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รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 4/2555
วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555
ณ หองประชุม อธ 1302 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
……………………………………….
ผูมาประชุม
1. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี
2. อาจารยนภดล วิรุฬหชาตะพันธ
3. นางมาลินี วิกรานต
4. อาจารยรุงธิวา ขลิบเงิน
5. อาจารย ดร.เอกนฤน บางทาไม
6. รศ.วัฒนา เกาศัลย
7. อาจารย ดร. สินธุวัฒน ฤทธิธรรม
8. รศ.สินธพ โฉมยา
9. อาจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ
10. นางศันสนีย สิทธิศักดิ์
11. นายชนิศร ธีระชาติ
12. นางศรีอัมพร ปลั่งสุวรรณ
13. นางสาวดาราพร ครุฑคํารพ
14. นางกาญจนา สุคนธมณี
15. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา
16. นางสาวอัญชนา คลองไชยชน
17. นางสาววรนุช พุมเรือง

ประธานกรรมการ
กรรมการ

รองคณบดีฝายบริหาร
คณะจิตรกรรมกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
คณะมัณฑนศิลป
รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
คณะอักษรศาสตร
(แทน) รองคณบดีฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร
กรรมการ
รองคณบดีฝายบริหาร คณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝายจัดการทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
คณะเภสัชศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร
กรรมการ
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย
(แทน) รองผูอํานวยการฝายบริการและประชาสัมพันธ
กรรมการ
ศูนยคอมพิวเตอร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญพิเศษ หอศิลป
กรรมการ
หัวหนาหอสมุด พระราชวังสนามจันทร
กรรมการ
รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
ผูชวยเลขานุการ
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ผูชวยเลขานุการ
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
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ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. อาจารย ดร.ฐิติมา เวชพงศ
2. อาจารยทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร
3. ผศ.ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ
4. นายเฉลิมชนม กอสกุลใหม

ผูเขารวมประชุม
1. นางวัลภา เสียงเสนาะ
2. นางสาวสุพรรณี เที่ยงนาดอน
3. นางสาวศิริพร มงคลรัตนาศิริ
4. นางเยาวพา แจะจันทร
5. นายนันทิช แกวมุณี
ผูลาประชุม
1. ผศ.พรพจน สุขเกษม
2. นางสาววรันดา แกวหอมคํา
3. ผศ.มณฑนา วัฒนถนอม
4. อาจารยนฤชร สังขจันทร
5. นางสาวภัทราพันธ หรุนรักวิทย
6. รศ.ดร.เกษร จันทรศิริ

รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
คณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดีฝายบริหาร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูอํานวยการกองคลัง
งานพัสดุ กองคลัง
งานการเงิน กองคลัง
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
รองคณบดีฝายบริหาร คณะสถาปตกรรมศาสตร
เลขานุการคณะโบราณคดี
รองคณบดีฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร
รองคณบดีฝายบริหารกรุงเทพมหานคร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝายวิชาการ
วิทยาลัยนานาชาติ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบเปนองคประชุมแลว ประธานที่ประชุมฯ กลาวเปดการประชุมและขอใหที่ประชุม
พิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1
รับรองรายงานการประชุม
1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้ง
ที่ 3/2555 วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข
วาระที่ 2

เรื่องแจงเพื่อทราบ
ไมมี
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วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การติดตามความกาวหนาในการจัดเตรียมการดําเนินงานวัน Silpakorn KM DAY ครั้งที่ 1
สรุปเรื่อง

ประธานฯ ไดติดตามความกาวหนาในการจัดเตรียมการดําเนินงานวัน Silpakorn KM DAY ครั้งที่ 1 จาก
ประธานอนุกรรมการฯ ฝายตาง ๆ ดังนี้
1) ประธานอนุกรรมการฝายพิธีการและการจัดการดานวิชาการ ใหรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1.1) เชิญวิทยากร รศ.ดร. จิรประภา อัครบวร ผูอํานวยการหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)
หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร บรรยายหัวขอเรื่อง “การจัดการความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีเปน
อยางไร” และวิทยากรไดตอบรับเชิญแลว
1.2) การเลือกผลงานเพื่อเสนอผลงานดวยวาจาจํานวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนที่พัฒนาความคิดสรางสรรคของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร :
Knowledge Exchange as Part of Instruction Management and Communication Technology, Silpakorn
University
2. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง ทําอยางไรจึงจะไดดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยกอนอายุ 40 ป : How to be a Professor before 40
3. คณะวิทยาศาสตร เรื่อง การจัดการความรูเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในหองบรรยาย :
Knowledge Management about the Equipments Used in Lecture room
4. คณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การจัดการความรูเพื่อมุงสูการพัฒนาการทํางานเปนทีมของ
บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Knowledge Management for Human
Resource’s Teamwork Faculty of Management Science, Silpakorn University
5. คณะเภสัชศาสตร เรื่อง การใชกระบวนการจัดการความรูในการพัฒนางานวิจัย คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.3) พิธีกรไดเชิญ ผศ.ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ รองคณบดีฝายบริหาร คณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งไดตอบรับเรียบรอยแลว
2) ประธานอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธและปฏิคม ไดรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
ดําเนินการประชาสัมพันธผานเว็บไซต บัตรเชิญ social media ปายบอกทาง cable TV เรียบรอย
แลว และอยูระหวางดําเนินการจัดทําโปสเตอรไปยังหนวยงานตางๆ
3) ประธานอนุกรรมการฝายสถานที่และยานพาหนะ ไดรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
ขอความรวมมือคณะวิชา/หนวยงาน แจงอุปกรณที่ตองการเพิ่มเติม และใหเก็บผลงานใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 และขอใหที่ประชุมจับฉลากกําหนดบูทพื้นที่สําหรับแสดงผลงาน นอกจากนี้ การใชเครื่อง
ฉายในการแสดงผลงานนั้น พื้นที่หอศิลปจะไมเหมาะสมเนื่องจากเปนกระจก ซึ่งมีความสวางจะทําใหภาพที่ฉายไมชัดเจน
ควรใชเปดจาก note book แทน
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นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบดังนี้
1) ขอใหคณะวิชา/หนวยงานที่ยังไมสงบทคัดยอ โปรดสงภายในวันที่ 20 เมษายน 2555 จะไดรวบรวม
จัดทํารูปเลมเอกสารประกอบโครงการ
2) คณะวิชา/หนวยงาน สามารถเขาติดตั้งงานได ระหวางวันที่ 23-29 เมษายน 2555
3) คณะวิชา/หนวยงานใด ประสงคอุปกรณเพิ่มเติม เชน Note book กรุณาแจงใหทราบดวยเนื่องจาก
ตองขอยืมจากหนวยงานอื่น ซึ่งมีคณะวิชา/หนวยงาน ไดแจงความประสงคมาแลว ไดแก คณะโบราณคดี คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คณะมัณฑนศิลป และบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะไดประสานงานจัดหาใหตอไป
4) รางวัลมี 6 รางวัลดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล รางวัลดีเดน 2 รางวัล รางวัลชมเชย 2 รางวัล และ
รางวัลยอดนิยมจาก popular vote 1 รางวัล ซึ่งจะพิจารณาจากโปสเตอรและการนําเสนอดวยวาจาของคณะวิชา/
หนวยงาน โดยมีประกาศนียบัตรใหทุกคณะวิชาและหนวยงานที่นําเสนอผลงานเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
5) บูทแสดงผลงานของคณะวิชา ใหกําหนดพื้นที่ตามหมายเลขและรายชื่อหนวยงานดังนี้
หมายเลขบูทที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คณะวิชา/หนวยงาน
สํานักหอสมุดกลาง
สํานักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิทยาศาสตร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเภสัชศาสตร
ศูนยคอมพิวเตอร
คณะอักษรศาสตร
คณะโบราณคดี
คณะมัณฑนศิลป
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
บัณฑิตวิทยาลัย
หอศิลป
คณะดุริยางคศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะศึกษาศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ปรากฎตามแผนผังพื้นที่แนบทายรายงานการประชุม
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6) ใหแจกเสื้อแกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะผูดําเนินงาน เปนการลวงหนาไปยังคณะ
วิชาและหนวยงาน เพื่อขอความรวมมือใสเสื้อดังกลาวเขารวมงาน
7) การแจกกระเปาผาพรอมเอกสาร ใหแจกในวันงาน โดยใครมากอนไดรับกอน
ปดประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาวอัญชนา คลองไชยชน
ผูชวยเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม
นางสาววรนุช พุมเรือง
ผูชวยเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม
นางสาวอัปสร กิจเจริญคา
กรรมการและเลขานุการฯ
ผูตรวจรายงานการประชุม
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หมายเลขบูทที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คณะวิชา/หนวยงาน
สํานักหอสมุดกลาง
สํานักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิทยาศาสตร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเภสัชศาสตร
ศูนยคอมพิวเตอร
คณะอักษรศาสตร
คณะโบราณคดี
คณะมัณฑนศิลป
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
บัณฑิตวิทยาลัย
หอศิลป
คณะดุริยางคศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะศึกษาศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

