ปที่ 6 ฉบับที่ 36 (พฤษภาคม 2561 – มิถุนายน 2561)

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
“คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชน
สวนรวมที่สำคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทำงานสำคัญ
ยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริงไดสำเร็จ”
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522
ที่มา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html

คุย

ขอแสดงความยินดีกบั ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ ดร.สันติ เล็กสุขมุ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดรับพระราชทานเหรียญดุษฎี
มาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำป 2560 สาขามนุษยศาสตร และผูชวย
กับนายกสภา
ศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ
มหาว�ทยาลัยศิลปากร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคนใหม
สภามหาวิทยาลัย ไดพิจารณาเรื่องสำคัญ คือ รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งมีประโยชนมากโดยเฉพาะขอสังเกต ขอเสนอแนะ จากผูเกี่ยวของ
กลุมตางๆ ทั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาเกา ผูประกอบการ
นอกจากนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ไดใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายโดยใชชื่อวา วาระแหงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (Reform Agenda) มีเรื่องสำคัญๆ อาทิ การกำหนด Position ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในประเทศไทยและในอาเซียน
การพัฒนาสู Education 4.0 การ Reproﬁle คุณลักษณะของนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร การรองรับนโยบาย
เชิงรุกของรัฐบาล โครงการ S-curve ซึ่งจะทำใหมหาวิทยาลัยมีการทำงานเชิงรุกที่ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
และสอดรับกับการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยในการนำขอเสนอแนะตางๆ ไปดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน
มหาวิทยาลัยและทุกสวนงานรวมทั้งบุคลากรทุกคนตองรวมมือรวมใจกันทำงานอยางจริงจัง และสภามหาวิทยาลัยพรอมใหคำปรึกษา
แนะนำและสนับสนุนการทำงานในทุกดานของมหาวิทยาลัย

ประเด็นขาว

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* แนะนำคณบดีคนใหม
* สรุปรายงานการจัดโครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำป 2561
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา
1
1
2
3
7
9
11

สภามหาวิทยาลัยไดอนุมตั กิ ารจัดตัง้ สถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีสถานภาพ
เปนหนวยงานภายใตสำนักงานอธิการบดี สถาบันนี้มีคุณประโยชนอยางยิ่งเพราะจะชวยสรางความเขมแข็งและความเปนผูนำ
ดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหโดดเดนมากขึ้น และสิ่งสำคัญคือการมีบทบาทในการชวยอนุรักษ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมที่เปนมรดกของชาติ เปนแหลงเรียนรู สรางองคความรูดานศิลปะสถาปตยกรรมไทยและที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
จะชวยสังคม ชุมชนนำองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาตอยอดสรางคุณคาและมูลคาใหมั่นคงและยั่งยืน
ขอประชาสัมพันธความกาวหนาการปรับปรุงพื้นที่วังทาพระ ขณะนี้ไดบริษัทที่จะเขามาปรับปรุงวังทาพระแลว
คือ บริษทั กันตกนิษฐ กอสราง จำกัด โดยเสนอราคาการกอสราง ประมาณ 692.89 ลานบาท และคาดวาจะสามารถจัดทำ
สัญญากอสรางไดในชวงตนเดือนมิถุนายน 2561 ระยะเวลาการดำเนินการประมาณ 18 เดือน จึงคาดวาจะแลวเสร็จ
เดือนธันวาคม 2562
ขอเปนกำลังใจในการทำงานใหทุกทานนะครับ
ขอบคุณและสวัสดีครับ
(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

แนะนำคณบดีคนใหม
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ที่ 4/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ไดมมี ติอนุมตั แิ ตงตัง้ ผูช ว ยศาสตราจารย
ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี
วาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เปนตนไป
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2543

ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ระดับปริญญาเอก Ph.D.(Food Technology), ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร
The University of Reading, UK
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประสบการณดานบริหารโดยสังเขป
พ.ศ. 2544 – 2546 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2546 – 2550 หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2557 – 2560 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สรุปรายงานการจัดโครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำป 2561
สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำป 2561 ในหัวขอ การบูรณาการองคความรูและศักยภาพดาน
การทองเที่ยวและการอนุรักษศิลปกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ หองแซฟไฟร
ศูนยการประชุมอิมแพ็คฟอรัม่ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จากการประชุมมีความคิดเห็น ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
โดยสรุปดังนี้
1. นโยบาย และแผนดานการทองเที่ยว และการอนุรักษศิลปกรรม
1.1 มหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบาย และแผนงานดานการทองเที่ยว การอนุรักษศิลปกรรมใหชัดเจน โดยใน
การดำเนินการควรมีขอมูล และคำนึงถึงบริบทตางๆ อาทิ
1.1.1 ขอมูลความตองการพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อใชประกอบการจัดทำแผน อาทิ จำนวนหองพักของ
โรงแรม จำนวนนักทองเที่ยว ความตองการอัตรากำลังคนดานการบริการ จำนวนรานอาหาร ฯลฯ
1.1.2 ควรเนนพื้นที่ที่จะดำเนินการ ซึ่งควรเปนพื้นที่บริเวณใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ
เพชรบุรี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ซึ่งมีศักยภาพดานการทองเที่ยว รวมทั้งมีการทองเที่ยว
หลากหลายมิติ
นอกจากนั้นยังสอดคลองกับนโยบายของรัฐ ที่เนนใหพื้นที่ดังกลาวเปนแหลงทองเที่ยวระดับสูง
1.1.3 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของ อาทิ โครงการประชารัฐ ไทยแลนด 4.0 การขยายพื้นที่เศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC)
1.1.4 ความตองการของชุมชน สังคม และสิ่งที่มหาวิทยาลัย สวนงาน จะรวมกันดำเนินการเพื่อใหการ
พัฒนาเกิดความยั่งยืน
1.2 ควรกำหนด position ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ความชำนาญเฉพาะทาง และกำหนดจุดเนนใหชัดเจน
เพื่อใหการวางแผน การกำหนดกิจกรรม โครงการ มีความชัดเจนและสอดคลองกัน
2. การจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปกรรม (ชื่อสามารถปรับได) ระบบ กลไก การบริหารจัดการ
2.1 ควรจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปกรรมของมหาวิทยาลัย (ชื่อสามารถปรับได)
2.1.1 มหาวิทยาลัยมีแผนการจัดตัง้ ศูนยอนุรกั ษศลิ ปกรรม ในป พ.ศ.2564 ควรดำเนินการจัดตัง้ ใหเร็วขึน้
2.1.2 โครงสราง เปนหนวยงานภายใตการกำกับของมหาวิทยาลัย
2.1.3 ภารกิจ ดานอนุรักษศิลปกรรม นอกเหนือจากนี้อาจจะรวมเรื่องการทองเที่ยวดวยเพราะมีความ
เชื่อมโยงกัน
2.1.4 กำลังคน ควรเรงพัฒนากำลังคนเนื่องจากมีจำนวนนอย โดยควรดำเนินการไปพรอมกับการจัดตั้ง
ศูนยอนุรักษศิลปกรรม
2.1.5 ผูสนับสนุน มีหลายรูปแบบ อาทิ รัฐบาล มหาวิทยาลัย
2.1.6 การประชาสัมพันธ การสื่อสาร ที่ตองสรางการรับรูใหทุกภาคสวนทราบวามหาวิทยาลัย สวนงาน
มีการใหบริการในดานใดบาง
2.1.7 ระบบ กลไกการรับงานจากภายนอกที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ อาทิ ธนาคารซึ่งเก็บสะสมภาพเกา
จำนวนมาก ตองการซอมแซมภาพจะตองมาติดตอกับหนวยงานใดของมหาวิทยาลัย
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2.2 เนื่องจากกรมศิลปากร เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดานการอนุรักษโดยตรง การจัดตั้ง การดำเนินการ
เกีย่ วกับการอนุรกั ษศลิ ปกรรมของมหาวิทยาลัยจึงควรคำนึงถึงบทบาทหนาที่ ความรวมมือกับกรมศิลปากรดวย อาทิ การจัดตัง้
เปนศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ การจัดหลักสูตรระยะสั้น การจัดอบรมตางๆ เปนตน
2.3 ควรนำนวัตกรรม องคความรูดานการอนุรักษศิลปกรรมในบางเรื่องมาจากตางประเทศ เนื่องจากมีความกาวหนา
และมีประสบการณในการทำงานดานนี้มาเปนเวลานาน
2.4 งานดานการอนุรักษเปนงานเชิงวิทยาศาสตรดวย จึงควรมีการบูรณาการกับคณะวิชาดานวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตรฯ อาทิ ศูนยเครื่องมือของคณะวิทยาศาสตร ใหเขามารวมทำงานดวย
3. หลักสูตร รูปแบบ และการบริหารจัดการ
3.1 หลักสูตรดานการทองเที่ยว
3.1.1 ควรกำหนดอัตลักษณของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาดานการทองเที่ยว จากมหาวิทยาลัยใหชัดเจน
อาทิ มีความคิดสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม มีแรงบันดาลใจในการทำงานที่ดี (เนื่องจากมีการ
ผลิตนักศึกษาดานนี้จำนวนมากในสถาบันการศึกษาตางๆ)
3.1.2 การจัดการเรียนการสอน หรือหลักสูตร รวมทัง้ รายวิชาทีเ่ กีย่ วของซึง่ ปจจุบนั มีจำนวนมาก ควรเนนเรือ่ ง
- ภูมิปญญาวัฒนธรรม การนำมาตอยอดประกอบอาชีพ
- การพัฒนาทักษะความสามารถดานภาษาตางประเทศ เพื่อการประกอบอาชีพ ทำธุรกิจ
การนำเสนอสินคาการใหบริการ
3.2 หลักสูตรดานการอนุรักษศิลปกรรม
3.2.1 บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ มีการจัดการเรียนการสอนดานนี้ จึงควรรวมมือกัน เพื่อให
การดำเนินการมีความเขมแข็งมากขึ้น อาทิ การเปดเปนหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งประเทศเพื่อนบาน
อาทิ พมา กัมพูชา ลาว สนใจเขามาเรียนจำนวนมาก
3.2.2 ควรพิจารณาเรื่องความกาวหนา การทำงานของผูที่มาเรียนดานการอนุรักษใหชัดเจน
3.2.3 ควรเรงผลิตกำลังคนดานงานอนุรักษ เนื่องจากประเทศไทยยังขาดผูเชี่ยวชาญ บุคลากร ดานนี้
จำนวนมาก
3.2.4 ควรถอดบทเรียนปญหา อุปสรรคการบริหารจัดการหลักสูตรดานการอนุรักษศิลปกรรมที่เคยดำเนิน
การมา และนำมาเปนแนวทางการดำเนินการ การบริหารจัดการหลักสูตรตอไป
3.3 ควรพัฒนาหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนอยูแลว เปนหลักสูตรนานาชาติ เพื่อสรางความเขมแข็ง และความเปน
ผูนำของมหาวิทยาลัย
3.4 การจัดทำหลักสูตรที่มีความยืดหยุน และสอดคลองกับความตองการ (Demand Based) ของผูเรียน ผูสนใจ
ศิษยเกา ทีต่ อ งการศึกษา นำความรูไ ปใชประโยชน ตอยอดในการทำงาน การประกอบอาชีพ อาทิ การจัดทำหลักสูตรในลักษณะ
โมดูล (Module) หรือ Re-training ซึ่งจะชวยขยายกลุมเปาหมายของมหาวิทยาลัยใหกวางขวางมากขึ้นนอกจากนั้นเมื่อเรียน
สะสมไดจำนวนหนึ่ง/จำนวนกี่โมดูลจะมีสิทธิสำเร็จการศึกษา
3.5 การจัดทำหลักสูตร การจัดอบรมที่สอดคลองกับความตองการของสังคม ชุมชน อาทิ
- การสำรวจวาผูที่ตองออกจากงานตองการพัฒนาทักษะใด เพื่อไปประกอบอาชีพใหม
- การสำรวจวาผูที่ประกอบอาชีพอยูแลวตองการพัฒนาทักษะดานใดเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการทำงานการ
ปรับตำแหนง
- การสำรวจวาชุมชน ตองการพัฒนาทักษะดานใด เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน การประกอบอาชีพ
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4. แนวทางการ บูรณาการ และการทำงานรวมกันของสวนงานตางๆ และมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร สวนงานมีการดำเนินการดานการทองเที่ยวและการอนุรักษศิลปกรรม จำนวนมาก ทั้งดาน
หลักสูตร การจัดอบรม การบริการวิชาการ การวิจัยแตการดำเนินการสวนใหญจะกระจัดกระจาย แยกกันทำเปนสวนๆ
ขาดพลัง ดังนั้นควรรวมกันทำงาน บูรณาการรวมกัน เพื่อสรางความเขมแข็ง ทำใหเกิดความรูใหม โดยแนวทางการดำเนินการ
อาทิ
4.1 ควรจัดทำ Platform กลางของมหาวิทยาลัย โดย Platform นี้สามารถออกแบบไดกวางขวางและหลากหลายมิติ
ทั้งการรวม จุดรวม การบูรณาการ
ตัวอยาง Platform ดานการทองเที่ยว อาจจะมีดาน
(1) ดานหลักสูตร
(2) ศูนยบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
(3) ศูนยขอมูล
(4) บริการทางวิชาการแกสังคม
4.2 มหาวิทยาลัย สวนงานเปดชองทาง เวทีเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร มีการทำงานในลักษณะบูรณาการ
รวมกันใหมากขึ้น ทั้งดานหลักสูตร กิจกรรม โครงการ บริการวิชาการ
5. การใหบริการ และระบบ กลไก การบริหารจัดการ รวมทั้งการสรางคุณคา(Brand Value)
5.1 ควรมีหนวยงานกลาง ใหบริการของมหาวิทยาลัย (ชื่ออาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) ที่จะมาดูแล
รับงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวก และความชัดเจนในการติดตอ ประสานงาน ของผูรับบริการ
5.2 ขอเสนอแนะตอสำนักบริการวิชาการ ซึ่งมีหนาที่รับงานบริการจากภายนอก และขณะนี้อยูระหวางการปรับ
โครงสราง อาทิ
- การปรับโครงสราง ที่มีความคลองตัว
- มีระบบ กลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- ควรสามารถรองรับงานบริการที่หลากหลายมากขึ้น
- ควรมีผูเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ใหคำแนะนำ อาทิ ดานการเงิน บัญชี กฎหมาย การจัดซื้อจัดจาง เพื่อให
การดำเนินการเปนไปดวยความถูกตองและปองกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
5.3 ควรนำเสนอการใหบริการแกหนวยงานภายนอกในลักษณะที่ครบวงจรในทุกดาน ทุกศาสตร (เสนอเปนลักษณะ
Package) เพื่ออำนวยความสะดวก โดยสามารถติดตอรับบริการเพียงแหงเดียวไดครบทุกดาน นอกจากนั้น ยังกอใหเกิด
ประโยชนแกมหาวิทยาลัยและสวนงานตางๆ ไปพรอมกัน
5.4 ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธการใหบริการของมหาวิทยาลัย สวนงาน สูสาธารณะใหมากขึ้น อาทิ
- ชองทางที่จะเขามาติดตอขอรับบริการกับมหาวิทยาลัย สวนงาน
- องคความรู ความเขมแข็ง ศักยภาพ ความพรอมในการใหบริการของมหาวิทยาลัย สวนงาน มีดานใดบาง
- ผลงานที่มหาวิทยาลัย สวนงานไดดำเนินการมาแลว
5.5 ควรทำงานในลักษณะของเครือขาย มีการบูรณาการรวมกัน จะทำใหมีพลัง และการทำงานสำเร็จเร็วขึ้น
5.6 ควรมีกลไกใหอาจารย ซึ่งสวนหนึ่งรับงานบริการในลักษณะสวนบุคคล ไดนำงานนั้นเขาสูระบบของสวนงาน
มหาวิทยาลัยใหมากขึน้ แมขณะนีจ้ ะมีระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ที่ออกมาเปนขอกำหนดสวนหนึ่งแลวก็ตาม
5.7 ควรพัฒนาบุคลากร ใหปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการทำงานที่สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
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5.8 การเพิ่มคุณคา (Brand Value) และการสนับสนุนหนวยงานกลางใหบริการของมหาวิทยาลัย (ชื่ออาจจะปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสม) อาทิ
5.8.1 ฐานขอมูล องคความรูทั้งศาสตรและศิลป ในรูปแบบฐานขอมูลเชิงวิชาการ งานวิจัยและงานสรางสรรค
มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นรวมถึงฐานขอมูล ผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ
5.8.2 Art and Design
Service
Exhibition & Curation
Experience Design
Brand Communication
5.8.3 Science and Technology
Certify & Endorsement
Restoration
Materials Science
Computer Science
Biotechnology
5.8.4 Service Business
Hotel & Catering
Tourism e.g. Experience & Destination Management
5.8.5 Business Administration
Entrepreneurship ศูนยบมเพาะ
Management & Marketing
Branding
5.8.6 Training / Workshop / Short Course
6. บทบาหนาที่ของมหาวิทยาลัย ในการเปนผูนำดานการทองเที่ยว และการอนุรักษ/การเสนอนโยบายตอรัฐบาลและสาธารณะ
6.1 รัฐบาลมีนโยบายดานการทองเที่ยว และการอนุรักษจำนวนมากแตหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบมีนอย อาทิ กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งไมเพียงพอตอการดำเนินงานตามภารกิจซึ่งมีจำนวนมากได มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจึงควรเขาไปมีบทบาทในการสนับสนุนการทำงาน เพื่อใหนโยบายของรัฐบาล กระทรวง สำเร็จตามที่กำหนดไว อาทิ
การจัดอบรมผูตรวจรับงานดานโบราณสถาน
6.2 มหาวิทยาลัยศิลปากรควรเปนแกน ผูนำทางความคิด และมีบทบาทในการนำเสนอแนวคิด นโยบายแกรัฐบาล
กระทรวง หนวยงาน ชุมชน ทองถิ่น ในการชวยสรางคุณคา มูลคาดานการทองเที่ยว การอนุรักษใหยั่งยืน
6.3 มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทและทำหนาที่ในการอนุรักษเชิงนโยบายดวย อาทิ กรณีการจะถายโอนเรื่องการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไปดำเนินการจะเกิดผลกระทบอยางไร
6.4 มหาวิทยาลัยควรมีความรวมมือกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการทองเที่ยว
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรทีส่ ำคัญ
การประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
1. สถานภาพ สถานการณและความตองการตอหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใชประกอบการสรรหาผูอำนวยการหอศิลป

มติที่ประชุม
1. เห็นชอบสถานภาพ สถานการณและความตองการตอหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใชประกอบการ
สรรหาผูอำนวยการหอศิลป ตามที่เสนอ โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
1) บทบาทหนาที่ของหอศิลป ควรเนนเรื่อง
1.1) การดูแล อนุรักษ ซอมแซมผลงานซึ่งมีอยูจำนวนมาก รวมทั้งจัดทำทะเบียนผลงานโดย
การนำเทคโนโลยีมาชวยในการดำเนินการ
1.2) การจัดทำแกลลอรีเสมือนจริง (Virtual Gallery)
1.3) งานดานศิลปกรรมของเยาวชน อาทิ การใหความรู ความเขาใจ สรางแรงบันดาลใจ และ
การใหโอกาสในการศึกษาเรียนรู การจัดแสดงผลงาน
1.4) การจัดอบรม การจัดหลักสูตรระยะสั้น อาทิ บุคลากรที่เกี่ยวของกับงานดานหอศิลป
ใหความรูเรื่องศิลปะกับผูที่สนใจ
2) การจัดแสดงนิทรรศการ ควรเนนงานที่เปนสวนกลาง และงานที่เปนความเขมแข็ง แสดงศักยภาพ
ความเปนผูนำของมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ
- นิทรรศการผลงานในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อแสดงศักยภาพ ความเปนผูนำของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ผลงานของศิลปนรุนเยาว เพื่อสรางและใหโอกาสแกศิลปนรุนใหม
- ผลงานของศิลปนที่ไดรับรางวัล เหรียญทอง ยอดเยี่ยม ดีเดน ศิลปนแหงชาติ เพื่อจูงใจให
ทุกสถาบันที่สอนดานศิลปะเขามาศึกษาเรียนรู
3) ควรปรับปรุงดานกายภาพของหอศิลปใหทันสมัย เรียบรอย สวยงาม มีบรรยากาศที่เหมาะสมและ
เอื้อตอการจัดนิทรรศการในรูปแบบตางๆ
4) ควรสรางเครือขายการทำงานกับหนวยงาน สถานที่ทองเที่ยว วัด และหอศิลปที่อยูในบริเวณใกลเคียง
กับมหาวิทยาลัย เกาะรัตนโกสินทร เพื่อเชื่อมโยงเปนเสนทางการศึกษาเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม
นอกจากนั้นยังสรางคุณคา มูลคาและชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัยดวย
5) การนำองคความรู ผลงานที่มหาวิทยาลัยเก็บสะสมมาเปนเวลานานและมีจำนวนมาก อาทิ เครื่องปน
ดินเผา ผลงานของศิลปนรุนเยาว มาสรางคุณคาและมูลคาใหมากขึ้น
6) ควรปรับระบบ รูปแบบการบริหารจัดการหอศิลปใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ
- จัดระบบการแสดงงานศิลปกรรมใหเปนระบบมากขึ้น
- การสื่อสารประชาสัมพันธ ที่กวางขวาง ทันการณและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการนำ
เทคโนโลยีมาชวย
- การนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการจัดระบบการทำงาน การเขาถึงองคความรู การเขาชม
ผลงานตางๆ ที่สะดวก รวดเร็วโดยการนำ Application มาชวย เปนตน
2. มอบสถานภาพ สถานการณและความตองการตอหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหคณะกรรมการสรรหา
ผูสมควรดำรงตำแหนงผูอำนวยการหอศิลป นำไปใชประกอบการสรรหาผูอำนวยการหอศิลป
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5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรทีส่ ำคัญ

2. โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
1) ควรเปนศูนยขอมูล มีฐานขอมูลที่สำคัญ ทั้งดานศิลปกรรม การออกแบบ สถาปตยกรรม จิตรกรรม
ประวัติศาสตรศิลปะ โบราณคดี ฯลฯ รวมทั้งเก็บรวบรวมผลงานของบุคคลสำคัญ อาทิ สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ "สมเด็จครู" อาจารยประเวศ ลิมปรังษี ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษา คนควา อางอิง
และการสรางผลงานวิจัย งานสรางสรรคและการออกแบบ รวมทั้งผลงานในลักษณะอื่นๆ
2) ควรเปนศูนยบมเพาะ (incubator) การฝกงานดานการอนุรักษสถาปตยกรรมไทย โบราณสถาน ฯลฯ
ของนักศึกษา ซึ่งจะชวยสรางประสบการณ และการฝกปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา รวมทั้งเปนแหลงเรียนรูของ
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
3) เปนหนวยงานที่จะรับงานจากภายนอกในลักษณะตางๆ อาทิ งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานฝกอบรม
ทั้งที่สรางคุณคาและมูลคา โดยการดำเนินงานดังกลาวควรใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการทำงานดวยเพื่อสราง
ประสบการณในการทำงานแกนักศึกษา
4) การสรางเครือขาย ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการรวมมือกันทำงาน อาทิ การรับงานจากกรมศิลปากร
ในการออกแบบ การตรวจงาน การใหความรูในการดูแลโบราณสถาน การจัดระเบียบวัดเพื่อใหมีบรรยากาศที่สงบ
เรียบรอย เปนตน
5) ควรจัดทำแผนงาน เปาหมายการทำงาน และงบประมาณของสถาบันฯ ในระยะเวลา 4 ป ใหชัดเจน
6) ควรวางระบบการบริหารจัดการใหชัดเจน อาทิ อัตรากำลัง ระเบียบขอบังคับ ระบบการทำงาน เปนตน
7) ควรมีการบูรณาการการทำงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสรางความ
เขมแข็ง ตอยอดผลงาน และสรางสรรคผลงานใหมๆ
8) ควรนำเทคโนโลยีมาชวยในการทำงาน การสื่อสารองคความรูที่มีจำนวนมากสูภายนอก โดยการนำเสนอ
ควรมีรูปแบบที่ทันสมัย สามารถดำเนินการไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว อาทิ การใช Application หรือนำเสนอ

ในรูปแบบของ virtual เปนตน
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 7 และ 8 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งมีศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดจัดสนทนากลุมโดยเชิญผูเกี่ยวของกลุมตางๆ อาทิ ผูทรง
คุณวุฒิในคณะกรรมการประจำสวนงาน ผูแทนสายวิชาการ สายสนับสนุน เลขานุการสวนงาน คณะกรรมการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา มาใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงและ
พัฒนาการดำเนินงานของสวนงาน จำนวน 18 สวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมี ศาสตราจารย
ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดกำหนดใหผูเขารับการสรรหาเปนผู
สมควรดำรงตำแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 3 คน มาแสดงวิสัยทัศน วิธีการดำเนินงานและเปาหมายในการทำงานใน
ชวงระยะเวลา 4 ป ที่ดำรงตำแหนง และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หองประชุมนริศรานุวัติวงศ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาดูงานสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 โดยรักษาการแทนผูอำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ไดเดินทางไปศึกษาดูงานสำนักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
โดยมีคณะผูบริหารของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ คือ อาจารยพงศทิพย อินทรแกว รองอธิการบดีฝายกิจการสภาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ และเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ ผูอำนวยการสำนักงานสภาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาฯ และผูอำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร ใหการตอนรับ โดยการศึกษาดูงานมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูการทำงาน ระหวางกันและสรางเครือขายการทำงานบุคลากรของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย
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สาระนารู
1. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยประจำป 2019 โดย QS
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยจะใชเกณฑวัดจากความนาเชื่อถือทางดานวิชาการ (40%), ทัศนคติของนายจาง (10%),
สัดสวนจำนวนอาจารยตอนักศึกษา (20%), สัดสวนจำนวนผลงานวิจัยตอจำนวนอาจารย (20%) และสัดสวนจำนวนอาจารย
ตางชาติ (5%) และนักศึกษาตางชาติ (5%) ซึ่งในป 2019 QS ไดจัดลำดับมหาวิทยาลัยของไทย ดังนี้

อันดับในเอเชียและอันดับโลก
(QS AsiaUniversity Rankings 2018)

อันดับในประเทศไทย ป 2019
อันดับ 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อันดับเอเชีย : 50 อันดับโลก : 271

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับเอเชีย : 58 อันดับโลก : 380

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

อันดับเอเชีย : 97 อันดับโลก : 601-650

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

อันดับเอเชีย : 112 อันดับโลก : 651-700

อันดับ 5 (รวม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อันดับเอเชีย : 149 อันดับโลก : 801-1000

อันดับ 5 (รวม) มหาวิทยาลัยขอนแกน

อันดับเอเชีย : 178 อันดับโลก : 801-1000

อันดับ 5 (รวม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

อันดับเอเชีย : 171 อันดับโลก : 801-1000

อันดับ 5 (รวม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

อันดับเอเชีย : 188 อันดับโลก : 801-1000

2. 10 อันดับมหาวิทยาลัยประเทศกำลังพัฒนาที่ดีที่สุดป 2018 โดย Times Higher Education
Times Higher Education ไดประกาศผลอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำป 2018 โดยในลิสตประกอบไปดวย
มหาวิทยาลัยถึง 1,000 แหง ซึ่งในบรรดา 1,000 แหงนั้น มีมหาวิทยาลัยในประเทศที่กำลังพัฒนาดวยจำนวนหนึ่ง
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สาระนารู
10 อันดับมหาวิทยาลัยประเทศกำลังพัฒนาจัดโดย THE ป 2018 มีดังนี้
2018 RANK
ประเทศกำลัง
พัฒนา

2017 RANK
ประเทศกำลัง
พัฒนา

2018
ระดับโลก

ชื่อมหาวิทยาลัย

ประเทศ

1

1

27

Peking University

China

2

2

30

Tsinghua University

China

3

3

194

Lomonosov Moscow State
University

Russian Federation

4

6

116

Fudan University

China

5

5

132

University of Science and
Technology of China

China

6

9

177

Zhejiang University

China

7

7

188

Shanghai Jiao Tong
University

China

8

11

169

Nanjing University

China

9

4

171

University of Cape Town

South Africa

10

10

198

National Taiwan University

Taiwan

ประเทศจีนกับการสนับสนุนมหาวิทยาลัยระดับท็อป
จากตารางขางตนประเทศสวนใหญเปนประเทศจีน ที่สำคัญอยูในระดับที่สูงในระดับโลกดวยหากเทียบกับจำนวน
มหาวิทยาลัยในโซนอเมริกาและยุโรป
รัฐบาลจีนไดการันตีเมือ่ ปทแ่ี ลววาจะสนับสนุนใหวงการอุดมศึกษาของจีนนัน้ เปน "ระดับโลก" ใหได ซึง่ จะสงผลดีใหกบั
มหาวิทยาลัยระดับท็อปทั้งในดานชื่อเสียง คุณภาพการสอนและงานวิจัยแตในเวลาเดียวกันก็สงผลใหเกิดสรางความไมเทาเทียม
และการสรางชนชั้นทางการศึกษาตามสถาบันตางๆ ไดดวย
ทั้งนี้ไมวาจะมหาวิทยาลัยไหนก็ตองการใหตัวเองมีอันดับที่ดีเพื่อเปนเกียรติใหกับสถาบัน และผลดีก็คือนักศึกษาจะ
ไดรับผลประโยชน ไมวาจะเปนสวัสดิการที่ดี การศึกษาที่มีคุณภาพ อุปกรณ การสนับสนุนที่มากมาย แตในขณะเดียวกันใน
มุมกวางแลวการลงทุนดวยเงินเม็ดใหญใหกับสถาบันระดับท็อปเพียงอยางเดียวก็อาจสรางความเหลื่อมล้ำจนสงผลเสียในระยะ
ยาวได เพราะฉะนั้นคงตองจับตาดูประเทศจีนและประเทศอื่นๆ วาจะมีมาตรการจัดการกับปญหาเชนนี้อยางไรตอไป
อางอิงและขอบคุณขอมูลจาก
1. https://campus.campus-star.com/variety/73545.html
2. https://www.hotcourses.in.th/study-abroad-info/latest-news/world-university-rankings-2018/
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 22 หมู 7 ถนนบรมราชชนนี นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา
โทรศัพท 0-2849-7500 ตอ 31301-5 โทรสาร 0-2849-7505
ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา บรรณาธิการ บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย คณะทำงาน

www.council.su.ac.th

