รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2554
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2554
ณ ห้องประชุม 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
------------------------------ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน โพชนา
ที่ปรึกษา
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ
ประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์
รองประธานกรรมการ
4. หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
5. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
6. หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ
กรรมการ
7. หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ
8. นายประยูร
พันธุรัตน์ (แทน)
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
กรรมการ
9. หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ
กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิยา เกาศล
กรรมการ
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ทองอุไร
กรรมการ
12. ดร.ภาสกร
เวสสะโกศล
กรรมการ
13. ดร.วิษณุ
ราชเพ็ชร
กรรมการ
14. นางอาภาพรรณ
อิทธิพลานุคปุ ต์ (แทน)
นางสาวธีติมา
วงศ์หล่อ
กรรมการ
15. นางฐานิตา
ลอยวิรัตน์
กรรมการ
16. นายยุทธนา
เสน่ห์ภกั ดี
กรรมการ
17. นายธวัช
วราไชย
กรรมการ
18. นางสาวพรอําไพ
โอชาพันธุ์
กรรมการ
19. นางสาวแสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
กรรมการ
20. นางสาวเกตุวดี
ตันชะโล
กรรมการ
21. นายธงชัย
สุวรรณกาญจน์
กรรมการ
22. นางสาวธัญลักษณ์ โกมัย
กรรมการ
23. นางนพเก้า
บุญราช
เลขานุการ
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-2ผู้ไม่มาประชุม
1. คณบดี
2. หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา
3. ดร.วชรินทร์
แก้วอภิชัย
4. นางขัติยาภรณ์
เจริญวัฒน์อนันต์

ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.
เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกรรมการฯ กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ที่ประชุมรับทราบ
1.1 ผลการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2554
ประธานฯ ได้รายงานผลการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ ในปีการศึกษา 2554 ตาม
แผนฯ ให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังนี้
(1) การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ตามปีการศึกษา 2554 กําหนดให้มีการ
ประชุม 3 ครั้ง/ปีการศึกษา ทั้งนี้ได้ดําเนินการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 และจะมีการดําเนินการประชุม
ครั้งที่ 3 ในช่วงเดือนเมษายน 2555
(2) การส่งเสริมกิจกรรมการจัดการความรู้
- การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการความรู้ทาง Blog / E-mail / KM บอร์ดชวนรู้
ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- การอบรมกิจกรรม KM สําหรับบุคลากรใหม่หรือผู้ไม่เคยอบรมจะจัดกิจกรรม
ร่วมกับทางหน่วยการจัดการทรัพยากรบุคคล และจะมีกําหนดจัดอบรมเทคโนโลยีเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เช่น Facebook/Twitter/Blog ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2555
- กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานกิจกรรม KM มีการดําเนินการไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน
2554 ที่ผ่านมาโดยศึกษาดูงาน ณ ทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลา และครั้งต่อไปคณะฯ มีกําหนดจัดดู
งานมหกรรม KM ณ กรุงเทพมหานคร แต่ด้วยทาง สคส. ยังไม่มีกําหนดการที่แน่นอน เนื่องจากเกิด
สถานการณ์น้ําท่วม
(3) กิจกรรมการจัดการความรู้
- กิจกรรม Q-Talk สายวิชาการและสายสนับสนุนมีกําหนดจัด 4 ครั้ง/ปี โดยในส่วน
ของสายสนับสนุนจะเชื่อมโยงกับกิจกรรมของ CoP หรือโครงการของหน่วยการจัดการทรัพยากร
บุคคลในเวทีพัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยประสบการณ์ของเราซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําทุกเดือน ส่วน
กิจกรรม Q-Talk สายวิชาการมีกําหนดจัดในเดือนมกราคม 2555 ในเรื่องของเทคนิคการสอนจาก
อาจารย์ที่มีผลการประเมินดีเด่น
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-3- กิจกรรมเสวนาจิบน้ําชาอาจารย์ และสายสนับสนุน มีกําหนดจัดไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/
ปี โดยมีการดําเนินกิจกรรมไปแล้ว 6 ครั้ง
- โครงการประกวด K-Procedure , FAQs ปิดรับผลงานในรอบที่ 1 และในการประชุม
ครั้งนี้จะมีการพิจารณาผลงานในรอบที่ 1 ซึ่งจะพิจารณาในวาระที่ 3.1 ส่วนกิจกรรมการประกวดหน้า
เว็บคลังความรู้ จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรับผลงานโดยจะปิดรับผลงานในวันที่ 31
พฤษภาคม 2555
- กิจกรรมฝากไว้ในความทรงจํา ได้มีการบันทึกภาพผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2554 และนําขึ้นเว็บเผยแพร่แล้ว โดยทางหน่วยประชาสัมพันธ์ฯ เป็นผู้ดําเนินการในส่วนนี้
- กิจกรรมเรียนรู้จากผู้ติดดาว ทางหน่วยประชาสัมพันธ์ฯ อยู่ระหว่างพัฒนาเว็บไซด์
- กิจกรรมการเขียน Blog จะมีการดําเนินการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง/ปี โดยมีเงื่อนไขคือ
อาจารย์หรือบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ท่านได้เขียน Blog ได้มากที่สุด 5 อันดับแรก ซึ่งรอบที่ 1 ได้
มีการรวบรวมผู้ที่เขียน Blog เรียบร้อยแล้ว โดยจะนําไปพิจารณาของรางวัลในวาระที่ 3.2
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2554
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 9 กันยายน 2554 หลังจาก
แก้ไขวาระที่ 1.4 จาก “การจัดกาความรู้” เป็น “การจัดการความรู้”
วาระที่ 3 เรือ่ งเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณา K-Procedure และ FAQs ครั้งที่ 1/2554
ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมทบทวนเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน K-Procedure และ FAQs
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2554 ที่ผ่านมาดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนนความซับซ้อน
1. คนที่เกี่ยวข้อง

1 คะแนน
1-2 คน

2. ปริมาณขั้นตอนการติดต่อประสานงาน
3. จํานวน+ความเหมาะสมของเอกสาร
ประกอบ เช่น แบบฟอร์ม เอกสารตัวอย่าง
อ้างอิง ระเบียบ ฯลฯ
4. จํานวน Tip ที่เกี่ยวข้อง
5. ความจําเป็นและประโยชน์การใช้งานในวง
กว้าง

น้อย

คะแนน
2 คะแนน
มากกว่า 2 คนเฉพาะ
ภายในหน่วยงาน
ปานกลาง

3 คะแนน
ติดต่อหน่วยงานภายนอก
มาก

น้อยกว่า
5 ตัวอย่าง

5-10 ตัวอย่าง

มากกว่า 10 ตัวอย่าง และ
มีความสมบูรณ์ครบถ้วน

น้อยกว่า 5 หัวข้อ

5-10 หัวข้อ

มากกว่า 10 หัวข้อและมี
ความสมบูรณ์ครบถ้วน

น้อย เช่นใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเอง

ปานกลาง เช่น ใช้ใน
การ Train บุคลากรใน
หน่วยงาน

มาก เช่น หน่วยงานอื่น
สามารถนําไปใช้ได้
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-4*หมายเหตุ : ผลงาน K-Procedure ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องส่งผลงานขนาด A1 แนวตั้ง ในรูปแบบ
Flow ของงาน หรือรูปแบบใดก็ได้เพื่อติดประชาสัมพันธ์ผลงาน
ที่ประชุมมีมติให้ดําเนินการพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว และเนื่องจากการรับผลงานในรอบ
นี้มีผู้ส่งผลงานมาทั้งสิ้น 46 ผลงานซึ่งมีจํานวนมากกว่าทุกรอบที่เปิดรับผลงาน ประธานฯ จึงได้แบ่ง
ผลงานให้คณะกรรมการพิจารณา ส่งกลุ่มงานแผนงานฯ ภายในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2554 โดย
กรรมการแต่ละท่านจะพิจารณา 6-7 ผลงาน และแต่ละผลงานจะมีคณะกรรมการพิจารณา 3-4 ท่าน
3.2 พิจารณาการให้รางวัลสําหรับ “ขาประจํา Blog”
ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมพิจารณาของรางวัลสําหรับโครงการกิจกรรมการเขียนบันทึก Share
PSU “ขาประจํา Blog” สําหรับผู้ที่เขียน Blog มากที่สุดจํานวน 5 ท่านแรก/รอบ และในรอบที่ 1
อาจารย์และบุคลากรที่เขียนบันทึกมากที่สุด 5 ท่านแรก คือ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ทองอุไร
2. รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล
3. อาจารย์ปราโมทย์ จูฑาพร
4. นายอรุนันต์
หีมชูด
5. นางสาวพรเพ็ญ วงศ์พจน์
ที่ประชุมมีมติให้ของที่ระลึกจากทางคณะฯ คือ แสตมป์ 45 ปี คณะวิศวฯ แก่ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 5 ท่าน
และในรอบที่ 2 ที่ประชุ มมีมติ ให้มีการจับรางวัลอาจารย์แ ละบุคลากรคณะฯ ที่เขียนบันทึก (Blog)
ในช่วงเดือน พ.ย.54-มี.ค.55 ลุ้นรับรางวัลชิ้นใหญ่จากคณะฯ เพิ่มอีก 1 รางวัล

ปิดประชุมเวลา 10.45 น

(นางนพเก้า บุญราช)
เลขานุการฯ/จดบันทึกสรุปการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญชนา สินธวาลัย)
ประธานกรรมการฯ/ตรวจบันทึกสรุปการประชุม
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