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คํานํา
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดไว้
ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ
มหาวิทยาลัยศิลปากรตระหนักและเห็นความสําคัญของบุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรเก่า
และใหม่ในหน่วยงานให้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทํางานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรมีองค์ความรู้ทั้งที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit
Knowledge) และองค์ความรู้ที่เป็นเอกสาร (Explicit Knowledge) อยู่เป็นจํานวนมากจึงต้องมีการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงมีการเข้าถึงและการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู้จึงจัดโครงการวันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ : “Silpakorn KM DAY “ ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทักษะการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี
(Good Practices) ของคณะวิชา / หน่วยงานต่างๆ โดยจัดให้มีการประกวดผลงานการจัดการความรู้ใน
รูปแบบของโปสเตอร์ซึ่งคณะกรรมการตัดสินผลงานจะคัดเลือกผลงานเพื่อนําเสนอด้วยวาจาจํานวน 5 เรื่อง
เอกสารเล่ ม นี้ เ ป็ น การรวบรวมบทคั ด ย่ อ ผลงานที่ นํ า เสนอในโครงการวั น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ :
“Silpakorn KM DAY “ ครั้งที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบกําหนดการและหัวข้อผลงานที่นําเสนอ
ของแต่ละคณะวิชา/หน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรงค์ ฉิมพาลี)
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและการจัดการด้านวิชาการ
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มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2554/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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[ ] พันธกิจด้านการบริหารจัดการ
[ ] พันธกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต / สุขภาพ
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[ ] แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
[ ] แผนอืน่ ๆ (โปรดระบุรายละเอียด)……………………………………………………………..
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ
คณะวิชาและหน่วยงาน
4. ผู้ประสานงาน

ฝ่ายเลขานุการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 31701 และ 31324 ภายนอก 02849-7506

5. หลักการและเหตุผล
โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทที่สําคัญในการปฏิบัติงาน
ทําให้องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ต้องตื่นตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานให้มีความทันสมัยและทันกับคู่แข่งกรอป
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 กําหนดไว้
ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้
ร่วมกันมหาวิทยาลัยศิลปากร ตระหนักและเห็นความสําคัญของบุคลากร โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้แก่
บุคลากรเก่าและใหม่ในหน่วยงานให้มี
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ความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทํางานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์และศิลป์
มีองค์ความรู้มากมายที่กระจัดกระจายไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และ
องค์ความรู้ที่เป็นเอกสาร (Explicit Knowledge) ที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร คู่มือดังนั้น จึงต้องมีการ
จัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการจัดองค์ความรู้ให้เป็นระบบและหมวดหมู่เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง
องค์ความรู้ได้ง่าย นอกจากการเข้าถึงองค์ความรู้ในลักษณะต่างๆ แล้วสิ่งสําคัญทุกคนต้องรู้จักการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้นั้นๆ (Knowledge Sharing)ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ เพื่อ
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
กําหนดแนวทางเพื่อให้คณะวิชา/หน่วยงานจัดทําแผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเชื่อมโยงและทําให้เห็นถึงความสําคัญของการจัดการความรู้ที่นําผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานการจัดการความรู้จากประสบการณ์และทักษะวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีของแต่ละคณะ
วิชา/หน่วยงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเป็นการส่งเสริมกับเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวง
กว้างแก่บุคลากรทุกระดับ และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน และปรับปรุง
ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู้ จึ งจัดโครงการวัน
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 ซึ่งคณะกรรมการตัดสินผลงานจะคัดเลือกผลงานเพื่อนําเสนอด้วยวาจา
รูปแบบของ power point จํานวน 5 เรื่อง และคณะกรรมการฯ จะตัดสินตามเกณฑ์การตัดสินผลงาน พร้อมนี้
มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่นําเสนอผลงานด้วยวาจา ประกอบด้วย รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล รางวัลดีเด่น 2 รางวัล
และรางวัลชมเชย 2 รางวัลและมีรางวัลชมเชยจาก popular vote จํานวน 1 รางวัล นอกจากนี้มีการมอบ
เกียรติบัตรแก่ทุกคณะวิชา/หน่วยงานที่นําเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร
และเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประกวดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM DAY ในครั้งต่อไปภายหลังจากนั้น
ผลงานของคณะวิชา/หน่วยงานจะจัดให้มีการเผยแพร่ผลงานการจัดการความรู้ต่อสาธารณชนผ่าน KM blog
ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบของเอกสารการจัดการความรู้ฉบับเต็ม (Full Paper)ต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และทักษะการปฏิบัติงานระหว่างคณะวิชา/
หน่วยงาน(Knowledge Sharing)
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6.2 เพื่อให้สามารถค้นหาแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
6.3 เพื่อให้บุคลากรเข้าใจการถ่ายทอดความรู้และนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานได้
7. เป้าหมาย
7.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) คณะวิชา/หน่วยงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และทักษะการปฏิบัติงาน
2) คณะวิชา/หน่วยงานมีส่วนร่วมในการนําเสนอผลงานที่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good
Practices) เพื่อเป็นแนวทางในการนําความรู้ไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงาน
7.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมงานทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้
8. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ ระดับคณะวิชาและหน่วยงานจํานวน150คน
9. วิธีดําเนินการ
มีการแสดงผลงานและนําเสนอความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติ ภายใน 1 วัน
กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ส อดคล้ อ งตามแผนกลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การความรู้ 3 ประเด็ น โดยมี
รูปแบบ งานดังนี้
(1) มีวิทยากรภายนอกบรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการความรู้ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี
(2) คณะวิชา/หน่วยงาน นําเสนอผลงานการจัดการความรู้ด้วยโปสเตอร์ และจัดทําบทคัดย่อ
(Abstract) ตามรูปแบบที่กําหนด
(3) จัดบูธ บอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้
(4) มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(5) มีการคัดเลือกผลงานที่เป็นโปสเตอร์ จํานวน 5 เรื่องที่มีความหลากหลาย เพื่อนําเสนอ
ผลงานด้วยวาจาตามรูปแบบ power point
(6) มีคณะกรรมการตัดสินผลงาน โดยจะคัดเลือกผลงานการจัดความรู้ที่นําเสนอด้วยวาจา
(7) มอบรางวัล6 รางวัล แก่ผู้ที่นาํ เสนอผลงานด้วยวาจาที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good
Practices) 5 เรื่อง และ 1 รางวัลจากผู้เข้าร่วมงาน popular vote
(8) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ และเผยแพร่ ผลงานของการจัดการความรู้
รูปแบบของเอกสารฉบับเต็ม (Full Paper) สู่สาธารณชน ผ่านเว็บไซต์ KM blogของ
มหาวิทยาลัย
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10. แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม

ม.ค.

ก.พ.มีค.

เมย.

พค.

1. ขออนุมัติโครงการ
2. ติ ด ต่ อ ประสานงาน จั ด เตรี ย มสถานที่ / ออกแบบตรา
สัญลักษณ์งาน
3. ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดเตรียมงาน
4. ประชาสัมพันธ์และเชิญกลุม่ เป้าหมาย
5. คณะวิชา/หน่วยงานส่งผลงานตามรูปแบบที่กําหนด

30

6. รวบรวมและจัดทําผลงานบทคัดย่อ
7. คณะกรรมการฯ ตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด
8.คณะวิชา/หน่วยงานเข้าใช้สถานที่เพื่อติดตั้งผลงาน

18-28

9. วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : “Silpakorn KM DAY”

30

10. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ
11. รายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ เสนอต่อผู้บริหาร
12. เผยแพร่กจิ กรรมและการจัดการความรู้สู่สาธารณชนโดย
ผ่าน KM blog
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
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10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

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

13.00 – 15.30 น.

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

15.30 – 16.30 น.

ประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ

ผู้ดําเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
12. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
มีการนําเสนอผลงาน จํานวน 1 วัน ในวันที่ 30 เมษายน 2555 และเผยแพร่ผลงานการจัดการความรู้
13. สถานที่ดําเนินงาน
ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
14. งบประมาณ
งบประมาณเงิ น รายได้ ป ระจํ า ปี ง บประมาณ 2555 โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร ส่ ว นกลางจํ า นวน
180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และทักษะการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
15.2 มีเวทีการนําเสนอผลงานที่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
15.3 ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้
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16. ตัวชี้วัดโครงการ
ผลลัพธ์-ผลผลิต-ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้าหมาย
(แผน)

ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- คณะวิชา/หน่วยงานสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้

ร้อยละ

70

ผลผลิต
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงเวลา
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน
- ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
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คน

150

ร้อยละ

80.00

ร้อยละ

80.00

บาท

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 ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

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

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น.

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

15.30 – 16.30 น.

ประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ

ผู้ดําเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
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ชื่อเรื่อง :
Title :

แนวปฏิบัติที่ดี : การจัดการคอลเลคชัน่ สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ
Best practice : Art Exhibition Catalogue Collection Management

หน่วยงานที่นําเสนอ :

สํานักหอสมุดกลาง. หอสมุดสาขา วังท่าพระ.
บทคัดย่อ / Abstract

สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ เป็นสิ่งพิมพ์ที่ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานศิลปะที่จัดแสดงในหอศิลป์หรือ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปะ ส่ ว นใหญ่ มั ก มี ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ชีวประวัติ ผลงานศิลปะและเกียรติประวัติของศิลปิน
บางเล่ ม อาจมี ข้ อ เขี ย นหรื อ บทสั ม ภาษณ์ ศิ ล ปิ น ถึ ง
แนวความคิ ด ทั ศ นคติ อิ ท ธิ พ ลหรื อ แรงบั น ดาลใจ
ตลอดจนเทคนิ ค การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานของศิ ล ปิ น
บางเล่ ม มี บ ทวิ จ ารณ์ ผ ลงานศิ ล ปะโดยนั ก วิ จ ารณ์
ศิ ล ปะที่ มี ชื่ อ เสี ย ง หรื อ บทความด้ า นศิ ล ปะจาก
อาจารย์ นัก วิ ชาการศิ ลปะ นับ ว่า เป็นแหล่ง ข้อมู ล
สํ า คั ญ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาและนั ก วิ จั ย ด้ า นศิ ล ปะ
ตลอดจนประชาชนผู้ ส นใจทั่ ว ไป ซึ่ ง บางครั้ ง อาจ
พบว่า สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะเป็นเพียงแหล่งข้อมูล
เดี ย วเท่ า นั้ น ที่ มี ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศิ ล ปิ น ที่ ต้ อ งการ
หอสมุ ด สาขา วั ง ท่ า พระ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ตระหนักถึงความสําคัญของสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ
เป็ น อย่ า งยิ่ ง โดยเฉพาะผลงานของศิ ล ปิ น ไทย จึ ง
จัดตั้ง “คอลเลคชั่นสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ” ขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เพื่อรวบรวมสูจิบัตรนิทรรศการ
ศิลปะโดยจัดหมวดหมู่ด้วยระบบ ห้องสมุดรัฐสภา
อเมริกัน (Library of Congress Cataloging
Classification – L.C.) เช่นเดียวกับหนังสือทั่วไป
ปัจจุบันคอลเลคชั่นนี้ได้เติบโตขึ้นจนมีจํานวนสูจิบัตร
นิท รรศการศิล ปะมากกว่ า 5,000 เล่ม การจั ด เก็ บ
ตามระบบเดิมซับซ้อนเกินไปสําหรับผู้ใ ช้บริการใน
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
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ด้วยกันแต่แยกไปตามเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน
หอสมุ ด ฯจึ ง ศึ ก ษาและกํ า หนดระบบหมวดหมู่
สําหรับจัดการคอลเลคชั่นสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ
ขึ้ น ใช้ เ อง โดยมี แ นวคิ ด หลั ก ที่ ต้ อ งการให้ สู จิ บั ต ร
นิ ท รรศการศิ ล ปะของศิ ล ปิ น คนเดี ย วกั น รวมอยู่
ด้วยกัน เพื่อผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงผลงานของ
ศิลปินโดยสะดวกจากการสืบค้นที่ชื่อศิลปินเท่านั้น

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.

คําสําคัญ : หอสมุดสาขา วังท่าพระ / สูจิบัตร

Keywords : Thapra Palace Library / art
exhibition catalogue / artist / In-house

นิทรรศการศิลปะ / ศิลปิน / ระบบการจัดหมวดหมู่
ที่กําหนดขึ้นใช้เอง
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ชื่อเรื่อง :
Title :

การใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการพัฒนาตัวชี้วัดผลงานหลักรายบุคคล
Using Knowledge Management Process to Develop the Individual Key
Performance Indicators

หน่วยงานที่นําเสนอ :

สํานักหอสมุดกลาง. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
โดย สมปอง มิสสิตะ
บทคัดย่อ / Abstract

การสร้างดรรชนีชี้วัดรายบุคคลของหอสมุด
พระราชวั ง สนามจั น ทร์ ไ ด้ ใ ช้ ก ระบวนการจั ด การ
ความรู้ ใน 7 ขั้นตอน คือการบ่งชี้ความรู้ การสร้าง
และแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การ
ประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้การ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่
รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 เป็นต้นไป
ผลการดํ า เนิ น งานสามารถพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด
ผลงานหลักรายบุคคล ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ แผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร งานหลักที่รับผิดชอบ และ
งานอื่ น ๆ ได้ แ ก่ วั น ลาป่ ว ยและลากิ จ การพั ฒ นา
ตนเอง และการจั ด การความรู้ โดยเกณฑ์ ก ารให้
คะแนนมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยที่เชิง
ปริมาณจะมีค่าอยู่ในระดับ 1-3 ส่วนค่าคะแนนใน
ระดับ 4-5 เป็นเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ
ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ คื อ ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง
และพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด ผลงานหลั ก รายบุ ค คลอย่ า ง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผล
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยําและเหมาะสม
กับช่วงเวลาในการประเมิน

คําสําคัญ : กระบวนการจัดการความรู้ / ดรรชนีชี้

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.

วัดรายบุคคล / ตัวชี้วัดรายบุคคล / ตัวชี้วัดผลงาน
หลักรายบุคคล
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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 :
Title :

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการจากงบประมาณเงินรายได้และ
งบประมาณเงินแผ่นดินได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
Knowledge Management about Systematically and Correctly Financial
Proceedings of the Projects from Revenue Budget and State Budget

หน่วยงานที่นําเสนอ :

สํานักงานอธิการบดี. สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี.
บทคัดย่อ / Abstract

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.) ให้ ค ณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสั ง กั ด คณะวิ ช าได้
รับทราบหลักเกณฑ์ ระเบียบ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานโครงการจากงบประมาณเงินรายได้
และงบประมาณเงินแผ่นดินและสามารถดําเนินการ
เบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 2.) เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่าย
และผู้จัดโครงการ
โ ค ร ง ก า ร ดัง ก ล่า ว จัด ขึ้ น เ มื่ อ วันที่ 1
กันยายน 2554 โดยนักการเงินและบัญชี สังกัดงาน
คลั ง และพั ส ดุ สํ า นั ก งานวิ ท ยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุ รี จํ า นวน 2 ราย ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ เ บิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ย
โครงการ และเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรมเป็ น
ผู้บรรยายสรุปจากเอกสารประกอบโครงการซึ่งได้ทํา
การรวบรวมความรู้ จ ากแหล่งต่างๆรวมทั้ ง
ประสบการณ์ ใ นการทํ า งาน และส่ ง ให้ ค ณาจารย์
บุ ค ลากร สั ง กั ด คณะวิ ช าและสํ า นั ก งานวิ ท ยาเขต
สารสนเทศเพชรบุ รี ศึ ก ษา ก่ อ นเข้ า ร่ ว มโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยการจัดโครงการในครั้ง
นี้ มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน จํานวน 8,877 บาท
(แปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
จากการประเมิ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ ซึ่ ง
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
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ว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมิน จํานวน
58 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 ซึ่งผลการประเมิน
ความเหมาะสมของเนื้อหา ความรู้และประโยชน์ที่
ได้ รั บ จากการเข้ า ร่ ว มโครงการ พบว่ า ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด
และมีความพึงพอใจต่อผู้บรรยาย กระบวนการและ
ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานของโครงการ รวมทั้ ง สิ่ ง
อํ า นวยความสะดวกอยู่ ใ นระดั บ มากถึ ง มากที่ สุ ด
และโดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.19) ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ
จากผู้เข้าร่วมโครงการ ให้สํานักงานวิทยาเขตฯ จัด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การเบิกค่า
รักษาพยาบาลและสวัสดิการต่างๆ”

คํ า สํ า คั ญ :

การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ /
งบประมาณแผ่ น ดิ น / งบประมาณเงิ น รายได้ /
สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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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
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ชื่อเรื่อง :
Title :

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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

หน่วยงานที่นําเสนอ :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บทคัดย่อ / Abstract

การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นครั้ ง นี้ มี ค วาม
ประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ทั้ ง นี้ ค ณะฯ ได้ ดํ า เนิ น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างปีการศึกษา 2553-2554
ใ น ห ล า ก ห ล า ย รู ป แ บ บ ไ ด้ แ ก่ สํ า ร ว จ ด้ ว ย
แบบสอบถาม จัดการประชุมสรุปผลการเรียนการ
สอนในช่วงสิ้นสุดการเรียนการสอนของแต่ละภาค
การศึกษา และการสนทนาบนเว็บไซต์ KM: การ
จัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารกั บ คณาจารย์ ข องคณะ โดยผู้ ศึ ก ษาได้
สังเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียน
การสอนจากการแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ ผลการศึ ก ษา
พบว่า
คณาจารย์ได้ใช้แนวทางการสอน รวมไปถึง
เทคนิ ค การจัด การเรี ย นการสอนที่ เ น้น ให้ ผู้ เ รี ย นมี
ความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การคิด ของนัก ศึก ษาด้ ว ยกระบวนการระดมสมอง
กระตุ้นให้นักศึกษากล้าแสดงออกโดยอาจารย์ผู้สอน
แสดงความชื่ น ชมและให้ กํ า ลั ง ใจแก่ นั ก ศึ ก ษา
พยายามกระตุ้นให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นตนเองมี
ความเคารพตนเอง ใฝ่รู้ และไม่กลัวต่ออุปสรรคต่างๆ
เป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาความรู้จากเอกสาร

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 postsemester 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
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และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยพบว่า การส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รู้จักแก้ปัญหา และการสร้างบรรยากาศใน
การเรียนที่ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดแปลกใหม่
ได้ โ ดยไม่ ถู ก ควบคุ ม จากระเบี ย บวิ นั ย ที่ เ คร่ ง ครั ด
จนเกินไป สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแนวทางในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาประการหนึ่งและ
จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวส่งผลให้
คณาจารย์ มี ก ารนํ า ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการจั ด การ
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติจริง โดยคณาจารย์
ของคณะฯ ได้ นํ า องค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การ
เรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ที่
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการจัดทํา
แนวการสอน โดยนําไปกําหนดไว้ในรายละเอียด
การสอน (มคอ.3) ต่อไป

students’ thinking skills, encouraging
students to be assertive by giving them
approval and admiration, motivating
students to have self-confidence, selfesteem, 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).

คําสําคัญ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / การเรียนการ

Keywords : knowledge exchange /

สอน / ความคิดสร้างสรรค์

instruction / creativity
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ชื่อเรื่อง :
Title :

การจัดการความรู้เกี่ยวกับการใช้อปุ กรณ์ในห้องบรรยาย
Knowledge Management about The Equipments used in Lecture Rooms.

หน่วยงานที่นําเสนอ :

คณะวิทยาศาสตร์
บทคัดย่อ / Abstract

การจัดอุปกรณ์อํานวยความสะดวกให้แก่
อาจารย์ในห้องบรรยายของคณะวิทยาศาสตร์ได้แก่
เครื่องคอมพิวเตอร์ LCD Visualizer ไมโครโฟน
พร้อมเครื่องเสียง เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้การจัดการ
เรี ย นการสอนทั น ต่ อ เทคโนโลยี ที่ ก้ า วหน้ า และ
สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม แต่ในการ
จัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้จัดซื้อในคราวเดียวกัน
เนื่องจากงบประมาณค่อนข้างสูงในการจัดหาให้ครบ
ทุ ก ห้ อ งบรรยาย ดั ง นั้ น รุ่ น ของอุ ป กรณ์ จึ ง มี ค วาม
แตกต่างกันไป ปัญหาที่เกิดกับอาจารย์ผู้สอนคือไม่
สามารถใช้อุปกรณ์ที่จัดไว้ในห้องบรรยายบางห้อง
ดั ง นั้ น ทางคณะวิ ท ยาศาสตร์ จึ ง จั ด อบรมการใช้
อุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในห้องบรรยายทุกรุ่น ปัญหาที่
พบคืออาจารย์ผู้สอนไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้
และยังคงมีปัญหาในการใช้อุปกรณ์ในห้องบรรยาย
ทําให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเวลาที่กําหนด
ดังนั้นจึงมีความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบอุปกรณ์ภายในห้อง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ห้องเรียนช่วยกันเขียนคู่มือการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่มี
อยู่ในห้องบรรยายแต่ละห้องเพือ่ เป็นการแก้ปัญหาใน
การใช้ อุ ป กรณ์ ข องอาจารย์ ผู้ ส อนในเบื้ อ งต้ น
นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกการบํารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ
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.
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ผลของการดํ า เนิ น การพบว่ า เมื่ อ จั ด ทํ า
คู่ มื อ ในการใช้ อุ ป กรณ์ ใ นห้ อ งบรรยายแต่ ล ะห้ อ ง
คณาจารย์สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆในห้องบรรยาย
ได้ แม้ว่าห้องบรรยายที่ต่างกันจะมีอุปกรณ์ที่มีรุ่น
และยี่ห้อที่แตกต่างกันก็ตาม

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.

คําสําคัญ : ห้องบรรยาย / อุปกรณ์ / การสอน /

Keywords : lecture rooms / equipment /

คณะวิทยาศาสตร์
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ชื่อเรื่อง :
Title :

ทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติ “แทงหยวกช่างศิลป์บนถิ่นไทย”
Glorify Visual Art. (Fine Arts of Thailand)

หน่วยงานที่นําเสนอ :

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
โดย ภูธฤทธ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ, ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร
พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์, เสาวภา เขียนงาม,
ชาตรี คําเอก และ เฉลิมชนม์ ก่อสกุลใหม่
บทคัดย่อ / Abstract

สภาพปั ญ หาด้ า นการบริ ห ารจั ด การของ
คณะสั ต วศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ซึ่ ง เป็ น สายวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ ส่ ง ผลต่ อ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาในตัวชี้วัดด้านการส่งเสริม
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม อั น เป็ น พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย
การดํ า เนิ น การเพื่ อ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ท างด้ า น
ศิลปะการแทงหยวก จากช่างฝีมือที่มีความรู้ด้านแทง
หยวกสู่เยาวชนรุ่นใหม่ โดยอาศัยองค์ความรู้ที่เป็น
เอกลั ก ษณ์ ข องความเป็ น ศาสตร์ แ ห่ ง ศิ ล ปะของ
ประเทศไทย ซึ่งมีรูปแบบอันโดดเด่นในรูปแบบแห่ง
ทัศนศิลป์ (Visual Arts) หมายถึง ศิลปะที่มองเห็น
ได้ ด้ ว ยตา ทั้ง ศิ ล ปะสองมิติ และสามมิ ติ ที่ เ ป็ น ทั้ ง
วิ จิ ต รศิ ล ป์ และประยุ ก ต์ ศิ ล ป์ เป็ น สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์
สร้ า งสรรค์ ขึ้ น เกิ ด ความงดงาม ความพอใจ เกิ ด
อารมณ์สะเทือนใจและมีคุณค่าในตัวเอง และยังเป็น
เอกลักษณ์แห่งช่างสิปป์หมู่ของจังหวัดเพชรบุรีด้วย
คณะวิชาได้ศึกษาสภาพปัญหาของงานช่างแทงหยวก
แล้ วนํ า มาวิ จัย และถ่า ยทอดองค์ ความรู้ ใ นรู ป แบบ
โครงการรั บ น้ อ งใหม่ เ ชิ ง สร้ า งสรรค์ ผนวกเข้ า กั บ
ความเชื่อด้านศาสนา โดยการจัดพิธีบวงสรวงองค์
พระพิ ฆ เณศ ซึ่ง เป็ น เทพเจ้ า ตามความศรั ท ธาของ
ชุมชนศิลปากร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก
ความศรัทธา อันจะส่งผลถึงการอนุรัก ษ์ 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
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ภูภมิปัญญาอันททรงคุณค่า ขอองช่างศิลป์ในพื้นที่ แก่
บุบคลากร นักศึ กษา และผู้ทีท่ีสนใจ ที่มีใจรัรักในงาน
ศิ ล ปะ ตลอด จนเพื่ อ ผลต่ อเนื
อ ่ อ งอั น จะขยายองค์
ความรู
ค ้ ด้ า นศิ ลลปะพื้น บ้ า นสูสู่ เ ยาวชนรุ่ นหลั
ห ง ต่ อ ไป
เพื
เ ่อให้การอนุนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอั
น
นทรงงคุณค่านี้
ยัย ง คงสื บ ต่ อ สู่ เ ยาวชนรุ่ น ใหม่
ใ ที่ จ ะเข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิ
ม ทยาลัยศิลปากร ให้ได้้มีโอกาสเรียนรูรู้และเปิด
วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นกการอนุ รั ก ษ์ ขนบธรรมเนี
ข
นี ย มและ
ประเพณี
ป
อันเป็ปนงานศิลป์ที่ใกล้
ก จะสูญหาย เพื่อคงไว้
ซึ่งภูมิปัญญา แและเอกลักษณ์
ณ์สืบต่อไป

and truust to influent conservvation cultuure
and wisdom
w
of traditional TThai crafts for
f
staff, sttudent and those
t
is inteerested in Thhai
art to next generation of juvenile for
f
conservvation, and transfer to new Silpakoorn
universsity students to learn aand open their
vision of conserrvation for wisdom by
regardinng the uniquueness of thhe art of Tang
Yuak.

คํคาสําคัญ : แแทงหยวก / ทัศนศิ
ศ ลป์เฉลิมพระเกียรติ

Keywoords : Tang Yuak / Fine Arts / Glorify

/ ช่างสิปป์หมู่เเพชรบุรี
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ชื่อเรื่อง :
Title :

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Transcript กิจกรรม)
The Activity transcript

หน่วยงานที่นําเสนอ :

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
โดย ภูธฤทธ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิร,ิ ทวีศกั ดิ์ เตชะเกรียงไกร
พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์, เสาวภา เขียนงาม, จารุกิตติ์ สมโสภณ
ชาตรี คําเอก และ เฉลิมชนม์ ก่อสกุลใหม่

บทคัดย่อ / Abstract
ต า ม น โ ย บ า ย ค ณ ะ สั ต ว ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร ว่าด้วยคุณสมบัติเสริมที่บัณฑิต
พึงมี ซึ่งได้แก่ การรู้จักและเชื่อมั่นในตนเอง ความใฝ่
รู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และมีจรรยาบรรณแห่ง วิชาชีพ ดัง นั้นจึงออกแบบ
ใบรับรองกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลั ก สู ต รเพื่ อ การพั ฒ นา โดยแบ่ ง กิ จ กรรมเป็ น 5
ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ กีฬาและส่งเสริม
สุขภาพ การบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
นั น ทนาการ และทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดย
กํ า หนดให้ นั ก ศึ ก ษา ต้ อ งเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม
หลั ก สู ต ร จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 240 หน่ ว ยชั่ ว โมง
กิ จ กรรม โดยแบ่ ง เป็ น กิ จ กรรมบั ง คั บ จํ า นวน 60
หน่ ว ยชั่ ว โมงกิ จ กรรม และกิ จ กรรมบั ง คั บ เลื อ ก
จํานวน 180 หน่วยชั่วโมงกิจกรรม กําหนดการเทียบ
ค่ า ประสบการณ์ จ ากการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของคณะวิชา และ
การเทียบค่าประสบการณ์สําหรับนักศึกษาที่มีผลงาน
ด้ า นกิ จ กรรม หรื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ นํ า /
คณะกรรมการนั ก ศึ ก ษา/คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา ที่มีระยะเวลาปฏิบัติง าน 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”.
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คําสําคัญ : กิจกรรมเสริมหลักสูตร / คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ / ใบรับรองกิจกรรม
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ชื่อเรื่อง :
Title :

โครงการ ICT Service
ICT Service - the One Stop Service

หน่วยงานที่นําเสนอ :

ศูนย์คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ / Abstract

ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ เ ป็ น หน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ไม่ว่า จะเป็น
ด้ า นบริ ก ารสาธารณู ป โภคเช่ น ระบบงาน ต่ า งๆ
ระบบเครื อ ข่ า ย ฮาร์ ด แวร์ ซอฟแวร์ ตลอดจน
บุ ค ลากรทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ นอกจากนี้ ยั ง
ให้บริการให้คําปรึกษา และแก้ ปัญหาด้าน ICT อีก
ทั้งการ อํานวย ความ สะดวกต่างๆทางด้าน ICT ไม่
ว่ า จะเป็ น การให้ บริ ก ารการประชุ ม ทางไกลการ
เรียนการสอนทางไกล การเรียนการสอนแบบ www
(e-Learning) การถ่ายทอดสดทาง Internet ทั้งนี้
ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ใ ห้ บ ริ ก ารดั ง กล่ า วแก่ ห น่ ว ยงาน
ภายในบุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
นั บ ตั้ ง แต่ ปี 2532 จนถึ ง ปั จ จุ บั น ยอดผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ดั ง ก ล่ า ว ดั ง ก ล่ า ว เ พิ่ ม ขึ้ น ใ น ทุ ก ๆ ปี (ข้ อ มู ล
พฤศจิกายน 2554 สถิติการให้บริการนักศึกษาและ
บุคลากรอยู่ที่ประมาณ 5500 คนและเมื่อรวมกันทุก
วิทยาเขตจะมีผู้ใช้บริการรวมจํานวนทั้งหมด 52,657
คน) และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตเมื่อมี
ผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นย่อมทําให้เกิดปัญหาในการ
ให้บริการเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีจํานวนเท่าเดิม
ไม่ ว่ า จะเป็ น ความล่ า ช้ า ในการให้ บ ริ ก าร การ
ให้บริการไม่ทั่วถึงและปัญหาอื่นๆ ศูนย์คอมพิวเตอร์
จึงมีนโยบายในการปรับปรุง การให้บริการ โดยใช้
แนวคิดการบริการแบบจุดเดียวจบ (One Stop
จึงจัดทําโครงการ ICT Service ขึ้นที่
Service)
วิ ท ยาเขตพระราชวั ง สนามจั น ทร์ เ ป็ น ที่ แ รกเพื่ อ
ให้บริการคําแนะนําปรึกษาและให้บริการเชื่อมต่อ

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 teleconferencing, 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.
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เครือข่ายแบบไร้สายกับคอมพิวเตอร์ notebook
ของนักศึกษาทุกระดับการศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อให้บริการติดตั้งโปรแกรม
แอนตี้ ไ วรั ส , สแกนไวรั ส และกํา จั ด ไวรั ส ด้ ว ย
โปรแกรมแอนตี้ไวรัสและคําแนะนําหรือให้ความรู้
เกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการตรวจสอบ
สภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ notebook เบื้องต้น
พร้อมคําแนะนําพร้อมกันนี้ได้มีการนําหลักการของ
กระบวนการจั ด การความรู้ ม าประยุก ต์ใ ห้เ ข้า กั บ
เทคโนโลยีด้าน ICT
โดยบูรณาการเข้ากับ
ขั้นตอนต่างๆของการให้บริการ ICT Service
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการให้ บ ริ ก ารกั บ
ผู้ รั บ บริ ก ารและให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ให้บริการ

คําสําคัญ :

ศูนย์คอมพิวเตอร์ / โครงการ ICT
Service / การบริการแบบจุดเดียวจบ /
การจัดการความรู้
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ชื่อเรื่อง :

โครงการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ “บทบาทนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าํ ท่วม 2554”
Title :
The Lesson learned “Silpakorn University Student and 2011 Flood Victims
Relief
หน่วยงานที่นําเสนอ : คณะอักษรศาสตร์
บทคัดย่อ / Abstract
พุทธศักราช 2554 ประเทศไทยประสบ
ปัญหาวิกฤติน้ําท่วมทั่วประเทศตั้งแต่ภาคเหนือจรด
ภาคกลางตอนล่าง หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ําท่วม
สูงจนประชาชนไม่สามารถอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยได้
มหาวิท ยาลัย ศิลปากร วิ ทยาเขตพระราชวั งสนาม
จันทร์ในฐานะส่วนหนึ่งของจังหวัดนครปฐม จึงได้
จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
มีนักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายร่วมเป็นอาสาสมัคร
ช่ ว ยเหลื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ภายในศู น ย์ พั ก พิ ง ฯ
นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันในชื่อ
“กลุ่มศิลปากรลุก ” ประสานข้อมูลผ่านเครือข่าย
สั ง คมออนไลน์ www.facebook.com/ร่ ว มด้ ว ย
ช่วยกัน-ศิลปากร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต
พื้นที่ จ.นครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง
การรวมตั ว ด้ ว ยจิ ต อาสาของนั ก ศึ ก ษาได้
สะท้ อ นผ่านสื่ อ โทรทัศ น์ เช่น รายการฝ่ าวิ ก ฤติน้ํ า
ท่วม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2554 เวลา 14.0015.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยและเครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง ทําให้นักเรียนจาก
โรงเรียนในพื้นที่รอบๆ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาสา
เข้ า มาร่ ว มโครงการในหลากหลายกิ จ กรรม เช่ น
การบรรจุสิ่งของอุปโภค บริโภคและนําไปแจกจ่าย
แก่ ผู้ ป ระสบภั ย การปั้ น ลู ก บอลจุ ลิ น ทรี ย์ ชี ว ภาพ
(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/ร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยกั น -ศิ ล ปากร
for victims within and around
NakohnPathom area.
The students’ volunteer mind was
recognized on TV programs, such as “Fa-wigrid-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,
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แก่ผู้พักพิงในศูนย์พักพิงฯ การสํารวจพื้นที่น้ําท่วม
เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแผนที่จุดเสี่ยง
และจุ ด อพยพในเขต จ.นครปฐม ตามโครงการ
บริการข้อมูลเพื่อการเตือนภัยและเฝ้าระวังน้ําท่วมฯ
ของคณะอักษรศาสตร์ เป็นต้น
ภายหลังวิกฤติมหาอุทกภัยผ่านไปสิ่งที่จะ
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
ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการร่ ว มกิ จ กรรม
อาสาสมัคร คือ การถอดบทเรียนให้แต่ละคนได้
เรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทของนักศึกษาที่มีต่อ
สั ง คม ตลอดจนได้ แ นวทางการดํ า เนิ น งาน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สร้างสรรค์ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ประสบภัยที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา และคณะอั ก ษร
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรจึ ง ร่ ว มกั น จั ด
กิจ กรรมถอดบทเรีย นจากประสบการณ์ โดยตั้ ง
คําถามเพื่อการเรียนรู้ 2 ชุดคําถาม คือ ชุดแรก
เป็นคําถามเพื่อวิเคราะห์หาอัตลักษณ์ของนักศึกษา
ศิลปากร ถามถึงแรงผลักดันที่ทําให้เกิดจิตอาสา
และการเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเมื่อเข้า
มาเป็ น อาสาสมั ค ร ชุ ด ที่ ส อง ถามเพื่ อ หาแนว
ปฏิ บั ติ ที่ ดี สํ า หรั บ การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ใน
อนาคต
คําตอบที่ได้รับสะท้อนให้เห็นแนวปฏิบัติที่
ดีของการเสริมอัตลักษณ์ด้านจิตอาสาของนักศึกษา
ศิลปากรคือควรเริ่มต้นด้วยการสร้างมิตรภาพและ
ความศรั ท ธาซึ่ ง กั น และกั น ระหว่ า งรุ่ น พี่ -รุ่ น น้ อ ง
การประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยควรมีพื้นที่
และอุ ป กรณ์ สื่ อ สารเพื่ อ อํ า นวยความสะดวก
นอกจากนี้ควรถ่ายทอดวามรู้เรื่องการผลิตเครื่องวัด
กระแสฟ้ า และจุ ลิ น ทรี ย์ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย เพื่ อ ให้
โรงเรียนในเขตน้ําท่วมสามารถผลิตใช้ได้เอง การ
ช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยต้องมีแผนการ
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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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ที่เป็นระบบและมีการหมุนเวียนอาสาสมัครเพื่อให้
ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องทันเวลา และการระดม
อาสาสมัครเป็นครั้งคราวจะทําได้ยากหากไม่มีการ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รที่ ยั่ ง ยื น ดั ง นั้ น การใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็นอีกแนวทางที่จะช่วย
สานพลังจิตอาสาแบบ “ศิลปากร” ให้เติบโตต่อไป

คําสําคัญ :

มหาวิทยาลัยศิลปากร / กิจกรรม
นักศึกษา / อาสาสมัคร / จิตอาสา / กลุ่มศิลปากร
ลุก / ผู้ประสบภัยน้ําท่วม

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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ชื่อเรื่อง :
Title :

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา
(มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)”
Knowledge Management (KM) Project: Techniques in Making Course and
Reports within the Thailand Qualification Framework (TQF)

หน่วยงานที่นําเสนอ :

คณะโบราณคดี
บทคัดย่อ / Abstract

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้
เริ่ ม ใช้ ห ลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต ร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2554) กั บ นัก ศึ ก ษาปี ที่ 1
ที่
ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
การจั ด การเรี ย นการสอนภายใต้ ก รอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (TQF)
นี้
กํ า หนดให้ ผู้ ส อนต้ อ งจั ด ทํ า รายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผล
การดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต ร (มคอ.7) คณะ
โบราณคดีจึงจัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “เทคนิคการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของรายวิ ช า (มคอ.5) และรายงานผลการ
ดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต ร (มคอ.7) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)”
ขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2554 โครงการนี้ถือเป็น
โครงการจัดการความรู้ (KM) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจถึง
หลักการและวิธีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของรายวิ ช า (มคอ.5) และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) อีกทั้งยังต้องการ
ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ร ะหว่างบุคคลกรสาย
วิชาการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูก ต้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การดําเนินงานโครงการ
ประชุมฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพียง 27
คน อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา
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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
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ผลการประเมินการจัดโครงการในภาพรวมอยู่ในดี
มาก คือ 4.067 และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่
เห็ น ว่ า สามารถนํ า ความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ระดั บ ดี ม าก ค่ า เฉลี่ ย 4.32 นอกจากนี้ ยั ง มี
ข้อเสนอแนะที่พบจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ สําหรับ
การจัด โครงการจั ดการความรู้ ในโอกาสต่ อไปอี ก
ด้วย

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.

คําสําคัญ : คณะโบราณคดี / มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บอุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ / มคอ. / มอค.5 /
มอค.7 / การจัดทํารายงาน / การจัดการความรู้

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

แนวทางและวิธีการประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรด้วย KPIs และ competency
Methods and processes of performance evaluation with KPIs and
Competency
หน่วยงานที่นําเสนอ : คณะมัณฑนศิลป์
ผูร้ ับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม และอาจารย์พรพรม ชาววัง
บทคัดย่อ / Abstract

เป้าหมาย KM 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางและวิธีการประเมินการปฏิบัติงานอาจารย์
บุคลากรภาควิชาด้วย KPIs และ competency ให้
บุคลากรสามารถนําไปใช้ในการประเมินตนเองและ
รั บ การประเมิ น ฯในรอบ 2-54 ที่ เ ป็ น ระบบ/
มาตรฐานเดียวกัน
ขั้นตอนและวิธีการ เริ่มจากกระบวนการ
สร้ า งและแสวงหาความรู้ ร วบรวมความรู้ จ าก
ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานภายในและรวบรวม
ความรู้จากเอกสารด้าน KPIs และ competency
และค้ น หาความรู้ จ ากภายนอกโดยการเข้ า ร่ ว ม
ประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัย หรือคณะวิชาอื่น ๆที่
จัดขึ้นได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ KPIs และ competency
และนํ า เสนอแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
ประเมินการปฏิบัติงานตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการของข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น
อุด มศึก ษา พ.ศ. 2553 เกี่ย วกั บ ความรู้ เ รื่ อ งการ
เลื่ อ นเงิ น เดื อ นของข้ า ราชการและพนั ก งานใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.
2553 และตามข้อบังคับของ มศก. ในขั้นตอนการ
จัดการความรู้ให้เป็นระบบ ได้พิจารณาข้อมูล หรือ
ความรู้ อ ะไรที่มี อ ยู่แ ละจะต้อ งหาความรู้อ ะไรอี ก
เพิ่มไหม และจัดการความรู้โดยทําการรวบรวม
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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
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ความรู้ทั้งหมด จัดเป็นหมวดหมู่จัดระบบเรียบเรียง
เป็ น เอกสารเพื่ อ นํ า มาประมวลและกลั่ น กรอง
ความรู้ ได้คู่มือทํา slide Presentation ออกแบบ
กราฟิ ก ที่ บุ ค ลากรสามารถทํ า ความเข้ า ใจได้ ง่ า ย
แล้วนําเสนอที่ประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้
เพื่อนําข้อมูลมาปรับปรุงเอกสารและเผยแพร่คู่มือ
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในภาควิชา และเพื่อให้บุคลากรได้
เข้าถึงความรู้หลายช่องทางจึงได้เผยแพร่ข้อมูลบน
เว็ บ ไซต์ พร้ อ มกั บ แบ่ ง ปั น ความรู้ แ ก่ บุ ค ลากร
ภาควิชาในที่ประชุมภาควิชา และภาควิชาอื่นใน
การสัมมนาการจัดการความรู้แนวทางและวิธีการ
ประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านด้ ว ย KPIs
และ
competency แ ล ะ จั ด ทํ า เ ป็ น เ อ ก ส า ร
ประกอบการประชุม/ฝึกอบรม
ผลการเรียนรู้บุคลากรภาควิชาสามารถ
ถ่ า ยทอดแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ก่ เ พื่ อ นร่ ว มงานได้
อย่ า งชั ด เจนและถู ก ต้ อ ง คณะมั ณ ฑนศิ ล ป์ มี คู่ มื อ
ระบบการทํ า งานที่ ต อบสนองการบริ ห ารงาน
มหาวิทยาลัยที่ง่ายต่อการเรียนรู้ของบุคคลต่างๆที่
เกี่ยวข้อง และประการสําคัญคือ บุคลากรได้ร่วมกัน
สร้ า งการเรี ย นรู้ ที่ เ ป็ น ระบบการประเมิ น การ
ปฏิบัติงานให้เป็นกระบวนการทํางานปกติของทุก
คน

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.

คําสําคัญ : การประเมินการปฏิบัติงาน / ดรรชนีชี้

Keywords : performance evaluation / KPI /

วัดรายบุคคล / สมรรถนะ / การสร้างและแสวงหา
ความรู้ / การจัดการความรู้

competency / knowledge management /
knowledge creation and learning
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ชื่อเรื่อง :
Title :

คู่มืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
A Guidebook for Graduate Instructors

หน่วยงานที่นําเสนอ :

บัณฑิตวิทยาลัย
บทคัดย่อ / Abstract

คู่ มื อ อาจารย์ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษานี้ มี
วัตถุ ประสงค์ เพื่อ รวบรวมองค์ ความรู้ด้ านการจั ด
การศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษา และเป็ น เครื่ อ งมื อ
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
เพื่ อ ให้ อ าจารย์ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี คู่ มื อ ไว้ ใ ช้
ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน โดยมี ขั้ น ตอนการ
ดําเนินการ ได้แก่
1. การจัดประชุมหัวหน้างานเพื่อพิจารณา
ข อ บ เ ข ต ข อ ง เ นื้ อหาในคู่ มืออาจารย์ร ะ ดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดยแบ่ ง เนื้ อ หาเป็ น 8 ส่ ว น ได้ แ ก่
ส่วนแรก “ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย”
ส่วนที่สอง “ระบบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา”
ส่วนที่สาม “วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ” ส่วนที่
สี่ “การสํ า เร็ จ การศึ ก ษา” ส่ ว นที่ ห้ า “ทุ น การ
ศึกษา” ส่วนที่หก “แบบฟอร์มต่าง ๆ ของบัณฑิต
วิ ท ยาลั ย ” ส่ ว นที่ เ จ็ ด “คํ า ถามเกี่ ย วกั บ การจั ด
การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา” และส่ ว นสุ ด ท้ า ย
“การใช้ ง านระบบการศึ ก ษาออนไลน์ สํ า หรั บ
อาจารย์”
2. การแต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งานดํ า เนิ น การ
จั ด ทํ า คู่ มื อ อ า จ า ร ย์ ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ซึ่ ง
ประกอบด้วย หัวหน้างานบริการการศึกษา หัวหน้า
งานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทางวิ ช าการ หั ว หน้ า งาน
บริ ห ารและธุ ร การ หั ว หน้ า งานคลั ง และพั ส ดุ
หัวหน้างานแผนและพัฒนาระบบ และหัวหน้างาน
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้มีหน้าที่รวบรวม
ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา และจัดทําเป็น “ร่าง” คู่มืออาจารย์
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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
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ระดับบัณฑิตศึกษา
3. ผู้บริหารและหัวหน้างานประชุมระดม
สมองเพื่ อ พิ จ ารณา “ร่ า ง” คู่ มื อ อาจารย์ ร ะดั บ
บัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาความถูกต้องและความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาตามขอบเขตที่กําหนด
4. ประเมินผลโดยให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาทดลองใช้คู่มืออาจารย์
ระดับบัณฑิตศึกษา และประเมินผลคู่มืออาจารย์
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดยใช้ แ บบสอบถามความ
คิดเห็น
5. การปรับปรุงแก้ไขคู่มืออาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา และดําเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่
6. ดําเนินการเผยแพร่คู่มืออาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งในรูปแบบของรูปเล่มเอกสารให้แก่
คณาจารย์ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในแต่ ล ะคณะวิ ช า
และการเผยแพร่ทางเว็บไซต์

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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Title :
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หน่วยงานที่นําเสนอ : หอศิลป์
โดย สุชา ศิลปชัยศรี
บทคัดย่อ / Abstract

การอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปกรรมของหอศิ ล ป์ มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ดู แ ลรั ก ษาผลงานศิ ล ปกรรมอั น
เป็ นสมบั ติข องมหาวิ ท ยาลัย ศิลปากรและถื อ เป็ น
สมบัติของชาติให้มีสภาพสมบูรณ์ยืดอายุการเสื่อ
สภาพของผลงานศิลปกรรมออกไปให้ยาวนานโดยมี
วิธีการขั้นตอนอันประกอบไปด้วย การตรวจสอบ
สภาพ การทํ า ความสะอาดและคื น สภาพ การ
ซ่อมแซมการเสริมความมั่นคง การรายงานสรุปผล
ในปั จ จุ บั น หอศิ ล ป์ ไ ด้ เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของการ
อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปกรรมจึ ง รวบรวมและหยิ บ ยกเรื่ อ ง
ดังกล่าวมาเผยแพร่เป็นองค์ความรู้และเพื่อให้เห็น
ภาพรวมของการอนุรักษ์ศิลปกรรมภายในองค์กร
ความหมายของการอนุรักษ์ศิลปกรรมคือ
การกระทํ า ที่ มุ่ ง ชะลอการชํ า รุ ด เสื่ อ มสภาพของ
ผลงานศิ ล ปกรรมทั้ ง นี้ เ พื่ อ ยื ด อายุ ใ ห้ ผ ลงาน
ศิลปกรรมสามารถคงสภาพอยู่ได้ต่อไปการอนุรักษ์
แบ่ ง ออกเป็ น สองลัก ษณะ ได้ แ ก่ การอนุรั ก ษ์เ ชิ ง
ป้องกัน และการอนุรักษ์แบบฟื้นฟูรักษา
การอนุรักษ์เชิงป้องกันคือการรักษาสภาพ
ของวัตถุให้ยืดอายุออกไปให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะ
ทําได้โดยไม่กระทําการใดๆให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพแก่ วั ต ถุ ชิ้ น นั้ น โดยเน้ น สภาพแวดล้ อ มที่
ปลอดภัยมีการจัดเก็บดูแลรักษาที่ถูกวิธีและเอื้อให้
ผู้จัดนิทรรศการหรือภัณฑารักษ์ใช้ทักษะพื้นฐานใน
ด้านการอนุรักษ์ที่มีอยู่เพื่อป้องกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นกับชิ้นงานในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
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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
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การอนุรัก ษ์แบบฟื้นฟูรักษาคือการฟื้นฟู
สภาพ ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่วัตถุ ไม่
ว่าจะเกิดขึ้นด้วยสาเหตุธรรมชาติหรือการกระทํา
โดยมนุ ษ ย์ แ ต่ ก ารดํ า เนิ น การใดๆต่ อ ชิ้ น งานต้ อ ง
กระทํ า ให้ น้ อ ยที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะทํ า ได้ โ ดยทํ า เท่ า ที่ มี
ความจํ า เป็ น เท่ า นั้ น อาจมี ก ารทํ า ความสะอาดไป
จนถึ ง การดํ า เนิ น การทางกายภาพของวั ต ถุ แ ละ
โครงสร้างของชิ้นงานเพื่อฟื้นฟูรักษาให้กลับสู่สภาพ
เดิม
การนํ า เสนอองค์ ค วามรู้ ใ นครั้ ง นี้ จ ะขอ
กล่าวถึง ภาพรวมของการอนุรัก ษ์แบบฟื้นฟูรักษา
โดยยกตัวอย่างงานศิลปกรรมที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้น
บนกระดาษโดยจะนํ า เสนอให้ เ ห็ น ถึ ง ขั้ น ตอน
กระบวนการทางเทคนิควิธีการปฏิบัติงานซึ่งอาจ
เป็ น เพี ย งบางส่ ว นของการปฏิ บั ติ ง านอนุ รั ก ษ์
ศิลปกรรมภายในหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

คําสําคัญ : หอศิลป์ / การอนุรักษ์ศิลปกรรม

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.

Keywords : Art Centre / conservation of art
works
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ชื่อเรื่อง :
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การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Improving Working Efficiency of Administrative Staff,
Case Study from Faculty of Music, Silpakorn University

หน่วยงานที่นําเสนอ :

คณะดุริยางคศาสตร์
บทคัดย่อ / Abstract

การจัดการความรู้ในหัวข้อ การพัฒนา
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสาย
สนับ สนุน มีวั ตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาสภาพปั ญ หา
และอุ ป สรรคในการทํ า งานของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปฏิบั ติง านภายในองค์ ก รโดยใช้ก ระบวนการ
วิจัยด้วยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์บุคลากร
สายสนั บ สนุ น จํ า นวน 22 คน ระหว่ า งเดื อ น
มี น าคม-เมษายน 2554 ในประเด็ น คํ า ถามที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สภาพการทํา งานที่มี ค วามปลอดภั ย
และการส่งเสริมสุขภาพ ความก้าวหน้าและความ
มั่ น คงในงาน ความสั ม พั น ธ์ ข องบุ ค ลากร และ
โครงสร้ า งและนโยบายการบริ ห ารงาน ผล
การศึ ก ษาพบว่ า พนัก งานสายสนั บ สนุน ส่ ว นใหญ่
ร้อยละ 45.43 มีความพึงพอใจต่อการทํางาน อยู่ใน
ระดับปานกลางจากผลสํารวจและการสรุปประเด็น
ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว นําไปสู่แนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยการปรับ
โครงสร้ า งการบริ ห ารคณะดุ ริ ย างคศาสตร์ ที่
เหมาะสมกับคณะฯและสภาวะปัจจุบันการกําหนด
ภาระและขอบเขตของงานที่ ชั ด เจนและการใช้
ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติง านตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งการจัดทําคู่มื อ
การปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก าร
ปฏิบัติงานภายในองค์กร

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
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วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้ริเริ่มการจัดการความรู้เรื่องหลัก สูตรนานาชาติ
แบบสองปริ ญ ญาเพื่ อ ให้ ค ณาจารย์แ ละบุ คลากรที่
เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนําความรู้
ไปใช้ ใ นการจัด ทํา หลัก สูต รนานาชาติส องปริญ ญา
นอกจากนั้น ยังเป็นการสนับสนุนการใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และหน่วยงาน การจัดการความรู้เรื่องดังกล่าวมีวิธี
ดําเนินงานโดยผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติเป็นผู้
ถ่ า ยทอดประสบการณ์ ใ ห้ กั บ คณาจารย์ ที่ เ ป็ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รโดยดํ า เนิ น การประชุ ม เป็ น
ระยะๆตามขั้นตอนของการจัดการความรู้ ได้แก่ การ
สร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้และการ
เข้าถึงความรู้และได้สรุปขั้นตอนการจัดทําหลักสูตร
นานาชาติ แ บบสองปริ ญ ญา ดั ง นี้ 1) การสํ า รวจ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ประสงค์จะทําหลักสูตร
ร่วม 2) การเจรจาความร่วมมือและการจัดทํา
ข้อตกลงความร่วมมือ 3) การศึกษาระเบียบ/
ข้อบังคับของสถาบันร่วมและมหาวิทยาลัยศิลปากร
รวมถึงของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ที่เกี่ยวข้อง 4) การจัดทําหลักสูตร 5) การ
ตรวจสอบหลักสูตรโดยสถาบันร่วม 6) การประเมิน
ศักยภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยหน่วยงาน

ภาครัฐของสถาบันร่วม 7) การดําเนินการตาม
ขั้ น ตอนการเสนอหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย
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
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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

คําสําคัญ : วิทยาลัยนานาชาติ / หลักสูตรนานา

Keywords : International College /

ชาติ / สองปริญญา / การจัดการความรู้

International Programs / double degree /
knowledge management
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ชื่อเรื่อง :
Title :

“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสร้างสรรค์งานวิจัย”
Guideline for Conducting Research Study

หน่วยงานที่นําเสนอ:

คณะศึกษาศาสตร์
บทคัดย่อ / Abstract

ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ มุ่ ง เ น้ น แ ล ะ ใ ห้
ความสําคัญในการพัฒนางานวิจัยสําหรับคณาจารย์
โดยใช้ก ารจัด การความรู้ม าเป็นเครื่ อ งมือ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้ น ที่ 1 การสร้ า งและแสวงหาความรู้ เ ป็ น การจั ด
กิจกรรมให้ความรู้ด้านการวิจัยกับอาจารย์อย่างเป็น
ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ ขั้ น ที่ 2 การจั ด การ
ความรู้ให้เป็นระบบ โดยการสรุปความรู้ และนํามา
จั ด เก็ บ เป็ น หมวดหมู่ ขั้ น ที่ 3 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้โดยจัดทําคู่มือที่เป็นแนวทางการ
ทํ า งานวิ จั ย แล้ ว นํ า ไปเผยแพร่ บ นเว็ บ คณะ
ศึกษาศาสตร์ ขั้นที่ 4 การเข้าถึงความรู้คณาจารย์
สามารถเข้ า ถึ ง ความรู้ ด้ ว ยการสื่ อ สารแบบไม่ เ ป็ น
ทางการ ผ่านเว็บเพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน
ขั้ น ที่ 5 การแบ่ ง ปั น ความรู้ ด้ ว ยการแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้อย่างอิสระผ่านเว็บบล็อก และขั้นที่ 6 การ
เรี ย นรู้ มี ก ารประเมิ น ผลการนํ า ความรู้ ไ ปใช้ กั บ
คณาจารย์ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ ซึ่ ง มี ผ ลงานวิ จั ย ที่
เกิ ด ขึ้ น จํ า นวน 13 เรื่ อ ง ที่ มี ป ระเด็ น ที่ ส ามารถ
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.
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คําสําคัญ :

คณะศึกษาศาสตร์ / การพัฒนา
งานวิจัย / การสร้างความรู้ / การจัดการความรู้ /
การประมวลความรู้ / การเข้ า ถึ ง ความรู้ / การ
แบ่งปันความรู้
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ชื่อเรื่อง :
Title :

การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาการทํางานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Knowledge Management for Human Resource’s Teamwork Faculty of
Management Science, Silpakorn University

หน่วยงานที่นําเสนอ :

คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ / Abstract

การจัดการความรู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการทํางานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุนด้วยการสร้างคู่มือการทํางาน โดยใช้กรอบ
การทํางานแบบ PDCA ซึ่งครอบคลุมหลักการ
จัดการความรู้ตามกรอบของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ผู้ ร่ว มกิ จ กรรม คื อ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ของคณะวิ ท ยาการจั ด การ
จํานวน 22 คน เข้าร่วมจัดการความรู้เป็นระยะเวลา
2 ปี (พ.ศ.2553-พ.ศ.2555) สรุปผลการดําเนินงาน
ดังนี้
1. คณะวิ ท ยาการจั ด การให้ ค วามรู้ ค วาม
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทํางาน ด้วยกระบวนการ
การจั ด การความรู้ จากผู้ เ ชี่ ย วชาญมาให้ ค วามรู้
จํ า นวน 2 ครั้ ง โดยรศ.นพ.จิ ต เจริ ญ ไชยยาคํ า
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ครั้ ง ที่ 1 วั น ที่ 14-16
พฤษภาคม 2553 และครั้งที่ 2 วันที่ 9-10 กันยายน
2553
2. บุ คลากรวางแผน (Plan) บุคลากรจึ ง
กําหนดเป้าหมายการทํางานร่ว มกันด้ วยการสร้า ง
คู่ มื อ การทํ า งานจึ ง เริ่ ม จากการสร้ า งและแสวงหา
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
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อบรมการเขี ย นคู่ มื อ การทํ า งานจากวิ ท ยากร
ผู้เชี่ยวชาญให้กับบุคลากร และสุดท้ายวางแผนการ
นําข้อมูลทั้งหมดมาสังเคราะห์รวบรวมข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
3. บุคลากรลงมือสร้างคู่มือการทํางาน
(Do) บุคลากรทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมการเขียน
คู่มือการทํางาน ในวันที่ 21- 22 มีนาคม 2554 โดย
คุณสายชนม์ สัจจานิตย์ และ ดร.ฉวีวรรณ หลิม
วัฒนา และบุคลากรทุก คนเขียนคู่มือการทํางาน
อย่างเป็นระบบในแต่ละฝ่ายงานขึ้นมา
4. การตรวจสอบและปรับปรุงการเขียน
คู่มือ (CheckและAct) เมื่อบุคลากรเขียนคู่มือการ
ทํางานเสร็จแล้ว จึงนําผลงานของบุคลากรทั้งหมด
มาสลั บ กั น ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง พร้ อ มเชิ ญ
คุณสายชนม์ สัจจานิตย์ มาร่วมปรับปรุงแก้ไขการ
เขี ย นคู่ มื อ การกั น อี ก ครั้ ง ในวั น ที่ วั น ที่ 17-19
พฤศจิ ก ายน 2554 โดยผลของการพั ฒ นาการ
เขียนคู่มือในครั้งนี้พบว่า บุคลากรทุกฝ่ายร่วมกัน
เขียนรายละเอียดของการทํางานในแต่ละขั้นตอนได้
อย่างชัดเจน พร้อมให้แต่ละฝ่ายงานแบ่งปันความรู้
แก่บุคลากรภายในคณะวิทยาการจัดการและคณะ
จะพัฒนาให้เป็นคู่มือการทํางานต่อไป

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

คําสําคัญ : การจัดการความรู้ / การทํางานเป็น

Keywords : knowledge management /

ทีม / คู่มือการทํางาน

teamwork / working handbook
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ชื่อเรื่อง :
Title :

การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย กลุ่มภาษาตะวันตก
และภาษาตะวันออก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Knowledge Management for Learning, Teaching and Researching
Development East and West Language Department, Faculty of
Management Science, Silpakorn University

หน่วยงานที่นําเสนอ :

คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ / Abstract

การจัดการความรู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยของคณาจารย์
กลุ่ม ภาษาตะวันตก/ภาษาตะวันออกโดยใช้กรอบ
การทํางานแบบ PDCA ซึ่งครอบคลุมหลักการจัดการ
ความรู้ตามกรอบของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีคณาจารย์กลุ่มภาษา
ตะวั น ออกและภาษาตะวั น ตกของคณะวิ ท ยาการ
จั ด การ จํ า นวน 20 คน เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมระหว่ า ง
เดือน มิถุนายน 2553 - พฤษภาคม 2555 สรุปผล
การดําเนิน ดังนี้
1. คณะวิทยาการจัดการจัดให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้จากผู้เชี่ยวชาญการ
จัดการความรู้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์
ฉิ ม พาลี ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 17 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554
2. คณะกรรมการจัดการความรู้ วางแผน
(Plan) การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของ
อาจารย์ ก ลุ่ ม ภาษาฯ จึ ง เริ่ ม จากการสร้ า งและ
แสวงหาความรู้ด้วยการค้นหาเอกสารจากแหล่งต่าง
ๆ ได้แก่ ห้องสมุด เว็บไซต์ รวมทั้งจากการรายงาน
การอบรมสั ม มนาของคณาจารย์ ร วมทั้ ง วางแผน
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ กั บ วิ ท ยากรที่ มี ค วามรู้
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
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3. คณะกรรมการดําเนินการตามแผนที่
กําหนด (Do) รวบรวมข้อมูลจากการอบรมสัมมนา
ของคณาจารย์ ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ พร้ อ มกั บ
รวบรวมเอกสารจากห้องสมุด เว็บไซต์เพื่อค้นหา
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ตามหลักการของการสอนภาษาและเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ หล่อ
ธนวณิ ช ย์ จากมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มา
แลกเปลี่ ย นความรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวทางการสอน
ภาษาต่างประเทศ และการพัฒนางานวิจัยระหว่าง
วันที่ 10 -11 พฤษภาคม 2554
4. ขั้นการตรวจสอบและปรับปรุง (Check
และ Act) เมื่อเสร็จสิ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณาจารย์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มคณาจารย์สอน
ภาษาตะวั น ตก และกลุ่ ม คณาจารย์ ส อนภาษา
ตะวันออก เพื่อสรุปและกําหนดแนวทางการสอน
และการวิจัยในกลุ่มของตนเองให้ชัดเจน เพื่อนําไป
เผยแพร่และใช้พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

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, 10th11st, 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.

คําสําคัญ : การจัดการความรู้ / การเรียน /

Keywords : knowledge management /

การสอน / การวิจัย

learning / teaching / researching
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ชื่อเรื่อง :
Title :

การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Knowledge Management for Creative Thinking Students Faculty of
Management Science, Silpakorn University

หน่วยงานที่นําเสนอ :

คณะวิทยาการจัดการ
โดย ปริญญา บัวศรี และทีมนักศึกษา
บทคัดย่อ / Abstract

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ
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) คณะกรรมการจั ด การความรู้ เ ปิ ด รั บ
สมั ค รนั ก ศึ ก ษาที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม พบว่ า มี
นักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 10 คน แบ่ง
หน้าที่เป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายติดต่อประสานงาน ฝ่าย
ดํ า เนิ น การประชุ ม ฝ่ า ยเขี ย นและรวบรวมข้ อ มู ล
2) การวางแผน (Plan) คณะนั ก ศึ ก ษา
ประชุ ม วางแผนการทํ า งานตามฝ่ า ยงาน เริ่ ม จาก
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.
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3) ขั้นปฏิบัติการ (Do) คือ คณะนักศึกษา
นํ า ผลการทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จั ย จึ ง
กําหนดเป็นประเด็นคําถามในการประชุมกลุ่มย่อย
3 ประเด็น คือ ความคิดสร้างสรรค์ตามความเข้าใจ
ของนั ก ศึ ก ษาหมายความว่ า อย่ า งไร ปั จ จั ย หรื อ
มูลเหตุใดที่ทําให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์
และการจัดการศึกษาอย่างไรที่ทําให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมกลุ่มย่อยทุกครั้ง
นักศึกษาจะถอดเทป สรุป และเรียบเรียงผลจาการ
ประชุม สุดท้ายจึงนําข้อมูลทั้งหมดมาประมวลและ
วิเคราะห์ผล พร้อมทั้งเรียบเรียงและเขียนสรุปผล
เพื่อนําเสนอในที่ประชุมต่อไป
4) ขั้นตรวจสอบข้อมูล (Check) นักศึกษา
ได้ นํ า ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดที่ ร วบรวมมานํ า เสนอให้
คณาจารย์ ศิษย์เก่า พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้นักศึกษา
เกิดความคิดสร้างสรรค์ และศิษย์เก่า เพื่อค้นหา
คําตอบตามประเด็นคําถามที่กําหนดไว้
5) นั ก ศึ ก ษานํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปปรับปรุงและเพิ่มเติม
ข้อมูลจากการประชุม เพื่อจัดเตรียมเผยแพร่ข้อมูล
นี้ต่อไป

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.

คําสําคัญ : การจัดการความรู้ / ความคิด

Keywords : knowledge management /

สร้างสรรค์

creative thinking
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ชื่อเรื่อง :
Title :

ทําอย่างไรจึงจะได้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ก่อนอายุ 40 ปี
How to be a Professor before 40?

หน่วยงานที่นําเสนอ :

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ / Abstract

ศ.ดร. สุ ท ธิ ชั ย อั ส สะบํ า รุ ง รั ต น์ นั บ เป็ น
ศาสตราจารย์ที่มีอายุน้อยที่สุดท่านหนึ่งของคณะ
วิศ วกรรมศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ มหาวิท ยาลัย ท่า น
ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เมื่อ
อายุ 36 ปี ภายหลังจากที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริ ญ ญาเอกเพี ย ง 10 ปี (1996-2006) ท่ า นเป็ น
ตัวอย่างของอาจารย์นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่
ประจั ก ษ์ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ท่ า นได้
ทํางานวิจัยและสร้างทีมวิจัยที่มีผลงานทางวิชาการ
และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นอาจารย์ผู้มีความทุ่มเททั้งในด้านการสอน การ
วิ จั ย ดั ง นั้ น คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ในรูปแบบการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กั บ คณาจารย์ ข องคณะฯ เพื่ อ ให้ ค ณาจารย์ ข อง
คณะฯ ได้ นํ า องค์ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์จากท่านมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง
เพื่ อ เป็ น แนวทาง สร้ า งแรงบั น ดาลใจในการขึ้ น สู่
ตําแหน่งทางวิชาการต่อ
ตามแนวทางของ ศ.ดร. สุ ท ธิ ชั ย อั ส สะ
บํ า รุ ง รั ต น์ ปั จ จั ย ที่ ทํ า ให้ ท่ า นประสบความสํ า เร็ จ
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
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คน (man) มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีความ
ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ทั้ ง ภายในคณะวิ ช าฯใน
มหาวิทยาลัยเดียวกับ หรือนอกมหาวิทยาลัยทั้งใน
และต่ า งประเทศ การมี ที ม วิ จั ย ที่ แ ข็ ง แกร่ ง โดย
คัดเลือกเด็กที่มีศักยภาพสูงมาพัฒนาต่อยอดเป็น
นักวิจัยด้วยการสนับสนุนทุนศึกษาต่อและจัดหา
ทุนทําวิจัยในต่างประเทศให้ นอกจากนี้ควรเลือก
งานวิจัยที่ตนเองสนใจและต้องทําความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ง ต้องรู้จักการสร้างแรงบันดาลใจให้อยากทํา
วิจัย การศึกษาติดตามงานวิจัยอย่างต่อเนื่องก็มี
ส่วนสําคัญต่อผลของความสําเร็จการสร้างทีมวิจัย
ที่แข็งแกร่งอาจเริ่มต้นจากการหาทีมที่มีแนวคิด
เรื่ อ งงานวิ จั ย ที่ ค ล้ า ยกั น อาจเริ่ ม ทํ า งานวิ จั ย ใน
ลักษณะต่อยอดงานวิจัยที่คิดว่าเหมาะกับเรา หรือ
เริ่มจากศูนย์ อย่างไรก็ตามการทํางานวิจัยต้องมี
ลั ก ษณะเป็ น แบบ “กั ด ไม่ ป ล่ อ ย” เมื่ อ คิ ด ว่ า มี
หนทางสํ า เร็ จ และต้ อ งรู้ จั ก “ปล่ อ ยวาง” หรื อ
“หยุ ด ทํ า ” เมื่ อ คิ ด ว่ า ไม่ เ หมาะสม ต้ อ งเข้ า ใจ
ธรรมชาติของงานวิจัยที่มีทั้งประสบผลสําเร็จและ
ล้มเหลว และต้องกําหนดเป้าหมายประจําปีของ
การเผยแพร่ผลงานวิจัย (publication) ซึ่งท่านได้
ให้ ข้ อ สั ง เกตไว้ ว่ า การเขี ย นเป็ น สิ่ ง ที่ ย ากที่ สุ ด
สํ า หรั บ อาจารย์ ไ ทย เพราะหาจุ ด (point)ที่ จ ะ
เขียนไม่พบ (lack of momentum to write)
ขาดความมั่ น ใจด้ า นการเขี ย น (lack
of
confidence) เพราะกลัวในเรื่องภาษา (poor
writing skill) หรือกลัวการถูกวิจารณ์และถูก
ปฏิเสธ (fear of criticism and rejection)

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.

คําสําคัญ : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Keywords : Faculty of Engineering and

อุ ต สาหกรรม / การขึ้ น สู่ ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ /
การดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ / การผลิตผลงาน
ทางวิ ช าการ / การผลิ ต งานวิ จั ย / การจั ด การ
ความรู้
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ชื่อเรือ่อง :

กการใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการรพัฒนางานวิวิจัย คณะเภสัสัชศาสตร์
ม ทยาลัยศิลปากร
มหาวิ

หน่วยยงานที่นําเสนนอ :

คณะเภสัชศาสตร์
บบทคัดย่อ / Abstract
A

การใช้ระบบการจั
ะ
ดการรความรู้เพื่อส่งงเสริม
งาน วิ จั ย ของคณะะเภสั ช ศาสตร์์ มี วั ต ถุ ป ระสงงค์ เ พื่ อ
ตอบบสนองต่ อ พั น ธะกิ จ ของคณ
ณะวิ ช าที่ มุ่ ง เน้้ น เป็ น
สถาบบันชั้นนําทางเเภสัชศาสตร์และนํ
ล าความรู้สู้ ชุมชน
อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างบุคลากกรให้มีทักษะใในการ
วิจัยและสร้างผลงานวิจัยมากขึนโดยมี
้น กระบววนการ
อย่างต่อเนื่องเริ่มจากการประชุ
จ
ชุมแลกเปลี่ยนนความ
คิดเหห็นเพื่อหาจุดอ่ออนและจุดแข็ข็งของคณะวิชชาเพื่อ
นําไปปสู้เป้าหมายแและทิศทาในกการดําเนินงานนด้าน
การวิวิจัย หลังจากนนั้นได้มีกิจกรรรมให้ความรู้แลละการ
เพิ่ ม ทั ก ษะกั บ นั ก วิ จั ย รุ่ น ใหม่ และผู้ ช่ ว ยวิ จั ย ให้ มี
ทักษษะและความใจจในกระบวนกาารวิจัยมากขึ้นนพร้อม
ที่จะะสร้างผลงานวิวิ จัยและสร้างที
ง มงานวิ จัยออย่างมี
คุณภภาพ แต่อย่างไไรก็ตามงานวิจัยทางเภสัชศศาสตร์
จํ า เป็ป็ น ต้ อ งใช้ เ ทคคโนโลยี และต้ อ งมี ก ระบว นการ
ถ่ายททอดความรู้อย่ยางเหมาะสมจากรุ่นต่อรุ่น

จึงได้จัดให้มีการกระตุ้นคความพร้อมให้ห้มากขึ้นด้วย
จั ด การในลลั ก ษณะเสวนนาทางวิ จั ย เพืพื่ อ ถ่ า ยทอด
ประสบกาารณ์ ก ารวิ จั ยยจากผู้ มี ป ระะสบการณ์
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนนความรู้และประสบการณ์
ต่อกันในแตต่ละสาขาวิชา รวมทั้งสร้างความเข้
ง
าใจ
ด้านจริยธรรมการวิจัยด้ววยเพื่อให้มีการสร้างผลงาน
การวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพแ ละในปริ ม าณ
ณที่ ม ากขึ้ น
สอดคล้องกกับเป้าหมายขของคณะวิชาพพร้อมทั้งเป็น
ดัชนีชี้วัดความมีคุณภาพพของสถาบันและเพื
แ ่อเปิด
โอกาสในกาารแลกเปลี่ยนคความรู้ที่มากขึขึ้นหลังจากที่
กระบวนกการวิ จั ย เสร็ จจสิ้ น คณะวิ ช าได้ จั ด สรร
งบประมาณส่ ว นหนึ่ ง เพืพื่ อ สนั บ สนุ นการเข้
ก า ร่ ว ม
ประชุมทางงวิชาการและนนําเสนอผลงานนวิจัยรวมทั้ง
การตีพิมพ์ในวารสารต่
ใ
าง ๆ ด้วย โดยยมุ่งหวังที่จะ
กระตุ้ น บุคลากรให้
ค
มี ก าารทํ า วิ จั ย ที่ มากขึ
ม ้ น ตาม
พันธกิจของงคณะวิชา

คําสําคัญ : การจจัดการความรู้ / วิจัย / คณะะเภสัชศาสตร์
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ชื่อเรื่อง :

ขั้นตอนแลละกระบวนการการขอรับททุนสนับสนุนการวิ
น จยั /สร้างสรรค์
า

หน่วยงานทีน่นําเสนอ :

สถาบันวิจัยและพั
แ ฒนา
บทคัดย่อ / Abstracct

สถา บั น วิ จั ย และพพั ฒ นา มหาวิวิ ท ยาลั ย
ศิศลปากร มีพันนธกิจด้านการจัจัดสรรทุนสนับสนุ
บ นการ
วิ จั ย แก่ ค ณาจจารย์ ผู้ ทํ า งานนวิ จั ย นั ก ศึ ก ษา และ
บุบ ค ลากรมหาาวิ ท ยาลั ย ที่ ผ่ผ า นมาคณาจารย์ แ ละ
นันกวิจัยผู้ประสสงค์จะขอรับทุทนสนับสนุนการวิ
ก จั ย /
สร้
ส า งสรรค์ มั ก ประสบปั ญหาเรื
ญ ่ อ งขั้ น ตอนและ
ต
กระบวนการ
ก
ขอรั บ ทุ น เนื่ องจากไม่ ไ ด้รัรับ ข้ อ มู ล
รายละเอี
ร
ยดที่ถถูกต้องและเหมมาะสมเป็นอุปสรรคต่
ป
อ
การวางแผนเ
ก
พื่ อดํา เนิน งานนวิ จัย/สร้างสรรค์และ
การปฏิ
ก บัติตามมขั้นตอน

ด้วยเหตุนี้ สถาบั
ส นวิจัยและะพัฒนาจึงจัดทํทา
ขั้ น ตอนนและกระบวนการขอรั บ ททุ น ในรู ป แบบบที่
เข้าใจง่าย
า เพื่ออํานวยยความสะดวกใให้ผู้วิจัยสามารรถ
ดํ า เนิ นการวิ
น
จั ย /สร้างสรรค์
า
ไ ด้ อ ยย่ า งถู ก ต้ อ งตาาม
ระเบียบ อีกทั้งช่วยใให้ผู้ประสานงงานวิจัยและผูผู้ ที่
เกี่ ย วข้้ อ งสามารถตตรวจสอบขั้ น ตอนการเสนนอ
โครงก ารเพื่ อ ขอรั บทุทน การพิ จ ารรณาจั ด สรรทุทุ น
และติ ดตามความก้
ด
ก้ า วหน้ า ของโโครงการวิ จั ย/
ย
สร้างสรรรค์ได้ตามระยยะเวลาที่กําหนนด

วัตถุปประสงค์
11. เพื่อให้ผู้วจัจิ ยและผู้สนใจจทั่วไปมีความมเข้าใจในกระบวนการและขขั้นตอนการขออรับทุน
22. เพือ่ ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสานงานนที่เกี่ยวข้องสสามารถติดตามมความก้าวหนน้าของ
กระบวนกการจัดสรรทุน การรับทุนเพืพื่อดําเนินโครงงการ จนถึงกาารรายงานผลขของโครงการ
ประโยยชน์ที่คาดว่าจะได้
า รับ
11. ผู้วิจัยและะผูส้ นใจทั่วไป มีความเข้าใจจในกระบวนกการและขั้นตอนการขอรับทุ น
22. ผูป้ ฏิบัติงานและผู
า
้ประสสานงานสามารถติดตามความก้าวหน้าโคครงการวิจัยตั้งงแต่เสนอขอททุน
จนถึงรับทุน และดําเนินโครงการจน
น
แล้วเสร็จ

คําสําคัญ : ทุนวิจัย / ขั้นนตอนการขอททุนวิจัย / สถาบบันวิจัยและพัฒฒนา
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ชื่อเรื่อง :
Title :

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

หน่วยงานที่นาเสนอ :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.
บทคัดย่อ / Abstract

โครงการ “สถาปัตย์จัดให้” เป็นโครงการที่
ริ เ ริ่ ม โดยคณาจารย์ ค ณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ ร อดพ้ น จากการเป็ น ผู้
ประสบอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา และมี
จุ ด มุ่ ง หมายร่ ว มกั น ที่ จ ะรวบรวมและแลกเปลี่ ย น
ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์แต่ละคน เพื่อ
น าไปสู่ ก ารเสนอแนวทางฟื้ น ฟู ส ภาพอาคารและ
บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุ ก ารณ์ ม หาอุ ท กภั ย ครั้ ง นี้ รวมทั้ ง เพื่ อ
เตรีย มการรับ มื อกับ อุท กภัย ที่ อาจเกิด ขึ้น ได้ อีกใน
อนาคต
ปรัชญาในการดาเนินงานของโครงการเป็น
การทางานในรูปแบบจิตอาสา โดยมีอาสาสมัครเป็น
บุ ค ลากรในคณะฯ อั น ประกอบไปด้ ว ยอาจารย์
นั ก ศึ ก ษาและเจ้ า หน้ า ที่ ที่ พ ร้ อ มจะให้ บ ริ ก ารทาง
วิชาการแก่หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและประชาชนที่
ประสบปัญหาอันเนื่องมาจากอุทกภัยครั้งนี้ โดยได้
เริ่ ม ด าเนิ น งานด้ ว ยการจั ด เสวนาวิ ช าการเรื่ อ ง
“ผลกระทบของน้าท่วมที่มีต่ออาคารบ้านเรือนและ
แนวทางการฟื้ น ฟู ที่ อ ยู่ อ าศั ย หลั ง น้ าลด” ให้ แ ก่
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.
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การจัดการความรู้เข้ามามีบทบาทสาคัญ
ในการด าเนิ น โครงการในการท าให้ เ กิ ด การ
แลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละประสบการณ์ ร ะหว่ า ง
อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่แตกต่าง
กัน และการรวบรวมและประมวลข้อมูลจากแหล่ง
ความรู้ ต่ า งๆ เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น องค์ ค วามรู้ ใ นการ
จัดการกับอาคารที่มีปัญหาอันเนื่องมาจากน้าท่วม
เพื่อน าไปใช้ในการเสวนาหรือตอบคาถามเฉพาะ
กรณีของบุคลากรที่ประสบอุทกภัย ตลอดจนเพื่อ
เผยแพร่ข้ อมู ล และความรู้ ที่ ไ ด้ ผ่ า นทางสื่ อสั ง คม
ออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook ที่ทาง
คณะทางานได้จัดทาขึ้น

ค้าส้าคัญ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / โครงการ
“สถาปัตย์จัดให้” / การฟื้นฟูที่อยู่อาศัยหลังน้าลด
/ จิตอาสา / การจัดการความรู้ / อุทกภัย
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ชื่อเรื่อง :
Title :

โครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง : ศิลปกรรมจากภูมิปัญญาไทย
Thai Creative Economy : Art from Thai Intelligence (ATI)

หน่วยงานที่นาเสนอ:

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
บทคัดย่อ / Abstract

การด าเนิ น โครงการในครั้ง นี้ เ กิด ขึ้น จากการ
ตอบสนองตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการเปนมหาวิท ยาลั ยชั้ นน าแหงการสรางสรรค
ดวยเหตุนี้ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ ซึ่งเป็นคณะวิชาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
ในวงการศิลปะจึงได้คิดดาเนินโครงการปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง : ศิลปกรรมจากภูมิปัญญาไทย โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศิลปินชั้นนาของคณะจิตรกรมฯ
ได้นาศักยภาพด้านการสร้างสรรค์ ไปต่อยอดความรู้
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์ / ออกแบบศิลปกรรมที่
แสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย เพื่อให้ได้องค์ความรู้ทาง
วิชาการอันจะเกิดประโยชน์แก่การสร้างสรรค์ /
ออกแบบ และเพื่ อประโยชน์ ในการประยุกต์ ใช้ ใน
การประกอบอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบการท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อ
เป็นการเผยแพร่ความสาคัญ คุณค่าทางสุนทรีย์จาก
ภูมิ ปั ญญาความรู้ท้องถิ่นที่ มี บ ทบาทสาคัญ ต่อการ
สร้างสรรค์ศิลปกรรมของโครงการฯ และเพื่อสร้าง
กระบวนการที่มีส่วนร่วมระหว่างศิลปิน อาจารย์
นักวิช าการศิล ปะ หรือนักศิลปะกับท้ องถิ่นและ
ผู้ประกอบการ
โดยกลุ่มผู้ ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
ได้แก่ บริษัท At Bangkok Co.,Ltd ผู้ผลิตสินค้า
ภายใต้แบรนด์ FLYNOW โดยให้การสนับสนุน
เทคนิคประเภทผ้าและเครื่องหนัง บริษัท วัฒนสิริ
โลหการ จากัด สนับสนุนเทคนิคประเภทโลหะ ห้าง
หุ้นส่วนจากัดเถ้าฮงไถ่ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
เครื่องเคลือบดินเผา บริษัท เอเบิลอินทีเรีย เวิร์คช็
อป จากัด 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
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แก้ ว ในส่ ว นของศิ ล ปิ น ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงาน
ประกอบด้วย อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ของคณะ
จิ ต รกรรมฯ และศิ ษ ย์ เ ก่ า ของคณะจิ ต รกรรมฯ
จานวน 62 คน ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานจานวน 69
ผลงาน โดยจ าแนกเป็ น ผลงานประเภทแก้ ว
จ านวน 12 ผลงาน ประเภทผ้ า และเครื่ อ งหนั ง
จ านวน 3 ผลงาน ประเภทโลหะ จ านวน 12
ผลงาน ประเภทเครื่องเคลือบดินเผา จานวน 21
ผลงาน ประเภทไม้ จ านวน 10 ผลงาน และ
ประเภทอื่ น ๆ 11 ผลงาน โดยผลงานสร้า งสรรค์
ดังกล่า วสามารถนาไปใช้เป็นต้นแบบเพื่อต่อยอด
การสร้างสรรค์/ออกแบบผลิตภัณฑ์ และได้นาไปจัด
แสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ณ หอ
ศิลปวัฒ นธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร ในวั นที่ 23
กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา

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

คาสาคัญ : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ / โครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง /
มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง การสร้ า งสรรค์ / ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า น / ศิ ล ปกรรม / ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน /
สถาบันอุดมศึกษากับชุมชน
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ดัชนีค้นชื่อคณะวิชาและหน่วยงาน
ชื่อคณะวิชาและหน่วยงาน

หน้า

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณะดุริยางคศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะโบราณคดี
คณะเภสัชศาสตร์
คณะมัณฑนศิลป์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะอักษรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักงานอธิการบดี. สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี.
สํานักหอสมุดกลาง. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
สํานักหอสมุดกลาง. หอสมุดสาขา วังท่าพระ.
หอศิลป์

53
36
15
28
49
30
41, 43, 45
17
47
39
51
19, 21
25
32
37
23
50
13
11
9
34
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ดัชนีค้นคําสําคัญ
คําสําคัญ
กระบวนการจัดการความรู้
กลุ่มศิลปากรลุก
การขึ้นสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
การจัดการความรู้

การจัดการศึกษา
การจัดทํารายงาน
การดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
การทํางานเป็นทีม
การบริการแบบจุดเดียวจบ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
การแบ่งปันความรู้
การประมวลความรู้
การประเมินการปฏิบัติงาน
การผลิตงานวิจัย
การผลิตผลงานทางวิชาการ
การพัฒนางานวิจัย
การฟื้นฟูที่อยู่อาศัยหลังน้ําลด

การเรียน
การเรียนการสอน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การวิจัย
การสร้างความรู้
การสร้างและแสวงหาความรู้
การสอน
การอนุรักษ์ศิลปกรรม
กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

หน้า
11
27
48
24,29,
31, 38,
40, 42,
44, 46,
48, 49,
52
33
29
48
42
24
14
40
40
31
48
48
40
52
44
16
16, 36
44
40
31
18, 44
35
27
22
50
53
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คําสําคัญ
คณะโบราณคดี
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ความคิดสร้างสรรค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คู่มือการทํางาน
คู่มือปฏิบัติงาน
โครงการ “สถาปัตย์จัดให้”

โครงการ ICT Service
โครงการปฏิบัตกิ ารไทยเข้มแข็ง

งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณแผ่นดิน
จิตอาสา
ช่างสิปป์หมู่เพชรบุรี
ดรรชนีชี้วัดรายบุคคล
ตัวชี้วัดผลงานหลักรายบุคคล
ตัวชี้วัดรายบุคคล
ทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติ
ทุนวิจัย
แทงหยวก
ธุรกิจชุมชน

บัณฑิตศึกษา
บุคลากรสายสนับสนุน
ใบรับรองกิจกรรม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ปัญหาในการทํางาน
ผู้ประสบภัยน้ําท่วม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน

มคอ.
มคอ.5
มคอ.7
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
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หน้า
29
49
18
48
40
52
16, 46
22
42
33
52
24
53
14
14
27, 52
20
11, 31
11
11, 31
20
50
20
53
33
36
22
36
36
27
53
29
29
29
27
53
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คําสําคัญ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระบบการจัดหมวดหมู่ที่กําหนดขึ้นใช้เอง
วิจัย
วิทยาลัยนานาชาติ
ศิลปกรรม

ศิลปิน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษากับชุมชน

สมรรถนะ
สองปริญญา
สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ
หลักสูตรนานาชาติ
ห้องบรรยาย
หอศิลป์
หอสมุดสาขา วังท่าพระ
อาจารย์
อาสาสมัคร
อุทกภัย

อุปกรณ์
อุปสรรคในการทํางาน

หน้า
29
10
49
38
53
10
24
50
53
31
38
14
10
38
18
35
10
33
27
52
18
36
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Keyword Index
Keyword
academic position achievement
activity transcript
administrative staff
Arch-SU-Serve –Serve
Art Centre
art exhibition catalogue
artist
comparative experience rate
competency
Computer Centre
conservation of art works
creative thinking
creativity
Double Degree
educational management
equipment
Faculty of Archaeology
Faculty of Architecture
Faculty of Education
Faculty of Engineering and Industrial Technology
Faculty of Science
financial proceedings
Fine Arts
flood crisis
flood disaster
flood victim
Glorify Visual Art and traditional Thaicrafts of
Phetchaburi
graduate studies
guidebook
ICT service
individual key performance indicators
in-house classification system
instruction
instructors

Page
48
22
36
52
35
10
10
22
31
24
35
46
16
38
33
18
29
52
40
48
18
14
20
27
52
27
20
33
33
24
12
10
16
33
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Keyword
International College
International Programs
knowledge accessing
knowledge creation
knowledge creation and learning
knowledge evaluation
knowledge exchange
knowledge management

knowledge management process
knowledge processing
knowledge seeking
knowledge sharing
KPI
learning
Lecture Rooms
one stop service
performance evaluation
Phetchaburi IT campus
professor
publication
rehabilitation for flooded building
research work
researching
revenue budget state
Rise, Silpakorn
Silpakorn University
student property
student volunteer
Tang Yuak
teaching
teamwork
Thai qualification framework
Thapra Palace Library
TQF
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Page
38
38
40
40
31
40
16
24, 29,
31, 38,
40, 42,
44, 46,
48, 52
12
40
40
36, 40
31
44
18
24
31
14
48
48
52
48
44
14
27
27
22
27
20
18, 44
42
29
10
29

63
Keyword
TQF report writing
volunteer
working efficiency
working handbook
working obstacle
working problem

Page
29
52
36
42
36
36
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คำสั่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร
ที่
/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรดำเนินงำน
โครงกำรวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : “Silpakorn KM DAY” ครั้งที่ 1
------------------------------เพื่อให้มหำวิทยำลัยมีกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และมี
สัมฤทธิ์ผลในกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ร่วมกันระหว่ำงคณะวิชำและหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยศิลปำกร
จึงกำหนดให้มีวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : “Silpakorn KM DAY” ขึ้น โดยกำหนดให้มีโครงกำรวันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ : “Silpakorn KM DAY” ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษำยน 2555 ณ หอศิลป์บรมรำชกุมำรี
อำคำรศูนย์ปฏิบัติกำรทัศนศิลป์สิ รินธร คณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ วิทยำเขตพระรำชวังสนำม
จันทร์ ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรและ
คณะอนุกรรมกำรดำเนินงำนประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งและผู้มีรำยนำมดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำรโครงกำร
ให้คณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยศิลปำกรทำหน้ำที่
คณะกรรมกำรอำนวยกำรโครงกำร ประกอบด้วย
(1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นรงค์ ฉิมพำลี
ประธำนกรรมกำร
(2) อำจำรย์นภดล วิรุฬห์ชำตะพันธ์
กรรมกำร
รองคณบดีฝ่ำยบริหำร คณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์
(3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรพจน์ สุขเกษม
กรรมกำร
รองคณบดีฝ่ำยบริหำร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
(4) นำงสำววรันดำ แก้วหอมคำ
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
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยนำนำชำติ ฝ่ำยวิชำกำร
(16) นำงศันสนีย์ สิทธิศักดิ์
กรรมกำร
รักษำกำรในตำแหน่งหัวหน้ำงำนวิจัยและพัฒนำ บัณฑิตวิทยำลัย
(17) นำงศรีอัมพร ปลั่งสุวรรณ
กรรมกำร
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
(18) อำจำรย์อภิเษก หงษ์วิทยำกร
กรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริกำรและประชำสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
(19) นำงสำวดำรำพร ครุฑคำรพ
กรรมกำร
หอศิลป์
(20) นำงสำวอัปสร กิจเจริญค้ำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
รักษำกำรในตำแหน่งหัวหน้ำสำนักงำนอธิกำรบดี
(21) นำงสำวอัญชนำ คล่องไชยชน
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
สำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
(22) นำงสำววรนุช พุ่มเรือง
ผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
สำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
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
รักษำกำรในตำแหน่งหัวหน้ำสำนักงำนอธิกำรบดี
(7) นำงนงรัตน์ โสมขันเงิน
อนุกรรมกำร
รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองงำนวิทยำเขต
(8) นำงจรินทร์ คิดหมำย สำนักหอสมุดกลำง
อนุกรรมกำร
(9) นำงดำรำรัตน์ จุฬำพันธุ์ สำนักหอสมุดกลำง
อนุกรรมกำร
(10) นำงสำวเชำวลี เชิญขวัญแก้ว สำนักหอสมุดกลำง
อนุกรรมกำร
(11) นำงสำวจุฑำมำศ ถึงนำค สำนักหอสมุดกลำง
อนุกรรมกำร
(12) นำงจันทร์ฉำย แสงทองศรี สำนักหอสมุดกลำง
อนุกรรมกำร
(13) นำงสุมณฑิพย์ ลิขิตเจริญ สำนักหอสมุดกลำง
อนุกรรมกำร
(14) นำงสำวสุนิศำ รอดจินดำ สำนักหอสมุดกลำง
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
สำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
(20) นำงสำววรนุช พุ่มเรือง
อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
สำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
(21) นำงสำวธันยำภรณ์ ทองทับทิม
อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
งำนพัฒนำและฝึกอบรม กองกำรเจ้ำหน้ำที่
(22) นำงสำวสุมลรัตน์ ยศสมบัติ
อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
งำนพัฒนำและฝึกอบรม กองกำรเจ้ำหน้ำที่
ให้มีหน้ำที่ดังนี้
จัดทำกำหนดกำร จัดหำวิทยำกรจำกหน่วยงำนที่ประสบควำมสำเร็จในกำรจัดทำแนว
ปฏิบัติที่ดีจัดหำผู้ดำเนินรำยกำร พิจำรณำรูปแบบกำรจัดทำเอกสำรประกอบ กำรจัดสถำนที่และพิธีเปิดโดย
ประสำนงำนกับฝ่ำยสถำนที่ และหน้ำที่อื่นๆ 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
ผู้อำนวยกำรกองบริกำรอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ พระรำชวังสนำมจันทร์
(6) นำงสุนี วงษ์สอำด
อนุกรรมกำร
กองบริกำรอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะพระรำชวังสนำมจันทร์
(7) นำงบัวลอย นิลนำคม่วง
อนุกรรมกำร
กองบริกำรอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะพระรำชวังสนำมจันทร์
(8) นำยสุวิชชำ ดุษฎีวนิช
อนุกรรมกำร
คณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์
9) นำงเยำวพำ แจะจันทร์
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์
ให้มีหน้ำที่ดังนี้
จัดเตรียมสถำนที่ พื้นที่จอดรถ ทำแผนกำรใช้ยำนพำหนะให้สอดคล้องกับฝ่ำยพิธีกำรและกำรจัด
อำหำรจัดเลี้ยง และหน้ำที่อื่นๆ 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
รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองงำนวิทยำเขต
(7) นำงกนกรัตน์ พรประเสริฐ
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ กองงำนวิทยำเขต
/(8) นำงสำววรำงคณำ........
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(8) นำงสำววรำงคณำ เพชรสน
อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
งำนประชำสัมพันธ์ กองงำนวิทยำเขต
ให้มีหน้ำที่ดังนี้
จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ำหมำย จัดทำป้ำยบ่งชี้ของฝ่ำยต่ำง ๆ ทำหนังสือเชิญ
ผู้เข้ำร่วมงำน ทำแผนกำรต้อนรับผู้เข้ำร่วมงำน บันทึกภำพเหตุกำรณ์ทั้งวัน (VDO/ภำพนิ่ง) จัดทำโลโก้และของที่
ระลึกและหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยรวมทั้งพิจำรณำงบประมำณที่ต้องใช้
5. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียนและกำรเงิน
(1) ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุดกลำง
(2) นำงวัลภำ เสียงเสนำะ
รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองคลัง
(3) นำงมำลำ อิ่นคำ

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร

งำนทะเบียนประวัติ กองกำรเจ้ำหน้ำที่
(4) นำงสำวธันยำภรณ์ ทองทับทิม

อนุกรรมกำร

งำนพัฒนำและฝึกอบรม กองกำรเจ้ำหน้ำที่
(5) นำงสำวสุมลรัตน์ ยศสมบัติ

อนุกรรมกำร

งำนพัฒนำและฝึกอบรม กองกำรเจ้ำหน้ำที่
(6) นำยขวัญชัย หวังวิวรรธน์
อนุกรรมกำร
งำนพัสดุ กองคลัง
(7) นำงสำวสุพรรณี เที่ยงนำดอน
อนุกรรมกำร
งำนพัสดุ กองคลัง
(8) นำงสำวศิริพร มงคลรัตนำศิริ
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
งำนกำรเงิน กองคลัง
ให้มีหน้ำที่ดังนี้
รับลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมงำน รวบรวมและจัดทำงบประมำณให้สอดคล้องตำมโครงกำร
ดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรวมทั้งรวบรวมเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย และหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
6. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล
(1) อำจำรย์ ดร.ฐิติมำ เวชพงศ์
ประธำนอนุกรรมกำร
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพ คณะวิทยำกำรจัดกำร
(2) นำงสำยสมร สุระแสง
อนุกรรมกำร
รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
/(3) นำงสำวศวัสศนันท์ ........
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(3) นำงสำวศวัสศนันท์ ชีพชูเชำวน์
อนุกรรมกำร
หัวหน้ำงำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศกองแผนงำน
(4) นำงสำวอัญชนำ คล่องไชยชน
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
(5) นำงสำววรนุช พุ่มเรือง
อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
สำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ให้มีหน้ำที่ดังนี้
จัดทำแบบประเมินผลในแต่ละด้ำน วิเครำะห์ผลกำรประเมิน แสดงผลกำรปรับปรุง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555

(อำจำรย์ ดร.อุทัย ดุลยเกษม)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร
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