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รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ครั้งท่ี 2/2555 

วันจันทรท่ี  30  มกราคม  พ.ศ. 2555    

ณ หองประชุม อธ 1302 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

………………………………………. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาล ี  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยนภดล วิรุฬหชาตะพันธ รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 

  คณะจิตรกรรมกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

3. นางสาวกุลจิรา  นอยพงษ (แทน) รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ  

  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

4. นางมาลินี วิกรานต รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

  คณะมัณฑนศิลป 

5. นายนันทิช  แกวมุณี (แทน) รองคณบดีฝายวางแผนและ  กรรมการ 

  ประกันคุณภาพการศึกษา คณะอักษรศาสตร 

6. อาจารย ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

7. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองคณบดีฝายบริหาร คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

8. อาจารยสินธุวัฒน  ฤทธิธรรม รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ  กรรมการ 

  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

9. รศ.สินธพ  โฉมยา รองคณบดีฝายจัดการทรัพยากรบุคคล  กรรมการ 

  คณะเภสัชศาสตร 

10. นางปนัดดา กุลพานิช (แทน) รองคณบดีฝายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 

11. นางศันสนีย  สิทธิศักด์ิ (แทน) เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

12. อาจารยอภิเษก หงษวิทยากร รองผูอํานวยการฝายบริการและประชาสัมพันธ กรรมการ 

  ศูนยคอมพิวเตอร 

13. นางศรีอัมพร ปลั่งสุวรรณ (แทน) นางสาวหรรษา  นิลาพันธ กรรมการ 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

14. นางสาวดาราพร  ครุฑคํารพ นักวิชาการศึกษาชํานาญพิเศษ หอศิลป กรรมการ 

15. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานอธิการบดี        กรรมการและเลขานุการ  

16. นางสาวอัญชนา คลองไชยชน นักวิชาการศึกษา ผูชวยเลขานุการ

  สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา       

 

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference 

1. อาจารยทวีศักด์ิ เตชะเกรียงไกร รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 

  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  
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ผูเขารวมประชุม 

 1. นายชนิศร ธีระชาติ  นักวิชาการศึกษา ศูนยคอมพิวเตอร 

 2. นางสาววรนุช พุมเรือง นักวิชาการศึกษา สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference 

 1. ผศ. ภูธฤทธ์ิ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ  รองคณบดีฝายบริหาร   

  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

 2. นายเฉลิมชนม กอสกุลใหม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

   คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  
 

ผูลาประชุม 

 1. อาจารย ดร.เกรียงไกร เกิดศิร ิ รองคณบดีฝายวิชาการ  ติดราชการ 

  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 2. รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ คณะโบราณคดี ติดราชการ 

 3. อาจารยรุงธิวา  ขลิบเงิน รองคณบดีฝายวางแผนและ   ติดราชการ 

  ประกันคุณภาพการศึกษา คณะอักษรศาสตร 

 4. ผศ.มณฑนา  วัฒนถนอม รองคณบดีฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร ติดราชการ 

 5. อาจารยวุฒิชัย  เลิศสถากิจ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร ติดราชการ 

 6. นางสาวภัทราพันธ  หรุนรักวิทย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ติดราชการ 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 7. อาจารย ดร.ฐิติมา เวชพงศ รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ  ติดราชการ 

  คณะวิทยาการจัดการ  

 8. รศ. ดร.เกษร  จันทรศิร ิ รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ  ติดราชการ 

   ฝายวิชาการ 

9. นางสาวหรรษา  นิลาพันธ สถาบันวิจัยและพัฒนา ติดราชการ 

 

เปดประชุมเวลา  13.30 น. 

 เมื่อคณะกรรมการมาครบเปนองคประชุมแลว ประธานที่ประชุมฯ กลาวเปดการประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม 

1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 

1/2555 วันจันทรที่ 23 มกราคม 2555  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไขดังน้ี 

1) หนา 1 รายช่ือผูมาประชุม ลําดับที่ 11 แกไข “อาจารยภูธฤทธ์ิ...” เปน “ผศ.ภูธฤทธ์ิ...” 

2) หนา 2 รายช่ือผูลาประชุม ลําดับที่ 7 แกไข “อาจารยอภิเษก...” เปน “อาจารยอภิเษก...” 

3) หนา 2 รายช่ือผูลาประชุม เพิ่มเติมลําดับที่ 9 นางสาววรรณา พันธนะอังกูร เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
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วาระท่ี 2  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

ไมม ี

 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเน่ือง 

ไมม ี

 

วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.1 การดําเนินงานโครงการ “Silpakorn KM DAY” 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ แจงวา ขอใหที่ประชุมพิจารณาการเตรียมงานโครงการ “Silpakorn KM DAY” ดังน้ี 

1. ตราสัญลักษณที่จะใชในวัน KM DAY 

2. งบประมาณดําเนินการ 

3. รูปแบบการดําเนินงาน  เชน   วิทยากร    การใหคณะ/หนวยงานมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน 

การแตงต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู : “Silpakorn KMDAY” ครั้งที่ 1   

  จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังน้ี 

1. ตราสัญลักษณที่จะใชในวัน KM DAY ตามทีไ่ดมอบหมายใหผูแทนคณะมัณฑนศิลปพิจารณารูปแบบ ซึ่ง

ไดนําเสนอ 2 รูปแบบ คือ เครื่องหมายโดยใชคําวา “SU KM DAY” มีสีดําและสีเขียว โดยที่ประชุมเห็นชอบตามที่คณะ

มัณฑนศิลปไดนําเสนอ โดยใหใชสีเขียว 

2. ของที่ระลึก ผูแทนคณะจิตรกรรมการประติมากรรมและภาพพิมพไดนําเสนอตัวอยางของที่ระลึกเขางาน 

เปนพวงกุญแจ ศาสตราจารยศิลป พีระศรี วัสดุทําจากหนัง ซึ่งมีบล็อกอยูแลว ประธานฯ ขอไปพิจารณาเรื่องราคา และ

รูปแบบอื่น ๆ เชน การแจกเปน handy drive แตจะขอไปพิจารณาอีกครั้ง 

3. มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการครั้งน้ี จํานวน 180,000บาท โดยคณะกรรมการ

กลั่นกรองโครงการฯ ของมหาวิทยาลัย ไดแจงผลใหความเห็นชอบโครงการฯ และขอใหแจกแจงงบประมาณในแตละรายการ

ใหชัดเจน และขอใหมีกระบวนการผลักดันเพื่อใหคณะ/หนวยงานมีสวนรวมอยางทั่วถึง  

ประธานฯ ขอใหทุกคณะวิชา/หนวยงานมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน ซึ่งจะนําเสนอผลงานน้ัน มี 2 

ลักษณะดวยกัน คือ การนําเสนอผลงานดวยวาจา และการนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร ขอความรวมมือใหทุกคณะวิชา/

หนวยงานมีสวนรวมโดยสงผลงานไมเกินภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2555 สําหรับ full paper จัดสงวันงานในรูปแบบของ

ไฟลตามที่กําหนดเพื่องายตอการจัดทําเลมหรือ upload ข้ึนเว็บไซต 

สําหรับผูเขารวมงานน้ัน ตามเปาหมายจํานวน 150 คน ดังน้ัน ขอใหคณะวิชา/หนวยงานสงผูเขารวมงาน

อยางนอยคณะวิชา/หนวยงานละ 10 คน  

สวนการแตงต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู : 

“Silpakorn KMDAY” ครั้งที่ 1  ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา โดยเห็นสมควรใหกรรมการทําหนาที่ประธาน

อนุกรรมการฝายตาง ๆ สรุปไดดังน้ี 

1) คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยศิลปากรทําหนาที่คณะกรรมการ

อํานวยการโครงการ 
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2) คณะอนุกรรมการฝายพิธีการและการจัดการดานวิชาการ 

2.1) ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี      ประธานอนุกรรมการ 

2.2) รศ.สินธพ โฉมยา      อนุกรรมการ 

2.3) รศ.วัฒนา เกาศัลย      อนุกรรมการ 

2.4) อาจารยอภิเษก หงษวิทยากร     อนุกรรมการ 

2.5) บุคคลอื่น ๆ ตามที่ประธานเสนอ     อนุกรรมการ 

มีหนาที่ จัดทํากําหนดการ จัดหาวิทยากรจากหนวยงานที่ประสบความสําเร็จในการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี 

จัดหาผูดําเนินรายการ พิจารณารูปแบบการจัดทําเอกสารประกอบ การจัดสถานที่และพิธีเปดโดย

ประสานงานกับฝายสถานที่ และหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งพิจารณางบประมาณที่ตองใช  
 

3) คณะอนุกรรมการฝายสถานที่และยานพาหนะ 

  3.1) อาจารยนภดล วิรุฬหชาตะพันธ     ประธานอนุกรรมการ 

  3.2) นางมาลินี  วิกรานต      อนุกรรมการ 

 3.3) บุคคลอื่น ๆ ตามที่ประธานเสนอ     อนุกรรมการ 

มีหนาที่ จัดเตรียมสถานที่ พื้นที่จอดรถ ทําแผนการใชยานพาหนะใหสอดคลองกับฝายพิธีการและการ

จัดอาหารจัดเลี้ยง และหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งพิจารณางบประมาณที่ตองใช  
 

4) คณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธและปฏิคม 

  4.1) ผศ.มณฑนา วัฒนถนอม     ประธานอนุกรรมการ 

  4.2) ผศ. ภูธฤทธ์ิ  วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิร ิ    อนุกรรมการ 

  4.3) นางมาลินี  วิกรานต      อนุกรรมการ 

  4.4) นางกนกรัตน พรประเสริฐ           อนุกรรมการ 

 4.5) บุคคลอื่น ๆ ตามที่ประธานเสนอ     อนุกรรมการ 

มีหนาที่ จัดทําสื่อประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมาย จัดทําปายบงช้ีของฝายตาง ๆ ทําหนังสือเชิญ

ผูเขารวมงาน ทําแผนการตอนรับผูเขารวมงาน บันทึกภาพเหตุการณทั้งวัน (VDO/ภาพน่ิง) จัดทําโลโก

และของที่ระลึกและหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งพิจารณางบประมาณที่ตองใช 
 

5) คณะอนุกรรมการฝายลงทะเบียนและการเงิน 

5.1) ผูอํานวยการกองคลัง      ประธานอนุกรรมการ 

5.2) บุคคลอื่น ๆ ตามที่ประธานเสนอ     อนุกรรมการ 

มีหนาที่ รวบรวมและจัดทํางบประมาณใหสอดคลองตามโครงการ ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ

รวมทั้งรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจาย และหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

6) คณะอนุกรรมการฝายประเมินผล 

6.1) ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  ประธานอนุกรรมการ 

6.2) นางสาวศวัสศนันท  ชีพชูเชาวน     อนุกรรมการ 

6.3) เจาหนาที่จากสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา   อนุกรรมการ 
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มีหนาที่ จัดทําแบบประเมินผลในแตละดาน วิเคราะหผลการประเมิน แสดงผลการปรับปรุง พรอมของ

แจกเพื่อทําแบบประเมิน 

 

ทั้งน้ี  ประธานฯ ขอใหประธานอนุกรรมการแตละชุดพิจารณาดําเนินการแตงต้ังอนุกรรมการ พรอมทั้ง

จัดทํางบประมาณ ใหแลวเสร็จภายใน 2 สัปดาห และประธานฯ จะดําเนินการแตงต้ังอนุกรรมการในฝายอื่นๆ พรอมทั้งระบุ

หนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

 

  ประธานฯ นัดประชุมครั้งตอไป ประมาณชวงตนเดือนมีนาคม 2555 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของแตละ

ฝายกอนถึงวันงาน      

                                                                                                                                                                                                                                                          

ปดประชุมเวลา 11.30 น.           

 

                นางสาวอัญชนา  คลองไชยชน   

         ผูชวยเลขานุการ 

                     ผูจดรายงานการประชุม 

                       นางสาวอัปสร  กิจเจริญคา  

                  กรรมการและเลขานุการฯ   

                                      ผูตรวจรายงานการประชุม 


