ปที่ 7 ฉบับที่ 39 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561)

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
พระราชทานบัตรอวยพรปใหม 2562

ประเด็นขาว

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
* พรปใหม 2562
* สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปนประธานในการเปด
นิทรรศการการแสดงศิลปะเครื่องปนดินเผาแหงชาติ ครั้งที่ 19
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัย
* แนะนำคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
* แนะนำผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา
2
2
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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
เกี่ยวกับการเรียนประเพณีของชาติไทย
“ความจริงใจตอผูอื่นเปนคุณธรรมสำคัญมาก สำหรับผูที่ตองการความสำเร็จและความเจริญ
เพราะชวยใหสามารถขจัดปดเปาปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอันเกิดจากความกินแหนง
แคลงใจ และเอารัดเอาเปรียบกัน นอกจากนั้น ยังทำใหไดรับความเชื่อถือไววางใจ และความรวมมือ
สนับสนุนจากทุกคนทุกฝาย ที่ถือมั่นในเหตุผลและความดี
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 11 กรกฎาคม 2535
ที่มา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานบัตรอวยพรปใหม 2562

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
ประทานพรปใหม 2562
ขนฺติ หิตสุขาวหา
ความอดทน นำมาซึ่งประโยชนสุข
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปใหม พุทธศักราช 2562
ขอทานจงเปนผูมีขันติ เพื่อบรรลุถึงประโยชนสุขทุกเมื่อ เทอญ
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ที่มา https://www.facebook.com/SanggharajaOfﬁce/

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปนประธานใน
การเปดนิทรรศการการแสดงศิลปะเครื่องปนดินเผาแหงชาติ ครั้งที่ 19

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปนประธาน
ในการเปดนิทรรศการการแสดงศิลปะเครือ่ งปน ดินเผาแหงชาติ ครัง้ ที่ 19 ณ ศูนยวฒ
ั นธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร โดยมี นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผูบ ริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร เฝารับเสด็จฯ
จากนั้นพระองคทรงเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการการแสดงศิลปะเครื่องปนดินเผาแหงชาติ ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดแสดงผลงาน
ที่ไดรับรางวัล และผลงานที่สงเขาประกวดที่ไดรับการคัดเลือกใหรวมจัดแสดง รวม 116 ชิ้น และยังทรงตกแตงเครื่องปนดินเผาใน
เทคนิคการเขียนสีบนเคลือบ ซึง่ เปนการนำงานเซรามิกทีผ่ า นการเคลือบใสหรือเคลือบขาวแลว มาเพนทลงสีสำเร็จรูป กอนนำไปเขา
เตาเผาอีกครั้ง จะทำใหไดลวดลายและสีสันที่สวยงาม โดยนิทรรศการจะจัดแสดงระหวางวันที่ 1–20 ธันวาคม 2561
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คุย

กับนายกสภา
มหาว�ทยาลัยศิลปากร

ในวันที่ 2 มกราคม 2562 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองคในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2560 ณ ศูนยศลิ ปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม นับเปนพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแกชาวมหาวิทยาลัยศิลปากร
เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ QS Totally
Arts Summit (Art & Design) ณ โรงแรม Millennium Hilton Bangkok ในหัวขอ 21st Century Art And Design
Education : Nuturing Passion With Purpose ซึ่งมีศิลปน นักออกแบบ นักวิชาการดานศิลปะ ผูบริหารมหาวิทยาลัย
และสถาบันการศึกษาดานศิลปะและการออกแบบชั้นนำทั้งในและตางประเทศมารวมงานจำนวนมาก และชวยสรางชื่อเสียง
ใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนที่รูจักกวางขวางมากขึ้น ผูรวมงานไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ องคความรูในการ
สรางสรรคผลงานใหมๆ ไดเครือขายความรวมมือในการทำงานรวมกันตอไป ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอชื่นชมในความ
สำเร็จครั้งนี้ของมหาวิทยาลัย
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีคุณหญิงกษมา
วรวรรณ ณ อยุธยา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ ไดเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และผูบ ริหารมหาวิทยาลัยมารวมสนทนากลุม เพือ่ ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ นาทีข่ องสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทุกทานไดแสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะในมุมมอง
หลากหลาย และสรางสรรค ซึ่งมีประโยชนมากในการนำมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของทุกฝายที่เกี่ยวของตอไป
ขอแจงขาวประชาสัมพันธความคืบหนาเกี่ยวกับการปรับปรุงวังทาพระ ซึ่งขณะนี้ไดผูรับจางดำเนินการแลวคือ
บริษัท กันตกนิษฐ กอสราง จำกัด เปนผูชนะการเสนอราคาในวงเงินประมาณ 692,890,000 บาท และไดเริ่มดำเนินการ
กอสรางแลวเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2561 คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 สำหรับการปรับปรุงฯ ไดวางแผน
ดำเนินการโดยจะแบงพื้นที่ออกเปน 2 เฟส คือ
เฟสที่ 1 อาคารเรียน กำหนดแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562
เฟสที่ 2 อาคารสวนกลาง กำหนดแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563
เนื่องในวันปใหม พ.ศ. 2562 ที่จะมาถึงนี้กระผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งที่ทุกทานนับถืออำนวยพร
ใหทุกทานประสบแตความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรง และรวมกันเปนพลังในการทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากรและประเทศชาติรวมกันตอไป
ขอบคุณและสวัสดีครับ
(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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แนะนำคณะกรรมการสรรหาผูส มควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามที่ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ไดขอลาออกจากตำแหนงอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควร
ดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบดวยผูดำรงตำแหนงและมีรายนาม ดังนี้

นายสุมนต สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน
นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย
นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล
นายกฤษดา ไพรวรรณ
อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน รองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน คนที่สอง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร
คณาจารยประจำ
ซึ่งดำรงตำแหนงคณบดี
กรรมการ
กรรมการ
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นายลลิต เลิศไมไทย
นายกสมาคมนักศึกษาเกา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ

แนะนำผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

1. ผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามที่ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ไดขอลาออกจากตำแหนงอธิการบดี
ตัง้ แตวนั ที่ 15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมวาระพิเศษ ครัง้ ที่ 1/2561
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ไดแตงตั้ง อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายบริหาร
เปนผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป
อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน
ประวัติการศึกษา
ผูรักษาการแทนอธิการบดี
พ.ศ. 2532
เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบการณดานบริหารโดยสังเขป
พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน ผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2560 – 2561
รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2556 – 2560
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2551 - 2551
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

2. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
ไดมีแตงตั้งศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิจัย เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม 2561
เปนตนไป
ประวัติการศึกษา
ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
พ.ศ. 2545
Ph.D. (Pharmaceutics), Charles Sturt University, Australia
ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี
พ.ศ. 2539
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝายวิชาการและวิจัย
พ.ศ. 2537
เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบการณดานบริหารโดยสังเขป
พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2560 - 2561
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2556 - 2559
รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะเภสัชศาสตร
พ.ศ. 2552 – 2555
รองคณบดีฝายวิจัยและระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร
พ.ศ. 2551
รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา คณะเภสัชศาสตร
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ควรมีการสื่อสาร เผยแพรขอมูลของสภามหาวิทยาลัย และการมีสวนรวมจากผูแทนกลุมตางๆ
ใหมากขึ้น อาทิ สภาคณาจารยและพนักงาน นักศึกษา สมาคมนักศึกษาเกา

การประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560
1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา/หนวยงาน
เทียบเทามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2560
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
1) ควรปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา และบทบาทของมหาวิทยาลัยใหทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
โดยคำนึงถึงแนวโนมความเปลี่ยนแปลงตางๆ อาทิ
1.1) แนวโนมจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะลดลงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาจะลดลง
อยางมาก เนื่องจากทัศนคติการศึกษาของคนรุนใหมที่สนใจเรียนในหลักสูตรระยะสั้น หรือจะเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สามารถ
นำไปใชในการทำงานได รวมทั้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใน 5-10 ปขางหนา จะตกงานเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
จะมีการนำเทคโนโลยีเขามาชวยทำงานแทนคนมากขึ้น สิ่งตางๆ ดังกลาวจะสงผลใหมหาวิทยาลัย หลักสูตร สาขาวิชาตางๆ
จะตองปดตัวมากขึ้น แตสาขาวิชาที่จะไดรับผลกระทบนอยคือ ดานความคิดสรางสรรค
1.2) แนวโนมการรับคนเขาทำงานของบริษัทชั้นนำของโลก อาทิ IBM Bank of America Starbucks ไมตองการ
บุคลากรที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญา เนื่องจากในปจจุบันสามารถศึกษาคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู สื่อตางๆ ได
อยางกวางขวางกวาภายในหองเรียน แตสิ่งที่บริษัทตองการมาก คือ บุคลากรที่มีความคิดสรางสรรค
2) ควรปรับหลักสูตร การเรียนการสอนใหสอดคลองกับวิถชี วี ติ ความตองการของสังคมในปจจุบนั อาทิ มหาวิทยาลัย
แหงชาติสิงคโปร ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ปจจุบันไดปรับการเรียนการสอน โดยเนนเรื่อง Digital Literacy และ
การเรียนรูตลอดชีวิต มากขึ้น
3) ควรนำความคิดสรางสรรคซึ่งเปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับเรื่อง Digital นวัตกรรม ซึ่งจะชวยสราง
คุณคา มูลคาใหกับมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะการชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สังคมและประเทศชาติ อาทิ
ประเทศจีนไดนำเรือ่ ง Digital มาใชในการแกไขปญหาความยากจนของประชาคม และสามารถยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ
ใหสูงขึ้น
4) ควรใชการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิชา เปนสื่อในการไปชวยพัฒนาชุมชน สังคม รวมทั้งการ
ชวยขับเคลื่อน นโยบายของรัฐบาล ใหมากขึ้น
5) ควรมีกลไกการพัฒนา และนำขอเสนอแนะตางๆ ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาไปดำเนินการเพื่อ
นำไปสูการปฏิบัติ
6) ควรนำขอเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดตางๆ ทีส่ ภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ (นายกสภามหาวิทยาลัย ไดมอบหมาย
ใหคณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมาตอสภามหาวิทยาลัย) รวมทั้ง
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาสรุปวิเคราะหจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะตอง
ดำเนินการ แลวนำไปจัดประชุม Retreat หรือบรรจุในวาระเชิงนโยบายของการประชุมสภามหาวิทยาลัยแตละครั้ง
มติ ที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2560 และใหมหาวิทยาลัยนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ดำเนินการดวย
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2. แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565)
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
1) ควรมีการสำรวจเรื่องสิ่งที่นักศึกษาตองการจะเรียน หรือพัฒนาตนเอง ซึ่งจะทำใหการจัดการศึกษาสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนมากขึ้น
2) ควรเตรียมดำเนินการเรื่องสถานภาพของบัณฑิตวิทยาลัยลวงหนา วาควรมีสถานภาพอยางไร ตามที่ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี ไดแจงสภามหาวิทยาลัยไวกอนที่จะมีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยคนใหม
3) ควรรวบรวมปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ มาวางแผนแกไขปญหา เพื่อใหการจัดการศึกษา
การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4) ควรสรางหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในหลายดาน สามารถสรางผลงานไดหลายรูปแบบ
5) ควรพิจารณาเงื่อนไขในการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม อาทิ คะแนนสอบภาษาอังกฤษ การเผยแพร
บทความกอนจบการศึกษา เพราะเงื่อนไขเหลานี้อาจสงผลตอการตัดสินใจในการเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
มติ ที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565)
ตามที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

3. แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป
(ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565)
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
1) ควรนำขอมูลแผนพัฒนาตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
EEC พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาของคณะฯ ดวย เพื่อใหการดำเนินงานตาม
พันธกิจของคณะสอดคลองกับความตองการ และชวยสนับสนุนในการพัฒนาประเทศ อาทิ ความตองการกำลังคนดานวิศวกร
การกอสราง ของประเทศ
2). ควรสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในระดับตางๆ ภายในประเทศใหมากขึ้น เพื่อสรางความ
เขมแข็งรวมกัน อาทิ รวมกับอาชีวะ มหาวิทยาลัย
3) ควรพิจารณาเปดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง เพือ่ รองรับกับการขยายตัวของประเทศทีป่ จ จุบนั
มีนโยบายสรางรถไฟฟาจำนวนมาก และในอนาคตที่ตองการบุคลากรทางดานนี้จำนวนมาก
มติ ที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป
(ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565) ตามที่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ และใหนำขอ
สังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย
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การประชุมครั้งที่ 10/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
1. เสนอขอกำหนดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ/หนวยงาน และสถาบัน
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
1) ควรพิจารณาปรับหลักสูตร อาทิ
- ลดจำนวนหลักสูตรซึ่งมีจำนวนมากลง และเนนทักษะการนำไปใชประโยชนในการทำงานที่สอดคลองกับความ
ตองการของผูประกอบการ
- พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับแนวคิดทัศนคติในการศึกษาของคนรุนใหม อาทิ การปรับเปนหลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรบูรณาการ
- การปรับจากหลักสูตรเปนโปรแกรม
- การเรียนเปนรายวิชานำมาสะสมเพื่อขอรับปริญญา
2) ควรพิจารณาจัดทำหลักสูตรระยะสั้นใหมากขึ้น โดยเนนหลักสูตรที่สามารถนำความรู ศักยภาพของ
2. คณะวิมหาวิ
ทยาการจั
เสนอขอจั
กสูตรบริกรหารธุ
รกิจอาทิ
สาขาวิ
ชาการจัดงานนิทรรศการและงานอี
นท กร
ทยาลัดยการ
คณะวิ
ชาไปใชดการเรี
จริงกับยนการสอนหลั
การทำงานขององค
ตางๆ
การวางระบบการบริ
หารจัดการใหกเับวองค
ณ พื้นที่สวนขยายการจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี
บริษัทตางๆ
3) ควรปรับรูปแบบวิธีการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับวิถีของสังคมในปจจุบัน และเนนทักษะที่จำเปนตองนำ
มาใชในการทำงาน เนน soft skill ใหมากขึ้น อาทิ การเรียนการสอนระบบ online การเรียนการสอนที่เนนการฝกปฏิบัติ
การสอนที่เนนการถายทอดประสบการณในการทำงาน การแกไขปญหา ความคิดสรางสรรค เปนตน
4) ควรปรับกลไก ขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร ใหรวดเร็วขึ้น เพื่อใหการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
ทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว แตตองคำนึงถึงคุณภาพของหลักสูตรดวย
5) ควรมีการกำหนดกลไก วิธีการทำงานที่ชัดเจน เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ AUN-QA
และระบบ EdPEx เนื่องจากศักยภาพและความพรอม ความเขาใจของแตละสวนงานไมเทากัน อาทิ แนวทางการชวยเหลือ
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน การสื่อสารทำความเขาใจกับอาจารย บุคลากร การระดม
ความคิดเพื่อสรางพลังในการทำงานรวมกัน
6) ควรปรับระบบการบริหารจัดการที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา อาทิ กฎระเบียบขอบังคับ และมีการตัดสินใจ
การแกไขปญหาที่รวดเร็วมากขึ้น
7) เมื่อมหาวิทยาลัยนำระบบ AUN-QA และระบบ EdPEx มาใชแทนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว ควรระมัดระวังมิใหเปนภาระในการทำงานหรือเปนพันธนาการตัวใหมของ
มหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป
(ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565) ตามที่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ และใหนำ
ขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการประชุม เรื่อง การยื่นบัญชี
ทรัพยสินและหนี้สินของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัติวงศ ชั้น 4 สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับ อาจารย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับรางวัลจากหนวยงานและ
องคกรตางๆ อาทิ
ผศ.ดร.กษมา ศิริสมบูรณ จากคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับรางวัล The Best Paper Award เรื่อง
Effects of air staging on emission characteristics and combustion efﬁciency in a twin-cyclonic swirling ﬂuidized-bed
combustor ﬁring rubberwood sawdust จากการประชุม The 10th International conference on Science, Technology
and Innovation for Sustainable Well-being 2018 (STISWB 2018)
นางพิจิตรา บัวบาล จากคณะดุริยางคศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันกีฬาลีลาศ ประเภท Senior Open LATIN
ในการแขงขันกีฬาลีลาศ The 9th “King’s Cup” Thailand Open 2018 WDSF World Open and WDSF Youth Open
(Standard & Latin)
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 1 และ 2 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งมีศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดเชิญผูเกี่ยวของกลุมตางๆ อาทิ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำคณะ
ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน ผูแทนนักศึกษาปจจุบัน และนักศึกษาเกา มาใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

สาระนารู

วันคริสตมาส

1.ความหมายของวันคริสตมาส คือ การฉลองวันประสูติ
ของพระเยซูผเู ปนศาสดาสูงสุดของชาวคริสตทว่ั โลก เปนวันฉลอง
ทีม่ คี วามสำคัญ และมีความหมายมากทีส่ ดุ วันหนึง่ เพราะชาวคริสต
ถือวา พระเยซูมใิ ชเปนแตเพียงมนุษยธรรมดาๆ ทีม่ าเกิดเหมือนเด็ก
ทั่วไป แตพระองคเปนบุตรของพระเจาผูสูงสุด และมีพระธรรมชาติ
เปนพระเจา และเปนมนุษยในพระองคเอง การบังเกิดของพระองค
จึงเปนเหตุการณพิเศษที่ไมเหมือนใครและไมมีใครเหมือนดวย
2.ประวัตวิ นั คริสตมาส คริสตมาส คือ การฉลองการบังเกิด
ของพระเยซูเจา จัดเฉลิมฉลองกันในวันที่ 25 ธันวาคม คำวา คริสตมาส
เปนคำทับศัพทภาษาอังกฤษ Christmas ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษ
โบราณวา Christes Maesse ที่แปลวา บูชามิสซาของพระคริสตเจา เพราะการรวมพิธีมิสซาเปนประเพณีสำคัญที่สุดที่ชาวคริสต
ถือปฎิบตั กิ นั ในวันคริสตมาส คำวา Christes Maesse พบครัง้ แรก ในเอกสารโบราณ เปนภาษาอังกฤษ ในป ค.ศ. 1038 และคำนี้
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สาระนารู
ก็แปรเปลี่ยนมาเปนคำวา Christmas คำทักทายที่เราไดฟงบอย ๆ ใน
เทศกาลนี้คือ Merry Christmas คำวา Merry ในภาษาอังกฤษโบราณ
แปลวา สันติสขุ และความสงบทางใจb “Merry Christmas เปนคำทีใ่ ช
อวยพรคนอืน่ ขอใหเขาไดรบั สันติสขุ และความสงบทางใจ สวนภาษาไทย
ใชอวยพรดวยประโยควา "สุขสันตวันคริสตมาส Merry Christmas" "
3.ทำไมจึงฉลองคริสตมาสวันที่ 25 ธันวาคม ตามหลักฐานใน
พระคัมภีร (ลก.2:1-3) บันทึกไววาพระเยซูเจาบังเกิด ในสมัยที่จักรพรรดิ
ซีซารออกัสตัส ใหจดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผนดิน โดยมีคีรินิอัส
เปนเจาครองเมืองซีเรีย ซึ่งในพระคัมภีรไมไดบอกวา เปนวัน หรือเดือน
อะไร แตนักประวัติศาสตรใหเหตุผลวา ที่คริสตชนเลือกเอาวันที่
25 ธันวาคม เปนวันฉลองคริสตมาส ตั้งแต ศตวรรษที่ 4 เปนตนมา
เนือ่ งจาก ในป ค.ศ. 274 จักรพรรดิเอาเรเลียน ไดกำหนดใหวนั ที่ 25 ธันวาคม เปนวันฉลองวันเกิดของสุรยิ เทพผูท รงพลัง
ชาวโรมันฉลองวันนี้อยางสงา และถือเสมือนวาเปนวันฉลองของพระจักรพรรดิไปในตัวดวย เพราะพระจักรพรรดิก็เปรียบ
เสมือนดวงอาทิตย ที่ใหความสวางแกชีวิตมนุษย คริสตชนที่อยูในจักรวรรดิ โรมันรูสึกอึดอัดใจที่จะฉลองวันเกิดของสุริยเทพ
ตามประเพณีของชาวโรมัน จึงหันมาฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจาแทน จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 330 จึงเริ่มมีการ
ฉลองคริสตมาสอยางเปนทางการ และอยางเปดเผย เนื่องจากกอนนั้นมีการเบียดเบียนศาสนาอยางรุนแรง (ตั้งแต ป ค.ศ.
64-313) ทำใหคริสตชนไมมีโอกาสฉลองอะไรอยางเปดเผย
4.การรองเพลงคริสตมาส เพลงคริสตมาสที่เรานิยมรองมากที่สุดในปจจุบันไดแตงขึ้นในศตวรรษที่ 19 จากประเทศ
อังกฤษเปนสวนใหญ เพลงที่มีเสียงมากไดแก Silent Night, Holy Night เปนภาษาไทยวา "ราตรีสวัสดิ์ คืนอันศักดิ์สิทธิ์"
ความเปนมาของเพลงนี้คือ วันกอนวันคริสตมาสของป ค.ศ. 1818 คุณพอ Joseph Mohr เจาอาวาสวัดที่ Oberndorf ประเทศ
ออสเตรเลีย ไดขาววาออรแกนในวัดเสีย ทำใหวงขับไมสามารถรองเพลงตามที่ซอมไวได คุณพอเองตั้งใจจะแตงเพลงคริสตมาส
หลังจากแตงเสร็จก็เอาไปใหเพื่อนคนหนึ่งชื่อ Franz Gruber ที่อยูหมูบานใกลเคียงใสทำนองในคืนวันที่ 24 นั้นเอง สัตบุรุษ
วัดใกลกไ็ ดฟง เพลง Silent Night เปนครัง้ แรก โดยการเลนกีตารประกอบการขับรอง ซึง่ กลายเปนเพลงทีน่ ยิ มมากทีส่ ดุ ทัว่ โลก
5.เรื่องเลาจากซานตาครอส ตัวจริงของซานตาครอส คือ นักบุญนิโคลัส ซึ่งเปน
บาทหลวงในตุรกี ชวงคริสตศตวรรษที่สี่ ผูขึ้นชื่อในเรื่องความใจดี โดยเฉพาะกับเด็กๆ
ตอมาทานเปนที่รูจักอยางกวางขวางทั่วฮอลแลนดในชื่อ "ซินเตอรคลาส" ราว ค.ศ.1870
ชาวอเมริกันเรียกชื่อเพี้ยนไปเปน "ซานตาคลอส" ตั้งแตแรกจนถึง ค.ศ. 1890 ภาพของ
ซานตาคลอสเปนชายรางผอมสูงสวมชุดสีเขียว หรือน้ำตาลสลับแดง เจนนี ไนสตรอม
ศิลปนชาวสวีเดน เปนผูคิดคนรูปลักษณของซานตาครอส อยางที่เห็นกันในปจจุบัน โดยวาด
ภาพลงในบัตรอวยพรคริสตมาส ภาพเหลานี้ไดรับความนิยมไปทั่วโลก เมื่อชาวสวีเดนอีกคน
ชื่อ แฮดดอน ซันดบลอม นำภาพวาดของไนสตรอมสวมชุดขาว
ขอขอบคุณขอมูลจาก https://www.sanook.com/campus/944339/
https://hilight.kapook.com/view/18771
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
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