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รายงานการประชุม คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 1/2555
วันจันทรที่ 23 มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 09.30 น. – 12.00 น.
ณ หองประชุม อธ 1302 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
……………………………………….
ผูมาประชุม
1. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี
2. อาจารยนภดล วิรุฬหชาตะพันธ

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝายบริหาร
กรรมการ
คณะจิตรกรรมกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
3. อาจารย ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
รองคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
4. นางสาวพนิดา จิรวงษโรจน
(แทน) คณะโบราณคดี
กรรมการ
5. นางมาลินี วิกรานต
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
คณะมัณฑนศิลป
6. อาจารยรุงธิวา ขลิบเงิน
รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
คณะอักษรศาสตร
7. รศ.วัฒนา เกาศัลย
รองคณบดีฝายบริหาร คณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
8. อาจารยสินธุวัฒน ฤทธิธรรม
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. อาจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร
กรรมการ
10. อาจารยฐิติมา เวชพงศ
รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
กรรมการ
คณะวิทยาการจัดการ (Conference)
11. อาจารยภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ รองคณบดีฝายบริหาร
กรรมการ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
(Conference)
12. นางศันสนีย สิทธิศักดิ์
(แทน) เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
13. นายชนิศร ธีระชาติ
(แทน) รองผูอํานวยการฝายบริการและประชาสัมพันธ กรรมการ
ศูนยคอมพิวเตอร
14. นางสาวดาราพร ครุฑคํารพ
นักวิชาการศึกษา หอศิลป
กรรมการ
15. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา
รักษาการในตําแหนง
กรรมการและ
หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
เลขานุการ
16. นางสาวอัญชนา คลองไชยชน
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
ผูชวยเลขานุการ
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ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวกุลจิรา นอยพงษ
2. นายกฤษดา ไพรวรรณ
3. นายนันทิช แกวมุนี
4. นางสาวสาวิตตรี โฆษิตสุคต
5. นายเฉลิมชนม กอสกุลใหม
ผูลาประชุม
1. นางสาวภัทราพันธ หรุนรักวิทย
2. ผศ.มณฑนา วัฒนถนอม
3. รศ.สินธพ โฉมยา
4. อาจารยทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร
5. รศ. ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ
6. รศ. ดร.เกษร จันทรศิริ
7. อาจารยอภิเษก หงษวิทยากร
8. นางสาวหรรษา นิลาพันธ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
หัวหนางานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอักษรศาสตร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
คณะอักษรศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
คณะสัตวศาตรและเทคโนโลยีการเกษตร (Conference)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ติดราชการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รองคณบดีฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร
ติดราชการ
รองคณบดีฝายจัดการทรัพยากรบุคคล
ติดราชการ
คณะเภสัชศาสตร
รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ติดราชการ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณะโบราณคดี
ติดราชการ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ติดราชการ
รองผูอํานวยการฝายบริการและประชาสัมพันธ ติดราชการ
ศูนยคอมพิวเตอร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบเปนองคประชุมแลว ประธานที่ประชุมฯ กลาวเปดการประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1
รับรองรายงานการประชุม
1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่
4/2554 วันพุธที่ 28 กันยายน 2554
สรุปเรื่อง
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยศิลปากร แจงวา ฝายเลขานุการได
เวียนรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2554 วันพุธที่ 28
กันยายน 2554 ใหคณะวิชา/หนวยงาน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555แลว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข
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วาระที่ 2

เรื่องแจงเพื่อทราบ
2.1 แผนกลยุทธการจัดการความรูมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2554/ปงบประมาณ พ.ศ.2555
สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจงวา ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2554 เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554 ไดใหความเห็นชอบ
แผนกลยุทธการจัดการความรู มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2554/ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินงานโครงการ “Silpakorn KM DAY”
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจงวา ฝายเลขานุการไดจัดทําโครงการ “Silpakorn KM DAY” ตามมติที่ประชุมเพื่อ
ขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2555
จํานวน 180,000 บาท และคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณใหขอเสนอแนะใหทําโครงการ KM DAY โดยใหเพิ่มการ
เผยแพรผลงานเปนระยะเวลา 2 สัปดาหนั้น ประธานฯ แจงวาอาจตองปรับกระบวนการในการเผยแพรผลงานโดยผาน
เว็บไซต เนื่องจากสถานที่ไมพรอมและอาจไมมีกลุมเปาหมายที่จะมาชมผลงานอยางตอเนื่อง อีกทั้งการเผยแพรบนเว็บไซต
งายตอการเขาถึงขอมูล แนวปฏิบัติที่ดี และองคความรู นอกจากนี้ ประธานฯ ไดขอปรึกษาหารือการดําเนินงานโครงการ
KM DAY เพื่อผลักดันความรวมมือจากคณะวิชาและหนวยงานในการสงผลงานเขารวมโครงการ โดยจะมี การสนับสนุน
งบประมาณใหแกคณะวิชา/หนวยงานในการจัดทําโปสเตอร ทั้งนี้ ประธานฯ ไดแจงเพิ่มเติมวาจากการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประธานฯ ไดเสนอแนวทางไปวาการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งที่นําไปสูการพัฒนาบุคลากร
ดัง นั้น ถาคณะวิชาใดจะประสงค สง โครงการเพื่อของบประมาณจากการพัฒ นาบุคลากรในรอบที่ส อง ประมาณเดือน
กุม ภาพันธ 2555 นั้น ตองจัดทําโครงการที่มีบุคลากรภายนอกหนวยงานมาเขารวมรอยละ 70 และเขียนโครงการให
สอดคลองกับกลยุทธการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการสนับสนุนงบประมาณแกคณะวิชา/หนวยงานในการจัดทําโปสเตอร
หนวยงานละ 3,000 บาท โดยไมกําหนดรูปแบบในการจัดทําโปสเตอร ใหคณะวิชา/หนวยงานสรางสรรคผลงานและตองสง
บทคัดยอตามรูปแบบที่กําหนด ซึ่งจะเปนผลงานในปงบประมาณ 2554 หรือกอนหนานั้นก็ได ถายังเปนโครงการที่คณะฯ
ดําเนินการอยูและเห็นวาเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการทํางาน อยางนอย 1 โครงการ สําหรับรูปแบบในการนําเสนอจะกําหนดอีก
ครั้งเมื่อไดรับผลงาน/โครงการที่คณะวิชา/หนวยงานสงเขารวม
ที่ประชุมเห็นชอบใหจัดงาน “Silpakorn KM DAY” วันจันทรที่ 30 เมษายน 2555 และขอใหคณะวิชา/
หนวยงานจัดทําโปสเตอรใหแลวเสร็จไมเกินมีนาคม 2555 ใหเปนไฟลและสงตนฉบับมาดวย
นอกจากนี้ ประธานฯ ตองการใหมีการสํารวจรายชื่อเพื่อเขารวมงาน KM DAY และผูที่มาเขารวมงานจะถือ
วาไมเปนวันขาดราชการ สงรายชื่อผูเขารวมภายในเดือน มีนาคม 2555
สําหรับ สถานที่ อาจใช ห อศิล ปบ รมราชกุม ารี อาคารศูนยปฏิบัติก ารทัศนศิล ปสิรินธร คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ หรือ หองกระจกลาง ตึกรวท.ของคณะวิทยาศาสตร
การใหคะแนนผลงานใช popular vote พรอมมีของแจกที่มีโลโกสัญลักษณของงาน
การเผยแพรผลงานหลังจัด KM DAY จะเปน Full Paper มอบหมายใหศูนยคอมพิวเตอรดําเนินการ และ
ถามีงบประมาณเพียงพออาจจะจัดทําเปนรูปเลมของเอกสาร
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วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยศิลปากร
สรุปเรื่อง ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1727/2553 และ 601/2554
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรูของมหาวิทยาลัยศิล ปากร ประจําปงบประมาณ 2554 มีระยะเวลา
ตั้งแต ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 ซึ่งไดหมดระยะเวลาไปแลว
มติที่ประชุม ขอใหทุกหนวยงานแจงรายชื่อที่จะเปลี่ยนแปลงใหม และขอใหมีระยะเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินงานฯ เปนประจําปงบประมาณเหมือนเดิม ทั้งนี้ทุกคณะวิชา/หนวยงานสงใหฝายเลขานุการเพื่อจะจัดทําคําสั่งสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
4.2 การจัดทําแผนการจัดการความรูของคณะวิชา/หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2554/ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
สรุปเรื่อง
ประธานฯ ขอใหคณะวิชา/หนวยงานรายงานความคืบหนาในการจัดทําแผนในปงบประมาณ 2555
และไดรายงานความคืบหนาในการจัดทําแผนในปงบประมาณ 2554/2555 ดังนี้
1) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ยังไมไดจัดทําแผนในปงบประมาณ 2555 เนื่องจากใน
ปงบประมาณ 2554 มีการดําเนินการโครงการเปนจํานวนมาก และยังดําเนินการไมแลวเสร็จและคิดวา
บรรลุเปาหมายตามแผน
2) คณะสถาปตยกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2554 ไดดําเนินการตามแผนแลว สําหรับในปงบประมาณ
2555 ยังอยูระหวางดําเนินการปรับเปลี่ยนผูบริหาร และการจัดการความรูในป 2555 นั้นไดจัดทํา
โครงการแนวทางปรับปรุงหลังน้ําทวมใหความรูแกบุคลากร
3) หอศิลป ในปงบประมาณ 2554 ดําเนินการแลว ในปงบประมาณ 2555 จะจัดการความรูสูการปฏิบัติ
โดยเรียนเชิญประธานฯ เปนวิทยากร
4) บัณฑิตวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2554 ไดจัดทําคูมืออาจารย สวนในปงบประมาณ 2555 ได
ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรูเรียบรอยแลว
5) ศูนยคอมพิวเตอร ในปงบประมาณ 2555 มีการอบรม e-learning GIS การพัฒนาคูม ือ และการพัฒนา
คูมือในฝายตางๆ
6) คณะดุริยางคศาสตร ปงบประมาณ 2554 มีการจัดทํา 2 โครงการเดิม ในปงบประมาณ 2555 ยังไมได
ดําเนินการ อยูระหวางการแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม
7) คณะมัณฑนศิลป ปงบประมาณ 2555 เปนโครงการสืบเนื่องจากในปงบประมาณ 2554 เชน หลักสูตร
TQF พัฒนาหลักสูตรเปนหลักสูตรสรางสรรคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด การจัดการความรูของสาย
วิชาการจะจัดการความรูโดยนําแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทํา KPIs ของภาควิชาแบงปนใหภาควิชาอื่น
และฝายสนับสนุนวิชาการ ดึงผลประเมินคุณภาพภายใน (SAR) มาจัดประเด็นเพื่อจัดการความรู โดย
ใชบุคลากรภายในคณะวิชา
8) คณะโบราณคดี ในปงบประมาณ 2554 ไดดําเนินการตามแผน สวนปงบประมาณ 2555 อยูระหวาง
การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
9) คณะอักษรศาสตร ไดดําเนินการตามแผน KM ปที่ผานมา และกําลังจัดทําแผน KM ปงบประมาณ พ.ศ.
2555 โดยจัดทําโครงการที่สืบเนื่องจากปที่ผานมา และเพิ่มโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด านการบริหาร
ระหวางผูบริหารรุนเกา และผูบริหารรุนใหม
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10) คณะวิทยาการจัดการ ในปงบประมาณ 2554 ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ สวนใน
ปงบประมาณ 2555 มีการดําเนินการ 3 ดาน คือ 1) การเรียนการสอน พัฒนาการสรางหลักสูตร
สรางสรรคถอดความรูจากหลักสูตรเดิม 2) ดานการวิจัย จะดําเนินการตอเนื่องจากปงบประมาณ
2555 และ 3) ดานบุคลากร
11) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ในปงบประมาณ 2555 ไดดําเนินการจัดทําแผนเรียบรอย
แลว โดยมีการวางแผนไวลวงหนา มี 2 กิจกรรม มุงเนน 3 ประเด็น คือ การเรียนการสอน การขอ
ตําแหนงทางวิชาการ และการวิจัยการผลักดันการวิจัยเชิงสรางสรรค
12) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปงบประมาณ 2554 มี 2 เรื่อง คือทําโครงการ
ตอเนื่องหองปฏิบัติการของเสีย โดยเอาจุดดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (บางมด)
มาปรับใช และการจัดการงานวิจัย ถายทอดวิธีการเขียนเสนอทุนวิจัย การจดสิทธิบัตร โดยอาจารยที่มี
ประสบการณเลากระบวนการใหอาจารยรุนใหม สวนงบประมาณป 2555 คณะฯ ยังไมไดจัดทําแผน
มติที่ประชุม
ประธานฯ ขอใหทุกคณะวิชา/หนวยงาน สงแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2554/ปงบประมาณ
2555 ไมเกินวันที่ 14 กุมภาพันธ 2555 และควรระบุหัวขอใหชัดเจนวาเปนโครงการเขาขายในหัวขอเรื่องการจัดการความรู
ประเด็นกลยุทธใดของมหาวิทยาลัย ซึ่งแผนการจัดการความรูในปการศึกษา 2554/ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 นี้ จะเปนผล
เพื่อการจัด KM DAY ในครั้งที่ 2 และประธานฯ กลาววาจะพยายามใหมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนการจัด event การ
จัดการความรูประจําทุกป และขอใหทุกคณะวิชา/หนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนทุกเดือนตามที่ไดตกลงกันไว
4.3 แผนคุณภาพการศึก ษา ปก ารศึก ษา 2554 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553
มติที่ประชุม ประชุมในครั้งตอไป
ประธานฯ ไดขอนัดประชุมในครั้งตอไป วันจันทรที่ 30 มกราคม 2555 มีวาระการประชุมรายละเอียดของ
การดําเนินงานโครงการ “Silpakorn KM DAY” ครั้งที่ 1 ไดแก การแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงาน รูปแบบ
การนําเสนอ สถานที่จัด รูปแบบบทคัดยอ เปนตน
ปดประชุมเวลา 11.30 น.
นางสาวอัญชนา คลองไชยชน
ผูชวยเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม
นางสาวอัปสร กิจเจริญคา
กรรมการและเลขานุการฯ
ผูตรวจรายงานการประชุม

