinking skills, encouraging 
students to be assertive by giving them 
approval and admiration, motivating 
students to have self-confidence, self-
esteem, enquiring minds as well as the 
courage to overcome obstacles. Such 
practices are consistent with the studied 
research and literature related to effective 
teaching and learning which confirms that 
students’ creativity can be generated in a 
learning environment that stimulates 
problem-solving, allows learners to express 
their unique ideas, and is not strictly 
controlled by rules or regulations. The 
finding also shows that this particular 
knowledge exchange process, as part of 
knowledge management programs, has 
urged the instructors to put their learned 
ideas into action; the applications of the 
knowledge of creativity-enhancing instruction 
shared by other faculty members have been 
recorded in the instructors’ lesson plans 
(TQF form3). 
 

Keywords : knowledge exchange / 
instruction / creativity 
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Title :  Knowledge Management about The Equipments used in Lecture Rooms. 

 

 

บทคัดย่อ / Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดอุปกรณ์อํานวยความสะดวกให้แก่
อาจารย์ในห้องบรรยายของคณะวิทยาศาสตร์ได้แก่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ LCD  Visualizer ไมโครโฟน
พร้อมเครื่องเสียง เป็นส่ิงจําเป็นเพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนทันต่อเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และ
สามารถใช้ส่ือการสอนได้อย่างเหมาะสม แต่ในการ
จัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้จัดซื้อในคราวเดียวกัน 
เน่ืองจากงบประมาณค่อนข้างสูงในการจัดหาให้ครบ
ทุกห้องบรรยาย ดังนั้นรุ่นของอุปกรณ์จึงมีความ
แตกต่างกันไป ปัญหาที่เกิดกับอาจารย์ผู้สอนคือไม่
สามารถใช้อุปกรณ์ที่จัดไว้ในห้องบรรยายบางห้อง 
ดังนั้นทางคณะวิทยาศาสตร์จึงจัดอบรมการใช้
อุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในห้องบรรยายทุกรุ่น ปัญหาที่
พบคืออาจารย์ผู้สอนไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ 
และยังคงมีปัญหาในการใช้อุปกรณ์ในห้องบรรยาย
ทําให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเวลาที่กําหนด 

ดังนั้นจึงมีความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบอุปกรณ์ภายในห้อง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ห้องเรียนช่วยกันเขียนคู่มือการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่มี
อยู่ในห้องบรรยายแต่ละห้องเพือ่เป็นการแก้ปัญหาใน
การใ ช้อุปกรณ์ของอาจารย์ ผู้สอนในเบื้ องต้น 
นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกการบํารุงรักษาอปุกรณ์ต่างๆ 
เพื่อยืดอายุการใช้งานและลดความเสียหายจากการ
ใช้อุปกรณ์ที่มีอย่างไม่ถูกต้อง 

 

 It is necessary to provide sufficient 
teaching facilities including computer, LCD 
Visualizer, microphone, and stereo in all 
lecture rooms of the Science Faculty. This 
would facilitate instructors to manage their 
strategies of knowledge transfer more 
efficiently with advanced technologies. 
Besides, instructors would develop their skills 
of choosing and operating appropriate 
instruction media at the same time. 
Nevertheless, the procurement of teaching 
facilities must be performed gradually 
following the faculty annual plan of budget 
allocation. Therefore, the complexity due to 
model variation of electronic instruments 
established in different lecture rooms 
possibly takes place which is troublesome to 
some instructors who are not familiar with 
particular models. To reduce such difficulty, 
Faculty of Science set up a training program 
which provided operation guidelines of every 
model of electronic devices.  However, some 
lecturers did not attend the training since 
they had schedule conflict with the program 
timetable. Consequently, insufficient skills of 
electronic instrument operation are still 
hurdle for a few lecturers and sometimes 
cause them a behind schedule teaching 
problem. 

หน่วยงานที่นําเสนอ : คณะวิทยาศาสตร์ 
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ผลของการดําเนินการพบว่าเมื่อจัดทํา
คู่มือในการใช้อุปกรณ์ในห้องบรรยายแต่ละห้อง 
คณาจารย์สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆในห้องบรรยาย
ได้ แม้ว่าห้องบรรยายที่ต่างกันจะมีอุปกรณ์ที่มีรุ่น
และยี่ห้อที่แตกต่างกันก็ตาม 
 

คําสําคัญ : ห้องบรรยาย / อุปกรณ์ / การสอน /
คณะวิทยาศาสตร์ 
 

From those reasons, operation 
manuals of various facilities in each lecture 
room were derived from a co-operation of 
staff who were assigned for taking care of the 
rooms and instruments. The manuals contain 
guidelines for the operations, maintenances, 
and basic trouble shootings for instructors 
which would help them to overcome general 
technical problems.  In addition, proper 
operation would extend instrument life as 
well as reduce the risk of causing damages 
due to user mishandling.  

 

Keywords : lecture rooms / equipment /   
teaching / Faculty of Science 
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ชื่อเรื่อง : ทัศนศิลป์เฉลมิพระเกียรติ “แทงหยวกชา่งศลิป์บนถ่ินไทย” 
Title :  Glorify Visual Art. (Fine Arts of Thailand) 
 
 
 
 
 

บทคัดย่อ / Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการของ
คณะ สัตวศาสตร์ และ เทค โน โลยี ก า ร เ กษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
ซึ่งเป็นสายวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ส่งผลต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในตัวชี้วัดด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
การดําเนินการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน
ศิลปะการแทงหยวก จากช่างฝีมือที่มีความรู้ด้านแทง
หยวกสู่เยาวชนรุ่นใหม่ โดยอาศัยองค์ความรู้ที่เป็น
เอกลักษณ์ของความเป็นศาสตร์แห่งศิลปะของ
ประเทศไทย  ซึ่งมีรูปแบบอันโดดเด่นในรูปแบบแห่ง
ทัศนศิลป์  (Visual  Arts) หมายถึง ศิลปะที่มองเห็น
ได้ด้วยตา ทั้งศิลปะสองมิติ และสามมิติ ที่เป็นทั้ง
วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ ศิลป์  เป็น ส่ิงที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้น เกิดความงดงาม ความพอใจ เกิด
อารมณ์สะเทือนใจและมีคุณค่าในตัวเอง และยังเป็น
เอกลักษณ์แห่งช่างสิปป์หมู่ของจังหวัดเพชรบุรีด้วย 
คณะวิชาไดศึ้กษาสภาพปัญหาของงานช่างแทงหยวก 
แล้วนํามาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบ
โครงการรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ ผนวกเข้ากับ
ความเชื่อด้านศาสนา โดยการจัดพิธีบวงสรวงองค์
พระพิฆเณศ ซึ่งเป็นเทพเจ้าตามความศรัทธาของ
ชุมชนศิลปากร  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก 
ความศรัทธา อันจะส่งผลถึงการอนุรักษ์ และทํานุ
บํารุงศิลปะ อันเป็นจารีตประเพณีอันดีงาม ตลอดจน 

 The problem of management of 
faculty of animal science and agricultural 
technology, Silpakorn University IT campus, 
the Faculty which applied science has 
impact to the index of insure run of quality 
assurance in education about enhancing art 
and culture, it is mission of the university to 
transfer the knowledge of the art of Tang 
Yuak (carving a pith of banana stalk) from 
Tang Yuak workers to juvenile. By using the 
knowledge of the uniqueness of the science 
of Tang Yuak of Thai art, according to the 
model of visual art is the visible art in 2D 
and 3D, fine art and applied art, they are 
the product of creativity from human, the 
beautiful is appear and the satisfaction, the 
touch feeling and the value is appear. It is 
unique characteristics of traditional Thai 
crafts of Phetchaburi Province. The faculty 
was study the problem of product Tang 
Yuak workers. The knowledge was 
researched and transferred into the model 
of the freshly creativity program, integrated 
to the religion by the ceremony to show 
the gratitude to Ganesha god, the god of 
Silpakorn community, to enhance the love 

หน่วยงานที่นําเสนอ : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร         

           โดย ภูธฤทธ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ, ทวีศักด์ิ เตชะเกรียงไกร  
            พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์, เสาวภา เขียนงาม,    
            ชาตรี คําเอก และ เฉลิมชนม์ ก่อสกุลใหม ่
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ภูมิปัญญาอันท
บุคลากร นักศึ
ศิลปะ ตลอด
ความรู้ด้านศิล
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ชื่อเรื่อง : ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Transcript กิจกรรม)              
Title :  The Activity transcript  
 
 
 
 
 

บทคัดย่อ / Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ต า มน โ ยบ า ย คณะสั ต ว ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร ว่าด้วยคุณสมบัติเสริมที่บัณฑิต
พึงมี ซึ่งได้แก่ การรู้จักและเชื่อมั่นในตนเอง ความใฝ่
รู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ดังนั้นจึงออกแบบ
ใบรับรองกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อการพัฒนา โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 5 
ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ กีฬาและส่งเสริม
สุขภาพ การบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
นันทนาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
กําหนดให้นักศึกษา ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า  240  หน่วยชั่วโมง
กิจกรรม โดยแบ่งเป็นกิจกรรมบังคับ จํานวน 60 
หน่วยชั่วโมงกิจกรรม และกิจกรรมบังคับเลือก 
จํานวน 180 หน่วยชั่วโมงกิจกรรม กําหนดการเทียบ
ค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของคณะวิชา และ
การเทียบค่าประสบการณ์สําหรับนักศึกษาที่มีผลงาน
ด้านกิจกรรม หรือนักศึกษาที่ดํารงตําแหน่งผู้นํา/
คณะกรรมการนักศึกษา/คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา  ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี สามารถ
นํามาเทียบค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกรณีพิเศษ  
โดยกําหนดค่าประสบการณ์เป็น 4 ระดับ คือ  A= ดี
มาก, B=ดี, C=ปานกลาง และ D= พอใช้ 

 According to policy of faculty of 
animal sciences and agricultural technology 
for enhance the student properties such as 
self awareness, self-esteem, self learning, 
creativity, conservative of arts and culture, 
and professional ethics. Thus the faculty is 
designed activity transcript for the student 
development, the activity divide into 5 
groups including academic, sport and 
enhancing health, conduct benefit and 
environmental protection, recreation and 
encourage of arts and culture. The student 
meet the requirement not less than 240 
credits, the activity divide into 2 parts, 60 
credits for dependent activities and 180 
credits for independent activities. The 
comparative experience rate depends on 
criterion of faculty. In special case, the 
student have award, the leader or the 
committee position for 1 year can compare 
the experience rates extra curriculum. The 
activity transcription show that 4 levels; “A 
= very good”, “B = good”, “C = average” 
and “D=pass”. 

หน่วยงานที่นําเสนอ : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร       
        โดย ภูธฤทธ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รกัษาศิร,ิ ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร  
              พิสิษฐ ์สุวรรณแพทย์, เสาวภา เขียนงาม, จารกุิตติ์ สมโสภณ  

    ชาตรี คําเอก และ เฉลิมชนม์ ก่อสกุลใหม่ 
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คําสําคัญ : กิจกรรมเสริมหลักสูตร / คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ / ใบรับรองกิจกรรม 

Keywords : student property / activity 
transcript / comparative experience rate 
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ชื่อเรื่อง : โครงการ ICT Service 
Title :  ICT Service - the One Stop Service 

 
 

บทคัดย่อ / Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ไม่ว่า จะเป็น
ด้านบริการสาธารณูปโภคเช่น ระบบงาน ต่างๆ 
ระบบเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ตลอดจน
บุคลากรทางด้านคอมพิว เตอร์  นอกจากนี้ ยั ง
ให้บริการให้คําปรึกษา และแก้ ปัญหาด้าน ICT อีก
ทั้งการ อํานวย ความ สะดวกต่างๆทางด้าน ICT ไม่
ว่าจะเป็น การให้ บริการการประชุมทางไกลการ
เรียนการสอนทางไกล การเรียนการสอนแบบ www 
(e-Learning) การถ่ายทอดสดทาง Internet ทั้งนี้
ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการดังกล่าวแก่หน่วยงาน
ภายในบุคลากรและนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบันยอดผู้ใช้บริการ
ดั ง ก ล่ า ว ดั ง ก ล่ า ว เ พ่ิ ม ขึ้ น ใ น ทุ ก ๆ ปี  (ข้ อ มู ล 
พฤศจิกายน 2554 สถิติการให้บริการนักศึกษาและ
บุคลากรอยู่ที่ประมาณ 5500 คนและเมื่อรวมกันทุก
วิทยาเขตจะมีผู้ใช้บริการรวมจํานวนทั้งหมด 52,657
คน) และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตเม่ือมี
ผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นย่อมทําให้เกิดปัญหาในการ
ให้บริการเม่ือเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีจํานวนเท่าเดิม
ไม่ว่ าจะเป็นความล่าช้าในการให้บริการ  การ
ให้บริการไม่ทั่วถึงและปัญหาอื่นๆ ศูนย์คอมพิวเตอร์
จึงมีนโยบายในการปรับปรุง การให้บริการ โดยใช้
แนวคิดการบริการแบบจุดเดียวจบ (One  Stop 

Service)  จึงจัดทําโครงการ  ICT  Service ขึ้นที่
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เป็นที่แรกเพื่อ
ให้บริการคําแนะนําปรึกษาและให้บริการเช่ือมต่อ 

 Information and communication 
technology servicing is the main responsibility 
of the Silpakorn University Computer Centre. 
Since 1989, it has not only facilitated 
university-wide IT systems, networking 
infrastructures, computer hardware, computer 
software, technical consults, ICT 
troubleshooting, but also provided tele-
conferencing, internet broadcasting, distant 
learning, and e-Learning via WWW. The 
numbers of users are increasing. Accordingly, 
demands are rising while, unfortunately, the 
number of servicing people is not scaling. 
Therefore, problems in servicing arise. To 
tackle the problems, the One Stop Service, 
namely, ICT Service was initiated at 
Sanamchandra Campus on April 2011. There 
are several services provided e.g. setting up 
SU-WiFi wireless connection for mobile 
devices, computer virus scanning and 
cleaning, notebook check-up, and so on. To 
increase efficiency and usability of the 
service, Knowledge Management was applied 
in the operation of the processes as the 
servicing data was centralized logged at 
centralized at the service counter in IT 
automation manner and ready to be 
processed into useful information to improve 
service quality. 

หน่วยงานที่นําเสนอ : ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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เครือข่ายแบบไร้สายกับคอมพิวเตอร์ notebook 
ของนักศึกษาทุกระดับการศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อให้บริการติดตั้งโปรแกรม
แอนตี้ไวรัส,  สแกนไวรัสและกําจัดไวรัสด้วย
โปรแกรมแอนตี้ไวรัสและคําแนะนําหรือให้ความรู้
เกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการตรวจสอบ
สภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ notebook เบื้องต้น
พร้อมคําแนะนําพร้อมกันนี้ได้มีการนําหลักการของ
กระบวนการจัดการความรู้มาประยุกต์ให้เข้ากับ
เทคโนโลยีด้าน   ICT     โดยบูรณาการเข้ากับ
ขั้นตอนต่างๆของการให้บริการ ICT Service 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการกับ
ผู้รับบริการและใ ห้ เกิ ดประ สิทธิภาพในการ
ให้บริการ 

คําสําคัญ : ศูนย์คอมพิวเตอร์ / โครงการ ICT 
Service / การบริการแบบจุดเดียวจบ /   
การจัดการความรู้ 

 

Keywords : Computer Centre / ICT service / 
one stop service / knowledge management 
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ชื่อเรื่อง : โครงการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ “บทบาทนักศึกษามหาวิทยาลัยศลิปากรกับ 
  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าํท่วม 2554”                                           
Title :  The Lesson learned “Silpakorn University Student and 2011 Flood Victims 
  Relief  

 

บทคัดย่อ / Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พุทธศักราช 2554  ประเทศไทยประสบ
ปัญหาวิกฤติน้ําท่วมทั่วประเทศตั้งแต่ภาคเหนือจรด
ภาคกลางตอนล่าง  หลายพื้นที่ประสบปัญหานํ้าท่วม
สูงจนประชาชนไม่สามารถอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยได้  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ในฐานะส่วนหน่ึงของจังหวัดนครปฐม จึงได้
จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
มีนักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายร่วมเป็นอาสาสมัคร
ช่วยเหลือกิจกรรมต่ างๆ  ภายในศูนย์พักพิ งฯ 
นอกจากน้ียังมีนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันในชื่อ 
“กลุ่มศิลปากรลุก”  ประสานข้อมูลผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์  www.facebook.com/ร่วมด้วย
ช่วยกัน-ศิลปากร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต
พื้นที่ จ.นครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง    
 การรวมตัวด้วยจิตอาสาของนักศึกษาได้
สะท้อนผ่านส่ือโทรทัศน์ เช่น รายการฝ่าวิกฤติน้ํา
ท่วม  เมื่อวันที่  29  ตุลาคม 2554 เวลา 14.00-
15.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยและเครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง ทําให้นักเรียนจาก
โรงเรียนในพื้นที่รอบๆ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาสา
เข้ามาร่วมโครงการในหลากหลายกิจกรรม  เช่น  
การบรรจุส่ิงของอุปโภค บริโภคและนําไปแจกจ่าย
แก่ผู้ประสบภัย การป้ันลูกบอลจุลินทรีย์ชีวภาพ 
(Em-ball) และผลิตเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าการ
ประสานความช่วยเหลือการดูแลอํานวยความสะดวก 

In 2011, Thailand faced a flood crisis 
which devastated a vast area of the 
country, ranging from the North to the 
lower part of the Mid-region.  In many areas, 
the flood level was so high that people 
could no longer reside in their homes.  As 
part of NakohnPrathom Province, Silpakorn 
University Sanam Chandra Palace Campus, 
set up a temporary evacuation center on 
campus to help relieve this matter.  Its 
students and staff volunteered to help with 
activities within the center.  Additionally, a 
group of students under the name 
“Silpakorn-Luk” (English: “Rise, Silpakorn!”, 
Thai: ศิลปากรลุก) helped coordinate 
information via social network 
www.facebook.com/ร่วมด้วยช่วยกัน-ศิลปากร 
for victims within and around 
NakohnPathom area.   
 The students’ volunteer mind was 
recognized on TV programs, such as “Fa-wi-
grid-nam-tuam” (English: “Getting over the 
flood”, Thai: ฝ่าวิกฤติน้ําท่วม) on 29th October 
2011, 2-3 p.m. on Thai PBS channel, and 
through social network sites.  Having seen 
this, students from the nearby areas 
volunteered for various activities, for 
example, packing food and necessary goods 
and distributing them to flood victims,  

หน่วยงานที่นําเสนอ : คณะอักษรศาสตร์ 
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แก่ผู้พักพิงในศูนย์พักพิงฯ  การสํารวจพื้นที่น้ําท่วม
เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแผนที่จุดเส่ียง
และจุดอพยพในเขต จ.นครปฐม ตามโครงการ
บริการข้อมูลเพื่อการเตือนภัยและเฝ้าระวังน้ําทว่มฯ 
ของคณะอักษรศาสตร์ เป็นต้น                      

ภายหลังวิกฤติมหาอุทกภัยผ่านไปส่ิงที่จะ
ช่ ว ย ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ เ รี ย น รู้ น อ ก เ ห นื อ จ า ก
ประสบการณ์ที่ ไ ด้ รั บจากการร่ วมกิ จกรรม
อาสาสมัคร คือ  การถอดบทเรียนให้แต่ละคนได้
เรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทของนักศึกษาที่มีต่อ
สังคม   ตลอดจนไ ด้แนวทางการดํ า เนินงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สร้างสรรค์  เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ประสบภัยที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต  กองกิจการนักศึกษา และคณะอักษร
ศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงร่ วมกันจัด
กิจกรรมถอดบทเรียนจากประสบการณ์  โดยตั้ง
คําถามเพื่อการเรียนรู้ 2  ชุดคําถาม  คือ  ชุดแรก
เป็นคําถามเพื่อวิเคราะห์หาอัตลักษณ์ของนักศึกษา
ศิลปากร  ถามถึงแรงผลักดันที่ทําให้เกิดจิตอาสา  
และการเรียนรู้ถึงการเปล่ียนแปลงเชิงบวกเม่ือเข้า
มาเป็นอาสาสมัคร  ชุดที่สอง  ถามเพ่ือหาแนว
ปฏิบัติที่ดี สําหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
อนาคต       
 คําตอบที่ได้รับสะท้อนให้เห็นแนวปฏิบัติที่
ดีของการเสริมอัตลักษณ์ด้านจิตอาสาของนักศึกษา
ศิลปากรคือควรเริ่มต้นด้วยการสร้างมิตรภาพและ
ความศรัทธาซึ่งกันและกันระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง   
การประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยควรมีพื้นที่
และอุปกรณ์ ส่ือสารเพื่ออํ านวยความสะดวก   
นอกจากนี้ควรถ่ายทอดวามรู้เรื่องการผลิตเครื่องวัด
กระแสฟ้าและจุ ลินทรีย์บําบัดน้ํ า เ สีย  เพื่อให้
โรงเรียนในเขตนํ้าท่วมสามารถผลิตใช้ได้เอง  การ
ช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยต้องมีแผนการ

making Effective Microorganism (EM) balls, 
making electrical voltage tester, coordinating 
help, maintaining the center and ensuring 
the victims’ comfort, surveying flood areas 
to create map and locate evacuation points 
within NakohnPathom Province. The latter 
was in accordance with the Faculty of Art’s 
project to provide essential information 
concerning floods. 

After the flood crisis, what helps 
student volunteers to learn apart from their 
experience gained from activities at the 
evacuation center is lesson distilled for each 
individual student.  This enable them to 
learn and realize their social role as 
students, and to come up with creative 
means to help flood victims in flood areas 
that could become flooded again in the 
future.  Student Affairs Unit and the Faculty 
of Arts, Silpakorn University, agreed to 
organize an activity for lesson distilled from 
experience by setting up two sets of 
questions.  The first one is to analyze and 
find out about Silpakorn students’ identity.  
It asks about motivation that drives students 
to acquire a volunteer mind, and how they 
learn of their positive changes during their 
volunteer experience.   The second one 
asks to find out appropriate code of 
behavior which can be useful for flood 
victims in the future.   
 The answers reflect a good code of 
behavior which contributes to Silpakorn 
student’s trait, that is, having a volunteer 
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คําสําคัญ : มหาวิทยาลัยศิลปากร / กิจกรรม
นักศึกษา / อาสาสมัคร / จิตอาสา / กลุ่มศิลปากร
ลุก / ผู้ประสบภัยน้ําท่วม 

ที่เป็นระบบและมีการหมุนเวียนอาสาสมัครเพื่อให้
ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องทันเวลา และการระดม
อาสาสมัครเป็นครั้งคราวจะทําได้ยากหากไม่มีการ
สร้างเครือข่ายอาสาสมัครที่ยั่งยืน  ดังนั้นการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็นอีกแนวทางที่จะช่วย
สานพลังจิตอาสาแบบ “ศิลปากร” ให้เติบโตต่อไป   

mind.  It should start with building up 
friendship and faith between seniors and 
juniors.  Coordination to help flood victims 
needs adequate space and communication 
device for better convenience.  Moreover, 
the know-how for making electrical voltage 
tester and EM balls should be passed on to 
local schools within the flood areas, so that 
they can produce them themselves.  
Circulation of volunteers is vital for speed 
and continuation for the restoration of 
devastated areas.  It is difficult to have 
temporary volunteers if a sustainable 
network of volunteers is not established.  
Therefore, social network sites are another 
means to help pursue and prosper 
“Silpakorn” volunteer mind. 

Keywords : Silpakorn University / student 
volunteer / flood crisis / flood victim / 
Rise, Silpakorn  
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คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้
เริ่มใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554) กับนักศึกษาปีที่ 1 ที่
ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 
การจัดการเรียนการสอนภายใต้กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) นี้
กํ าหนดให้ ผู้ สอนต้ อ งจั ดทํ า ร ายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร  (มคอ .7 )  คณะ
โบราณคดีจึงจัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “เทคนิคการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของรายวิ ชา  (มคอ . 5 )  และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ .7) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)” 
ขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2554  โครงการน้ีถือเป็น
โครงการจัดการความรู้ (KM) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจถึง
หลักการและวิธีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของรายวิ ชา  (มคอ . 5 )  และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) อีกทั้งยังต้องการ
ให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างบุคคลกรสาย
วิชาการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  การดําเนินงานโครงการ
ประชุมฯ ในครั้งน้ี มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพียง 27 
คน อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา  

The Faculty of Archeology, 
Silpakorn University, started to use the 
curriculum developed under “Thai 
Qualification Framework” (TQF) for new 
students enrolled in the first semester of 
the academic year 2011.  The new 
curriculum framework requires that 
lecturers who teach new courses under 
TQF prepare course and curriculum reports.  
The Faculty of Archaeology therefore 
organized a seminar on “TQF Course and 
Curriculum Reports Writing Techniques” on 
December 17, 2011, to assist these 
lecturers in their first attempts of TQF 
report writing. The seminar aimed to 
promote understandings of the principles 
and practice of writing course and 
curriculum reports.  It was also planned to 
encourage the exchange of knowledge 
among the lecturers of the Faculty of 
Archaeology.  The number of attendants of 
the seminar was lower than expected.  This 
maybe due to the flooding situation.  The 
overall evaluation of the project was 
excellent (average of 4.067).  The indication  

หน่วยงานที่นําเสนอ : คณะโบราณคดี 
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มอค.7 / การจัดทํารายงาน / การจัดการความรู้ 

ผลการประเมินการจัดโครงการในภาพรวมอยู่ในดี
มาก คือ 4.067 และผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ส่วนใหญ่
เห็นว่าสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับดีมาก  ค่า เฉลี่ ย  4 .32  นอกจากนี้ ยั งมี
ข้อเสนอแนะที่พบจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ สําหรับ
การจัดโครงการจัดการความรู้ในโอกาสต่อไปอีก
ด้วย 

Keywords : Faculty of Archaeology / Thai 
qualification framework / TQF / TQF 
report writing /  knowledge management 

of the knowledge application was also 
reported in the excellent level (average of 
4.32).  The participants reported that they 
could make use of the knowledge learned 
from the seminar to write reports for the 
implementation of the courses and 
curriculum.  Requests for future seminars 
were also found. 
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เป้าหมาย KM 2  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางและวิธีการประเมินการปฏิบัติงานอาจารย์ 
บุคลากรภาควิชาด้วย KPIs และ competency ให้
บุคลากรสามารถนําไปใช้ในการประเมินตนเองและ
รับการประเมินฯในรอบ  2-54 ที่ เป็นระบบ/
มาตรฐานเดียวกัน    
 ขั้นตอนและวิธีการ เริ่มจากกระบวนการ
สร้างและแสวงหาความรู้รวบรวมความรู้จาก
ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานภายในและรวบรวม
ความรู้จากเอกสารด้าน KPIs และ competency 
และค้นหาความรู้จากภายนอกโดยการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัย หรือคณะวิชาอื่น ๆที่
จัดขึ้นได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ KPIs และ competency 
และนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีความรู้ เกี่ยวกับการ
ประเมินการปฏิบัติงานตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ร าชการของ ข้ าร าชการพล เรื อน ในสถาบั น 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2553 เกี่ยวกับความรู้เรื่องการ
เ ล่ือนเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตามประกาศ  ก .พ .อ .  เรื่ อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเล่ือนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ . 
2553 และตามข้อบังคับของ มศก. ในขั้นตอนการ
จัดการความรู้ให้เป็นระบบ  ได้พิจารณาข้อมูล หรือ
ความรู้อะไรที่มีอยู่และจะต้องหาความรู้อะไรอีก
เพิ่มไหม และจัดการความรู้โดยทําการรวบรวม 

Limitation of KM2 is to accord the 
knowledge in the issues of methods and 
processes of performance evaluation with 
KPIs and competency to the Faculties and 
personnel in the Department, as a result, the 
personnel can apply for their self-evaluation 
and quality assurance in 2011 under the same 
systematic standardization.  

           Processes and Methods commenced 
with the process of creation and learning, 
summarized the knowledge from the 
experience by the personnel and several 
documents in the issues of KPIs and 
competency, searched the knowledge about 
KPIs and competency from many external 
seminars of another universities and faculties, 
guided the quality practices and knowledge in 
performance evaluation as the 
announcement in 2010 titled the procedures 
and methods in performance evaluation for 
the personnel involving the knowledge of 
salary promotions for civil employees and 
officials as the announcement in 2010 titled 
the procedures of methods in salary 
promotions for the civil employees in the 
higher education institutes .Additionally, as 

หน่วยงานที่นําเสนอ : คณะมัณฑนศลิป์        
        ผูร้ับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม และอาจารย์พรพรม ชาววัง 
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คําสําคญั : การประเมินการปฏิบัติงาน / ดรรชนีชี้
วัดรายบุคคล / สมรรถนะ / การสร้างและแสวงหา
ความรู้ / การจดัการความรู ้

ความรู้ทั้งหมด จัดเป็นหมวดหมู่จัดระบบเรียบเรียง
เป็นเอกสารเพื่อนํามาประมวลและกล่ันกรอง
ความรู้  ได้คู่มือทํา slide Presentation ออกแบบ
กราฟิกที่บุคลากรสามารถทําความเข้าใจได้ง่าย 
แล้วนําเสนอที่ประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้ 
เพื่อนําข้อมูลมาปรับปรุงเอกสารและเผยแพร่คู่มือ
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในภาควิชา และเพื่อให้บุคลากรได้
เข้าถึงความรู้หลายช่องทางจึงได้เผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์ พร้อมกับแบ่งปันความรู้แก่บุคลากร
ภาควิชาในที่ประชุมภาควิชา และภาควิชาอื่นใน
การสัมมนาการจัดการความรู้แนวทางและวิธีการ
ประเมินการปฏิบัติงานด้วย KPIs และ 
competency  แ ล ะ  จั ด ทํ า เ ป็ น เ อ ก ส า ร
ประกอบการประชุม/ฝึกอบรม  
 ผลการเรียนรู้บุคลากรภาควิชาสามารถ
ถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้แก่เพื่อนร่วมงานได้
อย่างชัดเจนและถูกต้อง คณะมัณฑนศิลป์มีคู่มือ
ระบบการทํางานที่ตอบสนองการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยที่ง่ายต่อการเรียนรู้ของบุคคลต่างๆที่
เกี่ยวข้อง และประการสําคัญคือ บุคลากรได้ร่วมกัน
สร้างการเรียนรู้ที่ เป็นระบบการประเมินการ
ปฏิบัติงานให้เป็นกระบวนการทํางานปกติของทุก
คน 

Keywords : performance evaluation / KPI / 
competency / knowledge management / 
knowledge creation and learning 

the regulations of Silpakorn University 
mentioned to the systematic processes of 
knowledge management, it referred what 
information or knowledge we have and what 
else knowledge we will increase. 
Subsequently, all knowledge are necessary 
to summarize and systematically categorize 
in the patterns of documents and then 
synthesized all knowledge to provide the 
handbooks and slide presentation, as a 
result, the personnel can easily understand 
and also present to the Working Committee 
of Knowledge Management and then 
improved and distributed them to the 
personnel in the Department through many 
channels; websites, documents for the 
internal meetings, training and external 
seminars in the issues of the methods in 
knowledge management and performance 
evaluation with KPIs and Competency.
 Consequence of Learning the 
personnel in the Department are able to 
obviously transmit and exchange the 
knowledge to the colleagues. The Faculty of 
Decorative Arts provided the handbooks of 
performance systems as the university’s 
administrative policy in order that the 
personnel have more easier to study. 
Importantly, all personnel jointly created the 
methods of performance evaluation as well 
as the daily working process.  
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คู่ มื ออาจารย์ ระดับบัณฑิต ศึกษานี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
เพื่อให้อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษามี คู่มือไว้ ใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการ ได้แก่    
 1. การจัดประชุมหัวหน้างานเพื่อพิจารณา
ขอบ เขตของ เ น้ื อหา ใน คู่ มื อ อ าจ า รย์ ร ะดั บ
บัณฑิตศึกษา โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 8 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนแรก “ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย” 
ส่วนที่สอง “ระบบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา” 
ส่วนที่สาม “วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ” ส่วนที่
ส่ี “การสําเร็จการศึกษา” ส่วนที่ห้า “ทุนการ 
ศึกษา” ส่วนที่หก “แบบฟอร์มต่าง ๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัย” ส่วนที่ เจ็ด “คําถามเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” และส่วนสุดท้าย 
“การใช้งานระบบการศึกษาออนไลน์ สําหรับ
อาจารย์”    
 2.  การแต่งตั้งคณะทํางานดําเนินการ
จั ด ทํ า คู่ มื อ อ า จ า ร ย์ ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษ า ซึ่ ง
ประกอบด้วย หัวหน้างานบริการการศึกษา หัวหน้า
งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ หัวหน้างาน
บริหารและธุรการ  หัวหน้างานคลังและพัสดุ 
หัวหน้างานแผนและพัฒนาระบบ และหัวหน้างาน
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้มีหน้าที่รวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และจัดทําเป็น “ร่าง” คู่มืออาจารย์ 

The objectives of this guidebook for 
graduate instructors were to gather body of 
knowledge of educational management in 
graduate studies and to be a beneficial 
instrument for supporting learning and 
teaching in graduate studies. The processes 
of constructing the guidebook for graduate 
instructors were as follows: 
 1. To arrange the meeting in order 
to consider the content areas presented in 
the guidebook for graduate instructors. The 
content areas are divided into eight parts. 
The first part is “the introductory 
information of Graduate School”. The 
second is “the educational systems in 
graduate studies”. The third is “thesis/ 
individual study”. The fourth is “the 
graduation”. The fifth is “the scholarships”. 
The sixth is “the forms used in Graduate 
School”. The seventh is “The enquiries 
related to educational management in 
graduate studies”. And the last is “The 
usage of online education management 
system for the instructors”. 

2. To organize and authorize the 
working group to construct the guidebook 
for graduate instructors. The working group 

comprises the chief of educational service 

หน่วยงานที่นําเสนอ : บัณฑิตวิทยาลัย 
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คําสําคัญ : การจัดการศึกษา / บัณฑิตศึกษา / 
อาจารย์ / คู่มือปฏิบัติงาน 

ระดับบัณฑิตศึกษา   
 3.  ผู้บริหารและหัวหน้างานประชุมระดม
สมองเพื่อพิจารณา “ร่าง” คู่มืออาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาความถูกต้องและความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาตามขอบเขตที่กําหนด
 4. ประเมินผลโดยให้กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็น
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาทดลองใช้คู่มืออาจารย์
ระดับบัณฑิตศึกษา และประเมินผลคู่มืออาจารย์
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็น     
 5. การปรับปรุงแก้ไขคู่มืออาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา และดําเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่ 
 6. ดําเนินการเผยแพร่คู่มืออาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งในรูปแบบของรูปเล่มเอกสารให้แก่
คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละคณะวิชา 
และการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

Keywords : educational management / 
graduate studies / guidebook / instructors 

section, the chief of academic support and 
development section, the chief of 
administration section, the chief of 
inventory management section, the chief of 
planning and system development section 
and the chief of research and development 
section. The working group was assigned to 
gather the information closely connected 
with educational management in graduate 
studies and develop “draft” of the 
guidebook for graduate instructors. 
 3. To brainstorm ideas and consider 
“draft” by focusing on the accuracy and 
completion of the content based on the 
identified areas. The consideration was 
conducted by the administrator and the 
chief officials. 
 4. To evaluate the guidebook by 
asking the sample, the selected graduate 
instructors, to test and evaluate the 
guidebook for graduate instructors by using 
the questionnaire. 
 5. To improve, edit and publish the 
guidebook for graduate instructors. 
 6. To publicize the guidebook for 
graduate instructors in each faculty via the 
website and in printed form.  
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 ชื่อเรื่อง : หอศิลป์มหาวิทยาลัยศลิปากร : สุชา ศลิปชัยศรี นายชา่ง (นักวิชาการช่างศิลป์)  
  การอนุรักษ์ศลิปกรรม (งานกระดาษ) 
Title : Art Centre Silpakorn University : Sucha Silpachasri  Academic     
  Artist Art Conservation (on paper) 
  

 

บทคัดย่อ / Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

การอนุรักษ์ ศิลปกรรมของหอศิลป์มี
วัตถุประสงค์เพื่อดูแลรักษาผลงานศิลปกรรมอัน
เป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยศิลปากรและถือเป็น
สมบัติของชาติให้มีสภาพสมบูรณ์ยืดอายุการเส่ือ
สภาพของผลงานศิลปกรรมออกไปให้ยาวนานโดยมี
วิธีการขั้นตอนอันประกอบไปด้วย การตรวจสอบ
สภาพ การทําความสะอาดและคืนสภาพ การ
ซ่อมแซมการเสริมความมั่นคง การรายงานสรุปผล
ในปัจจุบันหอศิลป์ได้ เห็นความสําคัญของการ
อนุรักษ์ศิลปกรรมจึงรวบรวมและหยิบยกเรื่อง
ดังกล่าวมาเผยแพร่เป็นองค์ความรู้และเพื่อให้เห็น
ภาพรวมของการอนุรักษ์ศิลปกรรมภายในองค์กร
  ความหมายของการอนุรักษ์ศิลปกรรมคือ
การกระทําที่มุ่งชะลอการชํารุดเส่ือมสภาพของ
ผลงานศิลปกรรมทั้ งนี้ เพื่ อยืดอายุ ให้ผลงาน
ศิลปกรรมสามารถคงสภาพอยู่ได้ต่อไปการอนุรักษ์
แบ่งออกเป็นสองลักษณะ ได้แก่ การอนุรักษ์เชิง
ป้องกัน และการอนุรักษ์แบบฟื้นฟูรักษา 
 การอนุรักษ์เชิงป้องกันคือการรักษาสภาพ
ของวัตถุให้ยืดอายุออกไปให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะ
ทําได้โดยไม่กระทําการใดๆให้เกิดการเปล่ียนแปลง
สภาพแก่วัตถุชิ้นนั้นโดยเน้นสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยมีการจัดเก็บดูแลรักษาที่ถูกวิธีและเอ้ือให้
ผู้จัดนิทรรศการหรือภัณฑารักษ์ใช้ทักษะพื้นฐานใน
ด้านการอนุรักษ์ที่มีอยู่เพื่อป้องกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นกับชิ้นงานในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 

The conservation of art works of the 
Art Centre Silpakorn University is to maintain 
the art works, which are under Silpakorn 
University’s collection and also belongs to 
the country. It also aim to prolonging the 
life of such work and slow down the 
deterioration process. 
The procedures of conservation consist of 
checking the condition of work, cleaning, 
restoring, repairing, preserving, and 
completing summary report. The Art  Centre 
has  realised  the significance of art  
conservation by collecting such  information  
and  providing  as  body  knowledge  to  the  
public, in  order  to  show  the  overall  art 
conservation activity within the Art Centre.      

Art conservation is the process of 
slowing down deterioration process of art 
work and can be divided into:    
 1)  Preventive  conservation  is  the 
method  of  maintaining  the  condition  of 
material  without  altering  or modifying  
them.  This  method  focuses  on  safety  
environment,  including  appropriate  
storage  and  preventing possible damages  

หน่วยงานที่นําเสนอ : หอศิลป์          
        โดย สุชา ศิลปชัยศร ี
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คําสําคัญ : หอศิลป์ / การอนุรักษ์ศิลปกรรม 

การอนุรักษ์แบบฟ้ืนฟูรักษาคือการฟื้นฟู
สภาพ ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่วัตถุ ไม่
ว่าจะเกิดขึ้นด้วยสาเหตุธรรมชาติหรือการกระทํา
โดยมนุษย์แต่การดําเนินการใดๆต่อชิ้นงานต้อง
กระทําให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยทําเท่าที่มี
ความจําเป็นเท่านั้นอาจมีการทําความสะอาดไป
จนถึงการดําเนินการทางกายภาพของวัตถุและ
โครงสร้างของช้ินงานเพื่อฟื้นฟูรักษาให้กลับสู่สภาพ
เดิม 
 การนําเสนอองค์ความรู้ในครั้งนี้จะขอ
กล่าวถึงภาพรวมของการอนุรักษ์แบบฟื้นฟูรักษา
โดยยกตัวอย่างงานศิลปกรรมที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้น
บนกระดาษโดยจะนําเสนอให้ เห็นถึงขั้นตอน
กระบวนการทางเทคนิควิธีการปฏิบัติงานซ่ึงอาจ
เป็นเพียงบางส่วนของการปฏิบัติงานอนุรักษ์
ศิลปกรรมภายในหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

Keywords : Art Centre / conservation of art 
works 

under basic conservation knowledge of the 
exhibition staff or curators.    
 2)  Restoring  conservation  is  the  
method of restoring to its  original  
condition,  regardless  of natural  or human  
cause  of  damages. However,  any  actions  
concerned  with  the  work  must  be  done  
to  a  minimum.  This method includes 
cleaning and repairing structure and 
physical object.  

Therefore,  this  presentation  focuses  
on overall concept of  restoring  
conservation  with  an  example  of 
conserving art work on paper, by presenting 
the process and technical method. 
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ชื่อเรื่อง : การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะดุริยางคศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร                                              
Title : Improving Working Efficiency of Administrative Staff,         
  Case Study from Faculty of Music, Silpakorn University 

  

บทคัดย่อ / Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการความรู้ในหัวข้อ การพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา
และอุปสรรคในการทํางานของบุคลากรสาย
สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
การปฏิบัติงานภายในองค์กรโดยใช้กระบวนการ 
วิจัยด้วยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์บุคลากร
สายสนับสนุน  จํานวน 22 คน  ระหว่างเดือน
มีนาคม-เมษายน  2554 ในประเด็นคําถามที่
เกี่ยวข้องกับสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัย
และการส่งเสริมสุขภาพ ความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในงาน ความสัมพันธ์ของบุคลากร และ 
โครงสร้ า งและนโยบายการบริหารงาน  ผล
การศึกษาพบว่าพนักงานสายสนับสนุนส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 45.43 มีความพึงพอใจต่อการทํางาน อยู่ใน
ระดับปานกลางจากผลสํารวจและการสรุปประเด็น
ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว นําไปสู่แนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยการปรับ
โครงสร้างการบริหารคณะดุริยางคศาสตร์ที่
เหมาะสมกับคณะฯและสภาวะปัจจุบันการกําหนด
ภาระและขอบเขตของงานที่ชัดเจนและการใช้
ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งการจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร 

คําสําคัญ : ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน / 
บุคลากรสายสนับสนุน / ปัญหาในการทํางาน / 
อุปสรรคในการทํางาน / การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

The purpose of this project was to 
study the factors that effect the working 
condition of the administrative staff within 
the Faculty of Music, Silpakorn University. It 
also aims to enhance the knowledge sharing 
environment among the staff. From the 
questionnaire and the method of interview 
from 22 personals, during the period of 2 
months (March - April 2011), the researchers 
has gained information on the topic of 
administrative structure, policy, awareness in 
health and safety condition within the 
working environment, career development 
and human relations within the organization. 
The study reveals that 45.43% of the 
subjects are moderately satisfied with the 
present working condition, which leads to 
the suggestions to improve office efficiency 
by remodeling of administrative structure, 
method of evaluation and the application of 
handbook 

Keywords : working efficiency / 
administrative staff / working problem / 
working obstacle / knowledge sharing 

หน่วยงานที่นําเสนอ : คณะดุริยางคศาสตร์ 
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ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติแบบสองปริญญา     
Title :  KM on the Development of International Programs with Double Degree  
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 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้ริเริ่มการจัดการความรู้เรื่องหลักสูตรนานาชาติ
แบบสองปริญญาเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้แลกเปล่ียนประสบการณ์และนําความรู้
ไปใช้ในการจัดทําหลักสูตรนานาชาติสองปริญญา 
นอกจากนั้น ยังเป็นการสนับสนุนการใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และหน่วยงาน การจัดการความรู้เรื่องดังกล่าวมีวิธี
ดําเนินงานโดยผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติเป็นผู้
ถ่ ายทอดประสบการณ์ให้กับคณาจารย์ที่ เ ป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยดําเนินการประชุมเป็น
ระยะๆตามขั้นตอนของการจัดการความรู้ ได้แก่ การ
สร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ การประมวลและกล่ันกรองความรู้และการ
เข้าถึงความรู้และได้สรุปขั้นตอนการจัดทําหลักสูตร
นานาชาติแบบสองปริญญา ดังน้ี 1) การสํารวจ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ประสงค์จะทําหลักสูตร
ร่วม  2) การเจรจาความร่วมมือและการจัดทํา
ข้อตกลงความร่วมมือ  3) การศึกษาระเบียบ/
ข้อบังคับของสถาบันร่วมและมหาวิทยาลัยศิลปากร 
รวมถึงของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ที่เกี่ยวข้อง 4) การจัดทําหลักสูตร 5) การ
ตรวจสอบหลักสูตรโดยสถาบันร่วม 6) การประเมิน
ศักยภาพและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้โดยหน่วยงาน
ภาครัฐของสถาบันร่วม 7) การดําเนินการตาม
ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และสกอ. 8) การเปิดสอนหลักสูตรและ
กระบวนการตรวจประเมินการดําเนินงาน 

Silpakorn University International 
College has initiated the knowledge 
management project on the Development 
of International Programmes with Double 
Degree in order to share experience and be 
able to apply the knowledge gained to the 
international double-degree program 
development. Furthermore, this project 
supports the knowledge management 
utilization todevelop staff’s competency. 
The KM has been processed by the 
information sharing from the Director of 
SUIC to the lecturers responsible for the 
curriculums and follows the knowledge 
management processes which are 
Knowledge Creation and Acquisition, 
Knowledge Organization, Knowledge 
Codification and Refinement and Knowledge 
Access. The process of the Development of 
International Programs with Double Degree 
can be summarized as follows 1) Survey on 
the university partners 2) Collaborative 
Agreement Discussion 3) Study on Silpakorn 
University and university partner’s 
regulations as well as the Office of the 
Higher Education Commission’s 4) 
Curriculum Design  5) Curriculum Verification 
6) Potentiality and Learning Supporting 

หน่วยงานที่นําเสนอ: วิทยาลัยนานาชาติ 
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คําสําคัญ : วิทยาลัยนานาชาติ / หลักสูตรนานา 
ชาติ / สองปริญญา / การจัดการความรู้ 

Assessment by Government Education 
Sector of the Partner 7) Curriculum Approval 
Process of Silpakorn University and the 
Office of the Higher Education Commission. 
8) Programme Opening and Process 
Evaluation 

Keywords : International College / 
International Programs / double degree / 
knowledge management 
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ชื่อเรื่อง : “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสร้างสรรค์งานวิจัย”              
Title :  Guideline for Conducting Research Study  

 

บทคัดย่อ / Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ มุ่ ง เ น้ น แ ล ะ ใ ห้
ความสําคัญในการพัฒนางานวิจัยสําหรับคณาจารย์ 
โดยใช้การจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การสร้างและแสวงหาความรู้เป็นการจัด
กิจกรรมให้ความรู้ด้านการวิจัยกับอาจารย์อย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ขั้นที่ 2 การจัดการ
ความรู้ให้เป็นระบบ โดยการสรุปความรู้ และนํามา
จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ ขั้นที่ 3 การประมวลและ
กล่ันกรองความรู้โดยจัดทําคู่มือที่เป็นแนวทางการ
ทํ า ง านวิ จั ย  แ ล้วนํ า ไป เผยแพร่ บน เ ว็ บคณะ
ศึกษาศาสตร์ ขั้นที่ 4 การเข้าถึงความรู้คณาจารย์
สามารถเข้าถึงความรู้ด้วยการส่ือสารแบบไม่เป็น
ทางการ ผ่านเว็บเพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน 
ขั้นที่ 5 การแบ่งปันความรู้ ด้วยการแลกเปล่ียน
เรียนรู้อย่างอิสระผ่านเว็บบล็อก และขั้นที่ 6 การ
เรียนรู้ มีการประเมินผลการนําความรู้ไปใช้กับ
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีผลงานวิจัยที่
เกิดขึ้นจํานวน 13 เรื่อง ที่มีประเด็นที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ การเขียนบทความวิจัย 
การให้คําปรึกษากับนักศึกษา และการแนะนําเพื่อน
ร่วมงาน 
 

The Faculty of Education 
emphasizes on the importance of research 
development for teachers. By using 
knowledge management as a tool to 
increase efficiency and ability to provide 
quality of teaching and learning 
continuously as the steps follows. Step 1: 
Knowledge Seeking and Creation. This 
activity provides knowledge instructors by 
the formal and informal ways. Step 2: 
Knowledge Management System, by using 
summarizing and stored in a category. Step 
3: Knowledge Processing and Refinement. 
The research guidelines can be used for 
instructor in a research and published on 
the web board of Education. Step 4: 
Knowledge Accessing. Instructors can access 
to knowledge through non-official 
communications through web to create the 
cooperation. Step 5: Knowledge Sharing, by 
freely knowledge exchange through the 
web blogs. Step 6: Learning Evaluation, with 
the knowledge assessment to the 
instructors of the Faculty of Education. 
There are the results in 13 issues that can 
be utilized including; research writing, 
undergraduate consultation and colleagues 
advising. 

หน่วยงานที่นําเสนอ: คณะศึกษาศาสตร์ 
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คําสําคัญ : คณะศึกษาศาสตร์ / การพัฒนา
งานวิจัย / การสร้างความรู้ / การจัดการความรู้ / 
การประมวลความรู้ / การเข้าถึงความรู้ / การ
แบ่งปันความรู้ 

Keywords : Faculty of Education / knowledge  
management /  knowledge seeking / 
knowledge creation / knowledge accessing / 
knowledge processing / knowledge sharing / 
knowledge evaluation 
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ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาการทํางานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนนุ 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร              
Title :  Knowledge Management for Human Resource’s Teamwork Faculty of  
  Management Science, Silpakorn University 

 

บทคัดย่อ / Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การจัดการความรู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการทํางานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุนด้วยการสร้างคู่มือการทํางาน  โดยใช้กรอบ
การทํางานแบบ PDCA   ซึ่งครอบคลุมหลักการ
จัดการความรู้ตามกรอบของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ผู้ร่วมกิจกรรม คือ 
บุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการ 
จํานวน 22 คน  เข้าร่วมจัดการความรู้เป็นระยะเวลา 
2 ปี (พ.ศ.2553-พ.ศ.2555) สรุปผลการดําเนินงาน 
ดังน้ี      
 1. คณะวิทยาการจัดการให้ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทํางาน ด้วยกระบวนการ
การจัดการความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้
จํานวน 2 ครั้ง โดยรศ .นพ .จิตเจริญ ไชยยาคํา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้ งที่  1  วันที่  14-16 
พฤษภาคม 2553 และครั้งที่ 2 วันที่ 9-10 กันยายน 
2553                                             
 2. บุคลากรวางแผน (Plan)  บุคลากรจึง
กําหนดเป้าหมายการทํางานร่วมกันด้วยการสร้าง
คู่มือการทํางานจึงเริ่มจากการสร้างและแสวงหา
ความรู้ โดยที่ประชุมบุคลากรมอบหมายให้แต่ละฝ่าย
งานศึกษาวิธีการเขียนคู่มือจากเอกสารตามแหล่งต่าง 
ๆ ได้แก่ ห้องสมุด เว็บไซต์ และคณะวิชาในแต่ละ
มหาวิทยาลัยทั้งที่มีโครงสร้างการทํางานคล้ายคลึง
กันพร้อมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ด้วยการวางแผนจัดฝึก 

 This research’s purpose is to 
improve the human resource’s potential 
through the work manual by using PDCA 
basis, which cover knowledge management 
framework according to the Office of Public 
Sector Development Commission (OPDC). 
The research target groups are 22 officers 
from the supportive side, Faculty of 
Management Science, who attended in the 
knowledge management course for 2 years 
(2010 – 2012). The action’s results are 
shown as follows:    
 1) Faculty of Management Science 
invited Assoc. Prof. Dr. Jitjareon Chaiyakam, 
KhonKaen University, 2 times; to explain 
knowledge management about how to work 
correctly in May, 14th-16th and in 
September, 9th-10th, 2010.  
 2) Plan: The faculty officers set up 
team goal to make the work manual; by 
creating and seeking data from library, 
internet, and similar faculty framework in 
other universities. In addition, planned for 
the seminar about how to write the work 
manual, by the experts; and, at last, 
designed to analyze and collect total data  

หน่วยงานที่นําเสนอ : คณะวิทยาการจัดการ 
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อบรมการเขียนคู่มือการทํางานจากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญให้กับบุคลากร  และสุดท้ายวางแผนการ
นําข้อมูลทั้งหมดมาสังเคราะห์รวบรวมข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ    
 3. บุคลากรลงมือสร้างคู่มือการทํางาน 
(Do) บุคลากรทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมการเขียน
คู่มือการทํางาน ในวันที่ 21- 22 มีนาคม 2554 โดย
คุณสายชนม์  สัจจานิตย์ และ ดร.ฉวีวรรณ  หลิม
วัฒนา  และบุคลากรทุกคนเขียนคู่มือการทํางาน
อย่างเป็นระบบในแต่ละฝ่ายงานขึ้นมา 
 4. การตรวจสอบและปรับปรุงการเขียน
คู่มือ (CheckและAct)  เมื่อบุคลากรเขียนคู่มือการ
ทํางานเสร็จแล้ว จึงนําผลงานของบุคลากรทั้งหมด
มาสลับกันตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมเชิญ   
คุณสายชนม์ สัจจานิตย์ มาร่วมปรับปรุงแก้ไขการ
เขียนคู่มือการกันอีกครั้ งในวันที่ วันที่ 17-19 
พฤศจิกายน 2554   โดยผลของการพัฒนาการ
เขียนคู่มือในครั้งน้ีพบว่า บุคลากรทุกฝ่ายร่วมกัน
เขียนรายละเอียดของการทํางานในแต่ละขั้นตอนได้
อย่างชัดเจน พร้อมให้แต่ละฝ่ายงานแบ่งปันความรู้
แก่บุคลากรภายในคณะวิทยาการจัดการและคณะ
จะพัฒนาให้เป็นคู่มือการทํางานต่อไป  

คําสําคญั : การจัดการความรู้ / การทํางานเปน็
ทีม / คู่มือการทํางาน 

Systematically.    
 3) Do: Every faculty officers 
attended in the “How to write the work 
manual” seminar, by Miss Saichon Sutjanit 
and Dr. Chaweewan Limwattana in March, 
21st-22nd, 2011; afterward, each department 
started to write the systematic work manual.
 4) Check and Act, to examine and 
improve the work manual: Let every faculty 
officers cross-checked their work manual 
along with Miss Saichon Sutjanit, again, in 
November, 17th-19th, 2011; followed by 
knowledge sharing inside Faculty of 
Management Science 

 

Keywords : knowledge management / 
teamwork /  working handbook 
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ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย กลุ่มภาษาตะวันตก 
  และภาษาตะวันออก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร                          
Title :  Knowledge Management for Learning, Teaching and Researching 
  Development East and West Language Department,  Faculty of                    
  Management Science, Silpakorn University 

 

บทคัดย่อ / Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การจัดการความรู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยของคณาจารย์
กลุ่ม ภาษาตะวันตก/ภาษาตะวันออกโดยใช้กรอบ
การทํางานแบบ PDCA ซึ่งครอบคลุมหลักการจัดการ
ความรู้ตามกรอบของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีคณาจารย์กลุ่มภาษา
ตะวันออกและภาษาตะวันตกของคณะวิทยาการ
จัดการ จํานวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมระหว่าง
เดือน มิถุนายน 2553 - พฤษภาคม 2555 สรุปผล
การดําเนิน ดังนี้    
 1. คณะวิทยาการจัดการจัดให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้จากผู้เชี่ยวชาญการ
จัดการความรู้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  
ฉิมพาลี ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 
 2. คณะกรรมการจัดการความรู้ วางแผน
(Plan) การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของ
อาจารย์กลุ่มภาษาฯ  จึงเริ่มจากการสร้างและ
แสวงหาความรู้ด้วยการค้นหาเอกสารจากแหล่งต่าง 
ๆ ได้แก่ ห้องสมุด เว็บไซต์ รวมทั้งจากการรายงาน
การอบรมสัมมนาของคณาจารย์รวมทั้งวางแผน
แลกเปล่ียนประสบการณ์กับวิทยากรที่มีความรู้
ชํานาญทางการสอนภาษาต่างประเทศ และสุดท้าย
วางแผนการนําข้อมูลทั้งหมดมาสังเคราะห์รวบรวม
ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
ต่อไป 

 This research’s purpose is to 
develop the teachers of East and West 
Language Department; about learning, 
teaching and researching; by using PDCA 
basis, which cover knowledge management 
framework according to the Office of Public 
Sector Development Commission (OPDC). 
The research target groups are 20 teachers 
from East and West Language Department, 
Faculty of Management Science, who 
attended in the activity in June, 2010 to 
May, 2012. The results are summarized as 
follows:     
 1) Faculty of Management Science 
invited Assist. Prof. Dr. Narong Chimpalee, 
Silpakorn University, to explain knowledge 
management on Thursday, 17th February, 
2011.             
 2) Plan: The Knowledge Management 
Commission planned to develop the 
teachers of East and West Language 
Department; about learning, teaching and 
researching; by creating and seeking data 
from library, internet, and teachers’ seminar 

หน่วยงานที่นําเสนอ : คณะวิทยาการจัดการ 
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 3. คณะกรรมการดําเนินการตามแผนที่
กําหนด (Do) รวบรวมข้อมูลจากการอบรมสัมมนา
ของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ พร้อมกับ
รวบรวมเอกสารจากห้องสมุด เว็บไซต์เพื่อค้นหา
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ตามหลักการของการสอนภาษาและเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ หล่อ
ธนวณิชย์  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มา
แลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ ยวกับแนวทางการสอน
ภาษาต่างประเทศ และการพัฒนางานวิจัยระหว่าง
วันที่ 10 -11 พฤษภาคม 2554  
 4. ขั้นการตรวจสอบและปรับปรุง (Check 
และ Act) เมื่อเสร็จส้ินจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้   
คณาจารย์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มคณาจารย์สอน
ภาษาตะวันตก และกลุ่มคณาจารย์สอนภาษา
ตะวันออก เพื่อสรุปและกําหนดแนวทางการสอน
และการวิจัยในกลุ่มของตนเองให้ชัดเจน เพื่อนําไป
เผยแพร่และใช้พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

คําสําคญั : การจัดการความรู้ / การเรยีน /     
การสอน / การวิจัย   

reports. Alongside experience sharing with 
the international language teaching experts, 
in conclusion, designed to analyze and 
collect total data systematically for 
publication.    
 3) Do: The Commission collected 
data from teachers’ seminar reports, library 
and internet; for learning, teaching and 
researching development in accordance 
with teaching language method. 
Furthermore, the Commission also invited 
Assist. Prof. Dr. Doungjai Lortanawit, 
Tammasat University, to share knowledge 
about the international language teaching 
and researching development in May, 10th-
11st, 2011.    
 4) Check and Act: to examine and 
improve after knowledge sharing : Separated 
teachers between East and West languages; 
then each group summarized, arranged 
teaching and researching instructions, to 
finish, for publication and educational 
development.   

Keywords : knowledge management /        
learning / teaching / researching 
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ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้เพื่อส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร                 
Title :  Knowledge Management for Creative Thinking Students Faculty of  
  Management Science, Silpakorn University 
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 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ค้นหาความหมายของคําว่า ความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 3) กําหนด
แนวทางการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กรอบ
การทํางานแบบ PDCA ซึ่งครอบคลุมหลักการจัดการ
ความรู้ตามกรอบของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) กลุ่มเป้าหมายของการศึกษา 
คือ นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภทความคิด
สร้างสรรค์ของหน่วยงานในระดับชาติของสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ สาขาวิชาธุรกิจ
โรงแรมและที่พัก และสาขาวิชาการตลาด จํานวน  
36 คน คณาจารย์ที่สอนส่งเสริมนักศึกษาเข้าแข่งขัน 
และศิษย์เก่าจํานวน 5 คน  สรุปผลการดําเนินงาน
เป็น 4 ขั้นตอน  คือ   
 1) คณะกรรมการจัดการความรู้ เปิดรับ
สมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม พบว่ามี
นักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 10 คน แบ่ง
หน้าที่เป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายติดต่อประสานงาน   ฝ่าย
ดําเนินการประชุม ฝ่ายเขียนและรวบรวมข้อมูล
 2) การวางแผน  (Plan) คณะนักศึกษา
ประชุมวางแผนการทํางานตามฝ่ายงาน เริ่มจาก
กําหนดวันประชุมกลุ่มย่อย (Focus groups) ของทั้ง 
3 สาขา  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
พร้อมทั้งกําหนดวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล   

 This research’s purposes are as 
follows: 1) to study the definition of 
creative thinking among Management 
Science’s students 2) to study the 
supporting factors for creative thinking 3) to 
set up the supporting pathway for creative 
thinking by using PDCA basis, which cover 
knowledge management framework 
according to the Office of Public Sector 
Development Commission (OPDC). The 
research target groups are 36 students from 
program in Business Management and 
English, Hotel and Lodging Business, and 
marketing; who attended in the national 
creative thinking competition; together with 
5 of teachers and graduated students. The 
action’s results are shown in 4 phases as 
follows:     
 1) The Knowledge Management 
Commission announced the activity, then, 
had got 10 interesting students attended; 
who were parted into 3 including the part 
of cooperation, conference operation, and, 
writing and data collecting. 

หน่วยงานที่นําเสนอ : คณะวิทยาการจัดการ       
        โดย ปรญิญา บัวศรี และทีมนักศึกษา 
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3) ขั้นปฏิบัติการ (Do)  คือ คณะนักศึกษา
นําผลการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย จึง
กําหนดเป็นประเด็นคําถามในการประชุมกลุ่มย่อย 
3 ประเด็น  คือ ความคิดสร้างสรรค์ตามความเข้าใจ
ของนักศึกษาหมายความว่าอย่างไร ปัจจัยหรือ
มูลเหตุใดที่ทําให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์
และการจัดการศึกษาอย่างไรที่ทําให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ เมื่อเสร็จส้ินการประชุมกลุ่มย่อยทุกครั้ง
นักศึกษาจะถอดเทป  สรุป และเรียบเรียงผลจาการ
ประชุม สุดท้ายจึงนําข้อมูลทั้งหมดมาประมวลและ
วิเคราะห์ผล พร้อมทั้งเรียบเรียงและเขียนสรุปผล
เพื่อนําเสนอในที่ประชุมต่อไป   
 4) ขั้นตรวจสอบข้อมูล (Check) นักศึกษา
ได้นํ าข้อมูลทั้ งหมดที่ ร วบรวมมานํา เสนอให้
คณาจารย์ ศิษย์เก่า พร้อมแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กับคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้นักศึกษา
เกิดความคิดสร้างสรรค์  และศิษย์เก่า  เพื่อค้นหา
คําตอบตามประเด็นคําถามที่กําหนดไว้  
 5) นักศึกษานําข้อมูลที่ ได้รับจากการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นไปปรับปรุงและเพิ่มเติม
ข้อมูลจากการประชุม เพื่อจัดเตรียมเผยแพร่ข้อมูล
นี้ต่อไป  

คําสําคัญ : การจัดการความรู้ / ความคิด
สร้างสรรค์ 

 2) Plan: Each part discussed for the 
working plan, start with the meeting 
appointment of all 3 majors Focus groups, 
then, literature reviewed, to end, arranged 
the data collecting and analyzing methods.
 3) Do: The student commission had 
questioned the result of literature reviewed 
in the meeting, comprised 3 points; first, the 
definition of creative thinking based on 
students understanding, second, what 
factors made students the creative thinking, 
last, how to manage education for the 
creative thinking. After every meeting, 
students had to verbatim record, conclude 
and arrange the minutes; finally, considered 
and analyzed results plus summarized for 
the next meeting.   
 4) Check: Students proposed totally 
data to teachers and graduated students, 
accompanied with discussion for the 
answers of avowed questions.  
 5) Students amended the discussion 
data, plus the meeting data for publication. 

Keywords : knowledge management  / 
creative thinking 
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ศ.ดร. สุทธิชัย อัสสะบํารุงรัตน์ นับเป็น
ศาสตราจารย์ที่มีอายุน้อยที่สุดท่านหน่ึงของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่าน
ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เมื่อ
อายุ 36 ปี ภายหลังจากที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกเพียง 10 ปี (1996-2006) ท่านเป็น
ตัวอย่างของอาจารย์นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่
ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ท่านได้
ทํางานวิจัยและสร้างทีมวิจัยที่มีผลงานทางวิชาการ
และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นอาจารย์ผู้มีความทุ่มเททั้งในด้านการสอน การ
วิจัย ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ในรูปแบบการพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้
กับคณาจารย์ของคณะฯ เพื่อให้คณาจารย์ของ
คณะฯ ได้นําองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์จากท่านมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง 
เพื่อเป็นแนวทาง สร้างแรงบันดาลใจในการขึ้นสู่
ตําแหน่งทางวิชาการต่อ   
 ตามแนวทางของ ศ.ดร. สุทธิชัย อัสสะ
บํารุงรัตน์ ปัจจัยที่ทําให้ท่านประสบความสําเร็จ
ด้านวิชาการอย่างรวดเร็วมี 4 ปัจจัย (4M) ปัจจัย
แรกคือ คน (man) ซึ่งประกอบด้วย ระบบที่ปรึกษา 
การมีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น การมีทีมวิจัยที่
แข็งแกร่ง ปัจจัยที่ 2 คือ เงิน (money) ได้แก่การมี
ทุนวิจัย ปัจจัยที่ 3 คือเครื่องมือใน lab (machine) 
ที่ทันสมัย และปัจจัยที่  4 คือ การบริหารจัดการที่ดี
(management)    ท่านได้ให้ความสําคัญกับ  

 Professor Suttichai Assabumrungrat 
obtained his Ph.D in Chemical Engineering 
from Imperial Collage, University of London. 
After finishing his studies in 1996, he worked 
as a lecture at Department of Chemical 
Engineering, Faculty of Engineering, 
Chulalongkorn University. In 2006 at the age 
of 36 years old, he was appointed as full 
time professor with many outstanding 
scientific awards. This year, we, on behalf of 
Faculty of Engineering and Industrial 
Technology, Silpakorn University, invited 
him to share his explicit knowledge with our 
academic staff aiming to inspire the 
scientific achievements and motivate young 
lecturer to move on their career path. 
Based on his experiences and suggestions, 
for becoming a successful professor after 
Ph.D graduation for 10 years was like 
climbing on the iceberg. It took many efforts 
and supports from the others with a lot of 
one’s inner inspiration. However, the keys 
of success, on his opinion, depend mainly 
on 4 M: MAN, MONEY, MACHINE and 
MANAGEMENT. He emphasized on the MAN, 
which he thought it was the most important 
factor. Obtaining the good mentors and the 
international collaborations with the young  

หน่วยงานที่นําเสนอ : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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คน (man) มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในคณะวิชาฯใน
มหาวิทยาลัยเดียวกับ หรือนอกมหาวิทยาลัยทั้งใน
และต่างประเทศ การมีทีมวิจัยที่แข็งแกร่งโดย
คัดเลือกเด็กที่มีศักยภาพสูงมาพัฒนาต่อยอดเป็น
นักวิจัยด้วยการสนับสนุนทุนศึกษาต่อและจัดหา
ทุนทําวิจัยในต่างประเทศให้ นอกจากนี้ควรเลือก
งานวิจัยที่ตนเองสนใจและต้องทําความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ง ต้องรู้จักการสร้างแรงบันดาลใจให้อยากทํา
วิจัย การศึกษาติดตามงานวิจัยอย่างต่อเนื่องก็มี
ส่วนสําคัญต่อผลของความสําเร็จการสร้างทีมวิจัย
ที่แข็งแกร่งอาจเริ่มต้นจากการหาทีมที่มีแนวคิด
เรื่องงานวิจัยที่คล้ายกัน อาจเริ่มทํางานวิจัยใน
ลักษณะต่อยอดงานวิจัยที่คิดว่าเหมาะกับเรา หรือ
เริ่มจากศูนย์ อย่างไรก็ตามการทํางานวิจัยต้องมี
ลักษณะเป็นแบบ “กัดไม่ปล่อย” เมื่อคิดว่ามี
หนทางสําเร็จ และต้องรู้จัก “ปล่อยวาง” หรือ 
“หยุดทํา” เมื่อคิดว่าไม่เหมาะสม ต้องเข้าใจ
ธรรมชาติของงานวิจัยที่มีทั้งประสบผลสําเร็จและ
ล้มเหลว และต้องกําหนดเป้าหมายประจําปีของ
การเผยแพร่ผลงานวิจัย (publication)  ซึ่งท่านได้
ให้ข้อสังเกตไว้ว่าการเขียนเป็นส่ิงที่ยากที่ สุด
สําหรับอาจารย์ไทย เพราะหาจุด (point)ที่จะ
เขียนไม่พบ (lack of momentum to write)  
ขาดความมั่นใจด้านการเขียน (lack of 
confidence) เพราะกลัวในเรื่องภาษา (poor 
writing skill) หรือกลัวการถูกวิจารณ์และถูก
ปฏิเสธ (fear of criticism and rejection) 

คําสําคัญ : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม / การขึ้นสู่ตําแหน่งทางวิชาการ / 
การดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ / การผลิตผลงาน
ทางวิชาการ / การผลิตงานวิจัย / การจัดการ
ความรู้ 

scientific talent graduate students would be 
greatly beneficial on his career path 
achievements. The strong determination and 
a good planning are also important. 
Concerning about building up research 
teamwork, one should focus on research 
area that is particularly innovative and/or 
potentially of high impact to vision research 
in which the technological, methodological 
and theoretical approach can be developed. 
Moreover, he shared his experience that the 
scientific publication was the main obstacles 
for Thai lecturers as most of them lack of 
writing confidence (poor writing skill), lack of 
momentum to write, and fear of criticism 
and rejection.  

 

Keywords : Faculty of Engineering and 
Industrial Technology / academic position 
achievement / professor / publication / 
research work / knowledge management  
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ย่างเหมาะสมจ

คํา

นอ : คณะ

นการจัดการ
ศลิปากร  

บ

รความรู้เพื่อส่ง
์มีวัตถุประสง

ณะวิชาที่มุ่งเน้
ละนําความรู้สู้
กรให้มีทักษะใ
นโดยมีกระบว
ชุมแลกเปล่ียน
ข็งของคณะวิช
การดําเนินงาน
รมให้ความรู้แล
 และผู้ช่วยวิจั
ารวิจัยมากขึ้น
งทีมงานวิจัยอ
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ต้องมีกระบว
ากรุ่นต่อรุ่น  
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เภสัชศาสตร์ 

 

 

ความรู้ในการ
  

 

 

บทคัดย่อ / A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งเสริม
งค์เพื่อ
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ละการ
ัยให้มี

นพร้อม
อย่างมี
ศาสตร์
นการ

จัดการความรู้ 

 

รพฒันางานวิ
 

Abstract 

จึงได้จัดให้
จัดการในล
ประสบกา
ก่อให้เกิดก
ต่อกันในแต
ด้านจริยธร
การวิจัยที
สอดคล้องก
ดัชนีชี้วัดค
โอกาสในกา
กระบวนก
งบประมา
ประชุมทาง
การตีพิมพ์ใ
กระตุ้นบุค
พันธกิจของ

 / วิจัย / คณะ

วิจัย คณะเภสั

มีการกระตุ้นค
ลักษณะเสวน
ารณ์การวิ จั ย
ารแลกเปล่ียน
ต่ละสาขาวิชา 
รมการวิจัยด้ว

ที่มี คุณภาพแ
กับเป้าหมายข
วามมีคุณภาพ
ารแลกเปล่ียนค
การวิจัยเสร็จ
ณส่วนหนึ่งเพื
งวิชาการและน
ในวารสารต่าง
คลากรให้มีกา
งคณะวิชา 

ะเภสัชศาสตร ์

SU KM 

สัชศาสตร์   

ความพร้อมให้
นาทางวิจัยเพื
ยจาก ผู้มีประ
นความรู้และป
  รวมทั้งสร้าง

วยเพื่อให้มีการ
ละในปริมาณ
ของคณะวิชาพ
พของสถาบันแ
ความรู้ที่มากขึ้
จ ส้ินคณะวิช
พื่อสนับสนุนก
นําเสนอผลงาน
ง ๆ ด้วย โดย
ารทําวิจัยที่ม
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ห้มากขึ้นด้วย
พื่อถ่ายทอด
ะสบการณ์
ระสบการณ์
งความเข้าใจ
สร้างผลงาน
ณที่มากขึ้น
พร้อมทั้งเป็น
และเพื่อเปิด
ขึ้นหลังจากที่
าได้จัดสรร
การเข้าร่วม
นวิจัยรวมทั้ง
ยมุ่งหวังที่จะ
มากขึ้นตาม  

 

	

  



S

 
ศ
วิ
บ
น
ส
ก
ร
ก
ก

50 

SU KM Day 
 

ชื่อเรื่อง : 

วัตถุป

1
2

ประโย

1
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 สถา
ศิลปากร มีพัน
วิจัยแก่คณาจ
บุคลากรมหา
นักวิจัยผู้ประส
สร้างสรรค์ มั
กระบวนการ
รายละเอียดที่ถ
การวางแผนเ
การปฏิบัติตาม

หน่วยงานทีน่

 ครั้งท่ี 1	

ขั้นตอนแล

ประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้วิจ
2. เพ่ือให้ผู้ป

กระบวนก

ยชน์ที่คาดว่า

1. ผู้วิจัยและ
2. ผู้ปฏิบัติงา

จนถึงรับทุ
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ขอรับทุน เนื่
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ชื่อเรื่อง : ’ถาปัตย์จัดให้         
 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ครั้งที่ 1: แนะน้าแนวทางฟื้นฟูบ้านหลังน้้าลด       
Title : Faculty of Architecture, Silpakorn University Services (Arch-SU-Serve)    
 1st Community Academic Service: A Guideline for Building Rehabilitation 
 after 2011 Thailand Flood Disaster 

 

บทคัดย่อ / Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ “สถาปัตย์จัดให้” เป็นโครงการที่
ริ เริ่มโดยคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่รอดพ้นจากการเป็นผู้
ประสบอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา และมี
จุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะรวบรวมและแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์แต่ละคน เพื่อ
น าไปสู่การเสนอแนวทางฟื้นฟูสภาพอาคารและ
บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้ งนี้  ร วมทั้ ง เพื่ อ
เตรียมการรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อีกใน
อนาคต      
 ปรัชญาในการด าเนินงานของโครงการเป็น
การท างานในรูปแบบจิตอาสา โดยมีอาสาสมัครเป็น
บุคลากรในคณะฯ อันประกอบไปด้วยอาจารย์ 
นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่พร้อมจะให้บริการทาง
วิชาการแก่หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและประชาชนที่
ประสบปัญหาอันเนื่องมาจากอุทกภัยครั้งนี้ โดยได้
เริ่มด าเนินงานด้วยการจัดเสวนาวิชาการเรื่อง 
“ผลกระทบของน้ าท่วมที่มีต่ออาคารบ้านเรือนและ
แนวทางการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยหลังน้ าลด” ให้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร  รวมทั้งจัดการ
ถ่ายทอดสดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจรับชมผ่านทาง
สังคมออนไลน์ (Social Network)   

 

“Arch-SU-Serve (Faculty of 
Architecture, Silpakorn University Services)” 
is a service project initiated by a group of 
faculties who survived from the 2011 
Thailand Flood Disaster.  The objective is to 
share their academic knowledge and 
practical experiences in order to create 
rehabilitation guidelines for flooded 
buildings and plans for a handle on future 
flooding issues.     
 The philosophy of the project is to 
undertake tasks voluntarily.  Volunteers are 
members of the Faculty of Architecture in 
Silpakorn University including faculties, 
students and staffs who are willing to 
academically serve any organizations, 
communities and people suffering from 
such flood.  The project began with an 
academic dialogue of “Effects of 2011 
Thailand Floods on Buildings and a 
Guideline for Building Rehabilitation after 
the Floods” with Silpakorn University staffs.  
In addition, the dialogue was also 
broadcasted via a social network for 
interested public viewers. 

  

หน่วยงานที่น าเสนอ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.      
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การจัดการความรู้เข้ามามีบทบาทส าคัญ
ในการด า เนินโครงการในการท า ให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง
อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่แตกต่าง
กัน และการรวบรวมและประมวลข้อมูลจากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้ในการ
จัดการกับอาคารที่มีปัญหาอันเนื่องมาจากน้ าท่วม 
เพื่อน าไปใช้ในการเสวนาหรือตอบค าถามเฉพาะ
กรณีของบุคลากรที่ประสบอุทกภัย ตลอดจนเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลและความรู้ที่ได้ผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook ที่ทาง
คณะท างานได้จัดท าขึ้น 

 

ค้าส้าคัญ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / โครงการ 
“สถาปัตย์จัดให้” / การฟื้นฟูที่อยู่อาศัยหลังน้ าลด 
/ จิตอาสา / การจัดการความรู้ / อุทกภัย 

 

Keywords : Faculty of Architecture / Arch-
SU-Serve –Serve / rehabilitation for flooded 
building / volunteer / knowledge 
management / flood disaster 
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ชื่อเรื่อง : โครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง : ศิลปกรรมจากภูมิปัญญาไทย            
Title :  Thai Creative Economy : Art from Thai Intelligence (ATI) 
 

 

บทคัดย่อ / Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       การด าเนินโครงการในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการ
ตอบสนองตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการเปนมหาวิทยาลัยชั้นน าแหงการสรางสรรค     
ดวยเหตุนี้ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ ซึ่งเป็นคณะวิชาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
ในวงการศิลปะจึงได้คิดด าเนินโครงการปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง : ศิลปกรรมจากภูมิปัญญาไทย โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศิลปินชั้นน าของคณะจิตรกรมฯ 
ได้น าศักยภาพด้านการสร้างสรรค์ไปต่อยอดความรู้
ภูมปิัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์ / ออกแบบศิลปกรรมที่
แสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย เพื่อให้ได้องค์ความรู้ทาง
วิชาการอันจะเกิดประโยชน์แก่การสร้างสรรค์ / 
ออกแบบ และเพื่อประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบการท้องถิ่น  อีกทั้งเพื่อ
เป็นการเผยแพร่ความส าคัญ คุณค่าทางสุนทรีย์จาก
ภูมิปัญญาความรู้ท้องถิ่นที่มีบทบาทส าคัญต่อการ
สร้างสรรค์ศิลปกรรมของโครงการฯ และเพื่อสร้าง
กระบวนการที่มีส่วนร่วมระหว่างศิลปิน อาจารย์ 
นักวิชาการศิลปะ หรือนักศิลปะกับท้องถิ่นและ
ผู้ประกอบการ                                            
 โดยกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
ได้แก่ บริษัท At Bangkok Co.,Ltd ผู้ผลิตสินค้า
ภายใต้แบรนด์ FLYNOW โดยให้การสนับสนุน
เทคนิคประเภทผ้าและเครื่องหนัง บริษัท วัฒนสิริ
โลหการ จ ากัด สนับสนุนเทคนิคประเภทโลหะ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดเถ้าฮงไถ่ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
เครื่องเคลือบดินเผา บริษัท เอเบิลอินทีเรีย เวิร์คช็
อป จ ากัด ให้การสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์ไม้ และ 
MR. Warwick West ศิลปินวิทยากรพิเศษจาก
ออสเตรเลียให้ความรู้และสนับสนุนการผลิตประเภท 
 

 The project began from the reaction 
to strategy of Silpakorn University, A Leading 
Creative University. For this reason the 
Faculty of Painting Sculpture and Graphic 
Arts, the educational institute that produces 
art professionals organizes the project, Thai 
Creative Economy : Art from Thai 
Intelligence (ATI). With an objective to bring 
in the creative skills of famous alumni of 
the faculty to create art pieces that reflect 
regional and local wisdom apart from 
revealing the artistic value, this project also 
helps strengthening the country’s art and 
culture and adding economic value from 
the foundation of Thai wisdom. Regarding 
the publicity aspect, the knowledge and 
any information gained from the project 
would also be expanded to the greater 
society. Moreover, the project is cooperates 
by many parts, Artist, Art instructor and 
individual sector-entrepreneurs, and will 
cause the stronger network in the future. 
 The local manufacturers and 
entrepreneurs, who would support 
additional knowledge and specific skill in 
different techniques. For example At 
Bangkok Co.,Ltd. Which is the manufacturer  

หน่วยงานที่น าเสนอ: คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์     
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แก้ว ในส่วนของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ประกอบด้วย อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ของคณะ
จิตรกรรมฯ และศิษย์เก่าของคณะจิตรกรรมฯ 
จ านวน 62 คน ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานจ านวน 69 
ผลงาน โดยจ าแนกเป็น ผลงานประเภทแก้ว 
จ านวน 12 ผลงาน ประเภทผ้าและเครื่องหนัง 
จ านวน 3 ผลงาน ประเภทโลหะ จ านวน 12 
ผลงาน ประเภทเครื่องเคลือบดินเผา จ านวน 21 
ผลงาน ประเภทไม้  จ านวน 10 ผลงาน และ
ประเภทอื่นๆ 11 ผลงาน โดยผลงานสร้างสรรค์
ดังกล่าวสามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบเพื่อต่อยอด
การสร้างสรรค์/ออกแบบผลิตภัณฑ์ และได้น าไปจัด
แสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา 
 

ค าส าคัญ : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  / โครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง / 
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์  /  ภูมิปัญญาชาวบ้าน / ศิลปกรรม / ธุ รกิจชุมชน / 
สถาบันอุดมศึกษากับชุมชน 

in terms of fabrics and leather technique, 
Siriwattana Metal Co., Ltd. help support 
metal technique, Thao Hong Tai Co., one of 
the most famous ceramic entrepreneurs in 
Thailand, came to give advices focusing in 
ceramic and pottery. Able Interior Workshop 
Co., Ltd. Also took part by giving support 
specifically in wood products. We also 
invited Mr. Warwick West, artist from 
Australia, to educate and support the glass 
production for artists who were interested. 
And the group of artists consisted of 62 
senior lecturers, lecturers and alumni from 
the Faculty of Painting Sculpture and 
Graphic Arts create 69 art pieces divided in 
6 techniques, 12 pieces for glass technique, 
3 pieces for fabric and leather technique, 12 
pieces for metal technique, 21 pieces for 
ceramic technique, 10 pieces for wood 
technique and 11 pieces for others 
technique. Therefore All works could be an 
original for developing production and 
exhibited at Bangkok Art and Culture Centre 
on 23rd February – 13th  March 2011  



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ดัชนีค้นชื่อคณะวิชาและหน่วยงาน 
 

ชื่อคณะวิชาและหน่วยงาน หน้า 
  
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 53 
คณะดุริยางคศาสตร์ 36 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  15 
คณะโบราณคดี 28 
คณะเภสัชศาสตร์ 49 
คณะมัณฑนศลิป์ 30 
คณะวิทยาการจัดการ 41, 43, 45 
คณะวิทยาศาสตร์ 17 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 47 
คณะศึกษาศาสตร์ 39 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 51 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 19, 21 
คณะอักษรศาสตร ์ 25 
บัณฑิตวิทยาลัย 32 
วิทยาลัยนานาชาติ 37 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 23 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 50 
สํานักงานอธิการบดี.  สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. 13 
สํานักหอสมุดกลาง.  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร ์ 11 
สํานักหอสมุดกลาง.  หอสมุดสาขา วังท่าพระ. 9 
หอศิลป์ 34 
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ดัชนีค้นคาํสาํคัญ 
 

คําสําคญั หน้า 
กระบวนการจัดการความรู้ 11 
กลุ่มศิลปากรลุก 27 
การข้ึนสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 48 
การจัดการความรู ้ 24,29, 

31, 38, 
40, 42, 
44, 46, 
48, 49, 

52 
การจัดการศึกษา 33 
การจัดทํารายงาน 29 
การดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 48 
การทํางานเป็นทีม 42 
การบริการแบบจุดเดียวจบ 24 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  14 
การแบ่งปันความรู้ 40 
การประมวลความรู้ 40 
การประเมินการปฏิบัติงาน  31 
การผลิตงานวิจัย 48 
การผลิตผลงานทางวิชาการ 48 
การพัฒนางานวิจัย 40 
การฟื้นฟูที่อยู่อาศัยหลังน้ําลด 52 
การเรียน 44 
การเรียนการสอน 16 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 16, 36 
การวิจัย 44 
การสร้างความรู้  40 
การสร้างและแสวงหาความรู้  31 
การสอน 18, 44 
การอนุรักษ์ศิลปกรรม 35 
กิจกรรมนักศึกษา 27 
กิจกรรมเสรมิหลักสูตร  22 
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย 50 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์   53 



58 

SU KM Day คร้ังท่ี 1 

คําสําคญั หน้า 
คณะโบราณคดี  29 
คณะเภสัชศาสตร์ 49 
คณะวิทยาศาสตร์ 18 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  48 
คณะศึกษาศาสตร์  40 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  52 
ความคิดสร้างสรรค์ 16, 46 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 22 
คู่มือการทํางาน 42 
คู่มือปฏิบัติงาน 33 
โครงการ “สถาปัตย์จัดให้” 52 
โครงการ ICT Service  24 
โครงการปฏิบัตกิารไทยเข้มแขง็ 53 
งบประมาณเงินรายได้ 14 
งบประมาณแผ่นดิน 14 
จิตอาสา 27, 52 
ช่างสิปป์หมู่เพชรบุรี 20 
ดรรชนีช้ีวัดรายบุคคล 11, 31 
ตัวช้ีวัดผลงานหลักรายบุคคล 11 
ตัวช้ีวัดรายบุคคล 11, 31 
ทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติ 20 
ทุนวิจัย  50 
แทงหยวก 20 
ธุรกจิชุมชน 53 
บัณฑิตศึกษา 33 
บุคลากรสายสนับสนุน 36 
ใบรับรองกิจกรรม 22 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 36 
ปัญหาในการทาํงาน 36 
ผู้ประสบภัยนํ้าท่วม 27 
ภูมิปัญญาชาวบา้น 53 
มคอ. 29 
มคอ.5 29 
มคอ.7 29 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  27 
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 53 
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คําสําคญั หน้า 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 29 
ระบบการจัดหมวดหมู่ที่กําหนดขึ้นใช้เอง 10 
วิจัย 49 
วิทยาลัยนานาชาติ  38 
ศิลปกรรม 53 
ศิลปิน 10 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 24 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 50 
สถาบันอุดมศึกษากับชุมชน 53 
สมรรถนะ 31 
สองปริญญา 38 
สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 14 
สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ 10 
หลักสูตรนานาชาติ 38 
ห้องบรรยาย  18 
หอศิลป์  35 
หอสมุดสาขา วังท่าพระ 10 
อาจารย์ 33 
อาสาสมัคร 27 
อุทกภัย 52 
อุปกรณ์ 18 
อุปสรรคในการทํางาน 36 
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Keyword Index

Keyword Page 
academic position achievement 48 
activity transcript 22 
administrative staff 36 
Arch-SU-Serve –Serve 52 
Art Centre  35 
art exhibition catalogue 10 
artist 10 
comparative experience rate 22 
competency 31 
Computer Centre 24 
conservation of art works 35 
creative thinking 46 
creativity 16 
Double Degree 38 
educational management 33 
equipment 18 
Faculty of Archaeology 29 
Faculty of Architecture  52 
Faculty of Education 40 
Faculty of Engineering and Industrial Technology 48 
Faculty of Science 18 
financial proceedings  14 
Fine Arts 20 
flood crisis 27 
flood disaster 52 
flood victim 27 
Glorify Visual Art and traditional Thaicrafts of 
Phetchaburi 

20 

graduate studies 33 
guidebook 33 
ICT service 24 
individual key performance indicators 12 
in-house classification system 10 
instruction 16 
instructors 33 
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Keyword Page 
International College 38 
International Programs 38 
knowledge accessing 40 
knowledge creation 40 
knowledge creation and learning 31 
knowledge evaluation 40 
knowledge exchange  16 
knowledge management 24, 29, 

31, 38, 
40, 42, 
44, 46, 
48, 52 

knowledge management process 12 
knowledge processing 40 
knowledge seeking 40 
knowledge sharing 36, 40 
KPI 31 
learning 44 
Lecture Rooms  18 
one stop service 24 
performance evaluation  31 
Phetchaburi IT campus 14 
professor  48 
publication 48 
rehabilitation for flooded building 52 
research work 48 
researching 44 
revenue budget state 14 
Rise, Silpakorn 27 
Silpakorn University  27 
student property 22 
student volunteer 27 
Tang Yuak 20 
teaching 18, 44 
teamwork 42 
Thai qualification framework 29 
Thapra  Palace Library 10 
TQF 29 
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Keyword Page 
TQF report writing 29 
volunteer 52 
working efficiency  36 
working handbook 42 
working obstacle 36 
working problem 36 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ที่        /2555 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : “Silpakorn KM DAY” ครั้งที่ 1 

------------------------------- 
 

  เพ่ือให้มหำวิทยำลัยมีกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และมี
สัมฤทธิ์ผลในกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ร่วมกันระหว่ำงคณะวิชำและหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยศิลปำกร
จึงก ำหนดให้มีวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : “Silpakorn KM DAY” ขึ้น โดยก ำหนดให้มีโครงกำรวันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ : “Silpakorn KM DAY” ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่  30  เมษำยน  2555 ณ หอศิลป์บรมรำชกุมำรี 
อำคำรศูนย์ปฏิบัติกำรทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ วิทยำเขตพระรำชวังสนำม
จันทร์ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรและ
คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนประกอบด้วยผู้ด ำรงต ำแหน่งและผู้มีรำยนำมดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำร 
ให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยศิลปำกรท ำหน้ำที่

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำร ประกอบด้วย 
 (1)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นรงค์  ฉิมพำลี     ประธำนกรรมกำร 
 (2)  อำจำรย์นภดล  วิรุฬห์ชำตะพันธ์       กรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยบริหำร   คณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์  
 (3)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรพจน์  สุขเกษม     กรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยบริหำร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  

 (4)  นำงสำววรันดำ  แก้วหอมค ำ       กรรมกำร 
   เลขำนุกำรคณะโบรำณคดี 

 (5)  นำงมำลินี  วิกรำนต์      กรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ  คณะมัณฑนศิลป์    

 (6)  อำจำรย์รุ่งธิวำ  ขลิบเงิน      กรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะอักษรศำสตร์ 

 (7)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มณฑนำ  วัฒนถนอม      กรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยบริหำร คณะศึกษำศำสตร์ 

 (8)  รองศำสตรำจำรย์วัฒนำ  เกำศัลย์       กรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยบริหำร คณะวิทยำศำสตร์ 
 
               / (9) รองศำสตรำจำรย์สินธพ....... 
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 (9)  รองศำสตรำจำรย์สินธพ  โฉมยำ       กรรมกำร 
 รองคณบดีฝ่ำยจัดกำรทรัพยำกรบุคคล  คณะเภสัชศำสตร์  

(10)  อำจำรย์สินธุวัฒน์  ฤทธิธรรม       กรรมกำร 
 รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ  คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

 (11) อำจำรย์วุฒิชัย เลิศสถำกิจ       กรรมกำร 
 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะดุริยำงคศำสตร์ 
(12) อำจำรย์ทวีศักดิ์  เตชะเกรียงไกร      กรรมกำร 
 รองคณบดีวำงแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ   
 คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร  

 (13) อำจำรย์ ดร.ฐิติมำ  เวชพงศิ์                                                       กรรมกำร  
  รองคณบดีฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ  คณะวิทยำกำรจัดกำร  
 (14) อำจำรย์นฤชร  สังขจันทร์                                                          กรรมกำร   
  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรกรุงเทพมหำนคร คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
 (15)  รองศำสตรำจำรย์ ดร.เกษร  จันทร์ศิริ                                           กรรมกำร 

 รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยนำนำชำติ ฝ่ำยวิชำกำร 
(16) นำงศันสนีย์ สิทธิศักดิ์      กรรมกำร 
 รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำงำนวิจัยและพัฒนำ  บัณฑิตวิทยำลัย 
(17) นำงศรีอัมพร ปลั่งสุวรรณ        กรรมกำร 
 สถำบันวิจัยและพัฒนำ        

 (18)  อำจำรย์อภิเษก  หงษ์วิทยำกร       กรรมกำร 
 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรและประชำสัมพันธ์  ศูนย์คอมพิวเตอร์   

 (19)  นำงสำวดำรำพร  ครุฑค ำรพ        กรรมกำร 
 หอศิลป์  

 (20)  นำงสำวอัปสร  กิจเจริญค้ำ                                      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 (21)  นำงสำวอัญชนำ  คล่องไชยชน                                            ผูช้่วยเลขำนุกำร 
  ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ       

 (22)  นำงสำววรนุช  พุ่มเรือง         ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
  ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

2. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและกำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร 
(1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นรงค์  ฉิมพำลี           ประธำนอนุกรรมกำร 
(2)  รองศำสตรำจำรย์สินธพ  โฉมยำ                                             อนุกรรมกำร          

  รองคณบดีฝ่ำยจัดกำรทรัพยำกรบุคคล  คณะเภสัชศำสตร์  
 (3)  รองศำสตรำจำรย์วัฒนำ  เกำศัลย์                                            อนุกรรมกำร  
  รองคณบดีฝ่ำยบริหำร คณะวิทยำศำสตร์ 

           /(4) อำจำรย์วุฒิชัย....... 
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 (4)  อำจำรย์วุฒิชัย  เลิศสถำกิจ     อนุกรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะดุริยำงคศำสตร์ 
 (5)  นำงกำญจนำ สุคนธมณี        อนุกรรมกำร 
  หัวหน้ำหอสมุด พระรำชวังสนำมจันทร์     
 (6)  นำงสำวอัปสร  กิจเจริญค้ำ     อนุกรรมกำร        
  รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนอธิกำรบดี  
 (7)  นำงนงรัตน์ โสมขันเงิน      อนุกรรมกำร     
  รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองงำนวิทยำเขต   
 (8)  นำงจรินทร์  คิดหมำย  ส ำนักหอสมุดกลำง    อนุกรรมกำร 
   (9)  นำงดำรำรัตน์  จุฬำพันธุ์   ส ำนักหอสมุดกลำง   อนุกรรมกำร 
 (10)  นำงสำวเชำวลี  เชิญขวัญแก้ว  ส ำนักหอสมุดกลำง   อนุกรรมกำร 
 (11)  นำงสำวจุฑำมำศ  ถึงนำค  ส ำนักหอสมุดกลำง   อนุกรรมกำร 
 (12)  นำงจันทร์ฉำย  แสงทองศรี  ส ำนักหอสมุดกลำง   อนุกรรมกำร 
 (13)  นำงสุมณฑิพย์  ลิขิตเจริญ  ส ำนักหอสมุดกลำง   อนุกรรมกำร 
 (14)  นำงสำวสุนิศำ  รอดจินดำ  ส ำนักหอสมุดกลำง   อนุกรรมกำร 
  (15) นำงอัจฉรำ ทองส่งโสม กองกำรเจ้ำหน้ำที่    อนุกรรมกำร 
 (16)  นำงปนัดดำ  กุลพำนิช คณะดุริยำงคศำสตร์    อนุกรรมกำร 
 (17)  นำงสำวมลฤดี  มีอิสสระ คณะดุริยำงคศำสตร์   อนุกรรมกำร 
 (18) นำงสำวสำวิตตรี โฆษิตสุคต  คณะเภสัชศำสตร์    อนุกรรมกำร 
 (19)  นำงสำวอัญชนำ  คล่องไชยชน      อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 (20)  นำงสำววรนุช  พุ่มเรือง          อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

       ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 (21) นำงสำวธันยำภรณ์ ทองทับทิม         อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
  งำนพัฒนำและฝึกอบรม กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
 (22) นำงสำวสุมลรัตน์ ยศสมบัติ          อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 งำนพัฒนำและฝึกอบรม กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
 ให้มีหน้ำที่ดังนี้ 

จัดท ำก ำหนดกำร จัดหำวิทยำกรจำกหน่วยงำนที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแนว
ปฏิบัติที่ดีจัดหำผู้ด ำเนินรำยกำร พิจำรณำรูปแบบกำรจัดท ำเอกสำรประกอบ กำรจัดสถำนที่และพิธีเปิดโดย
ประสำนงำนกับฝ่ำยสถำนที่ และหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้งพิจำรณำงบประมำณที่ต้องใช้  

 

3. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และยำนพำหนะ 
 (1) อำจำรย์นภดล  วิรุฬห์ชำตะพันธ์    ประธำนอนุกรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรคณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์   
         
        /(2) อำจำรย์คงศักดิ์..........  
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 (2) อำจำรย์คงศักดิ์ กุลกลำงดอน     อนุกรรมกำร
  คณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์                   
 (3) อำจำรย์ณภัทร   ธรรมนิยำ      อนุกรรมกำร
  คณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์         
 (4) นำงมำลินี   วิกรำนต์      อนุกรรมกำร
  รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ  คณะมัณฑนศิลป์   
 (5) นำยทรงชัย เทวฤทธิ์เรืองศรี       อนุกรรมกำร
  ผู้อ ำนวยกำรกองบริกำรอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ พระรำชวังสนำมจันทร์ 
 (6) นำงสุนี  วงษ์สอำด      อนุกรรมกำร
  กองบริกำรอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะพระรำชวังสนำมจันทร์  
 (7) นำงบัวลอย  นิลนำคม่วง      อนุกรรมกำร
  กองบริกำรอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะพระรำชวังสนำมจันทร์  
 (8) นำยสุวิชชำ ดุษฎีวนชิ      อนุกรรมกำร
  คณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์     
 9) นำงเยำวพำ แจะจันทร์       อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
  คณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ 

 ให้มีหน้ำที่ดังนี้        
 จัดเตรียมสถำนที่ พ้ืนที่จอดรถ ท ำแผนกำรใช้ยำนพำหนะให้สอดคล้องกับฝ่ำยพิธีกำรและกำรจัด
อำหำรจัดเลี้ยง และหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยรวมทั้งพิจำรณำงบประมำณที่ต้องใช้  

 

4. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และปฏิคม 
(1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มณฑนำ  วัฒนถนอม     ประธำนอนุกรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยบริหำร คณะศึกษำศำสตร์ 
(2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภูธฤทธิ์  วิทยำพัฒนำนุรักษ์ รักษำศิริ  อนุกรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยบริหำร คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 
(3) นำงมำลินี  วิกรำนต์      อนุกรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะมัณฑนศิลป์ 
 (4)   อำจำรย์ ดร.เอกนฤน บำงท่ำไม้     อนุกรรมกำร     
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ คณะศึกษำศำสตร์ 
(5) อำจำรย์ ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล     อนุกรรมกำร     
  คณะศึกษำศำสตร์ 
 (6)   นำงนงรัตน์ โสมขันเงิน      อนุกรรมกำร     
  รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองงำนวิทยำเขต   
(7) นำงกนกรัตน์ พรประเสริฐ        อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ กองงำนวิทยำเขต 
 
           /(8)  นำงสำววรำงคณำ........ 
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 (8) นำงสำววรำงคณำ เพชรสน          อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  งำนประชำสัมพันธ์ กองงำนวิทยำเขต 

ให้มีหน้ำที่ดังนี ้
จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ำหมำย จัดท ำป้ำยบ่งชี้ของฝ่ำยต่ำง ๆ ท ำหนังสือเชิญ

ผู้เข้ำร่วมงำน ท ำแผนกำรต้อนรับผู้เข้ำร่วมงำน บันทึกภำพเหตุกำรณ์ทั้งวัน (VDO/ภำพนิ่ง) จัดท ำโลโก้และของที่
ระลึกและหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยรวมทั้งพิจำรณำงบประมำณท่ีต้องใช้ 

 

5. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียนและกำรเงิน 
(1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง    ประธำนอนุกรรมกำร 
(2) นำงวัลภำ เสียงเสนำะ      อนุกรรมกำร 
  รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
 (3)   นำงมำลำ อิ่นค ำ       อนุกรรมกำร

  
  งำนทะเบียนประวัติ กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
 (4)   นำงสำวธันยำภรณ์ ทองทับทิม     อนุกรรมกำร

  
  งำนพัฒนำและฝึกอบรม กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
 (5) นำงสำวสุมลรัตน์ ยศสมบัติ     อนุกรรมกำร

  
  งำนพัฒนำและฝึกอบรม กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
(6) นำยขวัญชัย หวังวิวรรธน ์     อนุกรรมกำร 
  งำนพัสดุ กองคลัง   
(7) นำงสำวสุพรรณี เที่ยงนำดอน     อนุกรรมกำร 
      งำนพัสดุ กองคลัง   
(8) นำงสำวศิริพร มงคลรัตนำศิริ                                 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
  งำนกำรเงิน กองคลัง   
ให้มีหน้ำที่ดังนี ้
รับลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมงำน รวบรวมและจัดท ำงบประมำณให้สอดคล้องตำมโครงกำร 

ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรวมทั้งรวบรวมเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย และหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

 

6. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
(1) อำจำรย์ ดร.ฐิติมำ  เวชพงศ์                                    ประธำนอนุกรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพ คณะวิทยำกำรจัดกำร 
 

(2) นำงสำยสมร  สุระแสง      อนุกรรมกำร 
  รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ    
 
         /(3)  นำงสำวศวัสศนันท์  ........ 
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 (3)   นำงสำวศวัสศนันท์  ชีพชูเชำวน์            อนุกรรมกำร 
  หัวหน้ำงำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศกองแผนงำน 
(4)  นำงสำวอัญชนำ  คล่องไชยชน   อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
(5)  นำงสำววรนุช  พุ่มเรือง   อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ให้มีหน้ำที่ดังนี ้

จัดท ำแบบประเมินผลในแต่ละด้ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมิน แสดงผลกำรปรับปรุง  
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

สั่ง ณ วันที่  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2555 
 
 

(อำจำรย์ ดร.อุทัย  ดุลยเกษม) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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