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รายงานการประชุม คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2553/ ปงบประมาณ 2554
ครั้งที่ 4/2554
วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
……………………………………….
ผูมาประชุม
1. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี
2. อาจารยนภดล วิรุฬหชาตะพันธ
3. รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ
4. นางมาลินี วิกรานต
5. นายกฤษดา ไพรวรรณ
6. นางพิสมร วิญูกูล
7. นางสาวจิตรรดี ตันติคชาภรณ
8. อาจารยสินธุวัฒน ฤทธิธรรม
9. รศ.สินธพ โฉมยา
10. นางสาวมลฤดี มีอิสสระ
11. อาจารยฐิติมา เวชพงศ
12. นางสาวภัทราพันธ หรุนรักวิทย
13. นายเฉลิมชนม กอสกุลใหม

14. รศ.ดร.เกษร จันทรศิริ
15. นางสาวอรุณ บัวจีน
16. นายชนิศร ธีระชาติ
17. นางสาวหรรษา นิลาพันธ

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
รองคณบดีฝายบริหาร
คณะจิตรกรรมกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณะโบราณคดี
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
คณะมัณฑนศิลป
(แทน) รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะอักษรศาสตร
(แทน) รองคณบดีฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร
(แทน) รองคณบดีฝายบริหาร คณะวิทยาศาสตร
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝายจัดการทรัพยากรบุคคล
คณะเภสัชศาสตร
(แทน) รองคณบดีฝายวิชาการ
คณะดุริยางคศาสตร
รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
คณะวิทยาการจัดการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(แทน) รองคณบดีฝายวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝายวิชาการ
(แทน) เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
(แทน) รองผูอํานวยการฝายบริการและ
ประชาสัมพันธ ศูนยคอมพิวเตอร
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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18. นางสาวดาราพร ครุฑคํารพ
19. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา
20. นางสาวอัญชนา คลองไชยชน

หอศิลป
รักษาการในตําแหนง
หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวลลิตา โพธิ์ทอง

นักบริหารงานทั่วไป คณะศึกษาศาสตร

2. นางศันสนีย สิทธิศักดิ์

รักษาการในตําแหนงหัวหนางานวิจัยและพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย

ผูลาประชุม
1. ผศ.ปณิตา วงศมหาดเล็ก

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบเปนองคประชุมแลว ประธานในที่ประชุมฯ กลาวเปดการประชุมและขอใหที่ประชุม
พิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1
รับรองรายงานการประชุม
1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 3/2554 วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554
สรุปเรื่อง
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยศิลปากร แจงวา ฝายเลขานุการ
ไดเวียนรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนิน งานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2554 วัน
อังคารที่ 29 มีนาคม 2554 กับคณะวิชา/หนวยงานแลว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 แลว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข
วาระที่ 2

เรื่องแจงเพื่อทราบ
2.1 การจัดทํา KM blog ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจงวา สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดจัดทํา KM blog ของมหาวิทยาลัย เพื่อเปน
ชองทางใหบุคลากรสามารถแบงปนความรู และเผยแพรองคความรู โดยผานเว็บไซตของสํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา url : http://silpakornkm.blogspot.com/ การเขาใช KM blog ซึ่งเปนบล็อกของ google งายตอการใช
งาน และประธานฯ กลาววา ควรใหทุกคณะวิชา/หนวยงานเขามามีสวนรวมโดยอาจจะเขียนเปนองคความรูเ พื่อ
เผยแพรหนวยงานละ 1 เรื่อง และขอใหฝายเลขานุการดําเนินการใหมีชองทางในการเผยแพรเพิ่มขึ้น เชน facebook
และตอไปอาจจะตองมีการสรางเว็บไซต KM มศก.โดยเฉพาะ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ติดตามการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูของคณะวิชา/หนวยงาน ประจําปการศึกษา
2553/ ปงบประมาณ 2554
สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจงวาใหคณะวิชา/หนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูตาม
แบบฟอรม โดยใหร ายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง และฝายเลขานุก ารไดจัดทําสรุป โครงการ/กิจ กรรมของคณะวิชา/
หนวยงาน ตามแผนการจัดการความรูของคณะวิชา/หนวยงาน ตามเอกสารประกอบรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบและประธานฯ ขอใหคณะวิชา/หนวยงานที่สงไมครบ ไดสงขอมูลใหฝายเลขานุการ เพื่อ
จะไดทําสรุปเปนขอมูลในการรายงานตอที่ประชุมคณบดีประกอบการจัดทําแผนการจัดการความรู
3.2 การกําหนดแผนการจัดโครงการเพื่อประกวดผลงานการจัดการความรูที่เปนตัวอยางที่ดี โดยทุก
คณะวิชา/หนวยงาน (KM DAY)
สรุปเรื่อง
ประธานฯ ปรึกษาหารือที่ประชุมในการจัดโครงการ KM DAY โดยกําหนดวัน เวลา สถานที่ ชื่องาน
KM DAY รูปแบบการจัดงาน การจัดเตรียมงาน และคณะทํางาน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบการจัดงาน KM DAY ดังนี้
(1) จัดโครงการในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 เนื่องจากคณะฯ ประสงคใหมีการดําเนินงานหลังจาก
การประเมินประกันคุณภาพฯ รอบ 6 เดือน แลว
(2) กําหนดชื่องานเปน “Silpakorn KM DAY”
(3) รูปแบบในการจัดงาน จะเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรู สวนการนําเสนอผลงาน อาจมีทั้งการ
นําเสนอดวยวาจา/โปสเตอร/บูธ/การเขียนผลงาน และคณะวิชา/หนวยงานสามารถนําเสนอผลงานที่เคยทํามาแลวหรือ
องคความรูใหมไมจํากัดจํานวน และสงผลงานเขาประกวดไดตามความเห็นชอบของคณะวิชา รวมทั้งขอใหคณะ/
หนวยงานมีการ create รูปแบบในการนําเสนอเนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค
(4) การมอบรางวัลใหแกผูชนะเลิศ และรางวัลชมเชย รวมทั้งการมองของที่ระลึกแกผูเขารวมงาน และใน
การตัดสินผลงานในปแรกนี้ประธานฯ ตองการใหเปน popular vote จําแนกตามดานตาง ๆ เชน ดานความรวมมือ ดาน
เนื้อหา เปนตน และแยกตามประเภทของงาน สวนปตอไปอาจแตงตัง้ ผูทรงคุณวุฒิ
(5) การจัดงานครั้งนี้จะมีการแตงตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อรับผิดชอบในแตละดานตางๆ
(6) สถานที่ยังไมแนนอน (สํานักหอสมุดกลาง คณะเภสัชศาสตร หอประชุมวังทาพระ หรือ คณะ
อักษรศาสตร ตึก 8 เหลี่ยม)
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วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การจั ด ทํ า แผนการจั ด การความรู ข องคณะวิ ช า/หน ว ยงาน ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2554/
ปงบประมาณ 2555
สรุปเรื่อง
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2553 ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการกําหนดประเด็นความรูที่ชัดเจนในแตละป
2. มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในทุกหนวยงานเขาใจถึงกระบวนการจัดการ
ความรูอยางครบวงจร
3. ควรมีการเผยแพรประเด็นความรูที่เกิดขึ้นในคณะวิชาตาง ๆ ใหประชาคมของมหาวิทยาลัย
รับทราบ เชน การจัด KM DAY
4. หลักฐานการนําแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรูมาใชในการปฏิบัติงาน ควรมีการบันทึกไวใน
รายงานการประชุม หรือในเอกสารการปฏิบัติงานใหชัดเจน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบใหกําหนดประเด็นความรูตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อใหสอดคลอง
กับพันธกิจ 3 ประเด็น ดังนี้
(1) ดานการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต
- การสรางหลักสูตรเชิงสรางสรรค
- การสรางอัตลักษณใหนักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดสรางสรรค
(2) ดานการวิจัย
การสรางงานวิจัยเชิงสรางสรรค
(3) การจัดการความรูเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร
ประธานฯ กลาววา คณะวิชาสามารถจัดทําแผนการจัดการความรู ไมครบตามประเด็นความรูที่
มหาวิทยาลัยกําหนดก็ได แตในระดับคณะฯ เองตองดําเนินการใหครบตามเกณฑของสกอ. ทั้ง 2 ประเด็นแรก คือ
ดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ตามประเด็นที่คณะวิชาเห็นชอบ
และฝายเลขานุก ารจะจัดทําแผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึก ษา 2554 /
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา พรอม
ทั้งจัดทําโครงการ KM DAY เพื่อของบประมาณสวนกลางโครงการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2555 และจัดทํา
บันทึกแจงรายละเอียดการจัด KM DAY ใหกับคณะวิชา
ปดประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาวอัญชนา คลองไชยชน
ผูชวยเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม
นางสาวอัปสร กิจเจริญคา
กรรมการและเลขานุการฯ
ผูตรวจรายงานการประชุม

