ปที่ 7 ฉบับที่ 40 (มกราคม – กุมภาพันธ 2562)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2560

ประเด็นขาว

* สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2560
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
* พระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2560
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัย
* นโยบาย แนวคิดของสภามหาวิทยาลัยในการสรรหาอธิการบดีคนใหม
* รายงานการประเมินตนเองสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา

1
2
2
3
4
5
9
12
14

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
“งานทุกอยางมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเปนผูกระทำ ถาผูทำมีจิตใจไมพรอม
จะทำงาน เชน ไมศรัทธาในงาน ไมสนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ยอมบกพรอง ไมคงที่ตอเมื่อ
ผูปฏิบัติมีศรัทธา เขาใจซึ้งถึงประโยชนของงาน พรอมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดย
เต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปไดโดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุงหมาย”
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2536
ที่มา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html

พระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปการศึกษา 2560

ขาวสารสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอนอมนำพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่พระราชทานแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ณ อาคาร
ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัด
นครปฐม ซึ่งมีความตอนหนึ่งวา
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปนี้ขอแสดงความชื่นชมตอผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน
ที่ไดรับเกียรติและความสำเร็จ
บัณฑิตทั้งหลายนับวาเปนผูทรงความรู เพราะไดสำเร็จการศึกษาในระดับสูง จนมีความรูเพียงพอสำหรับจะนำไปใช
ประกอบอาชีพการงาน ในโอกาสนี้ ขาพเจาจึงใครจะกลาวถึงปจจัยพื้นฐานในการทำงานวานอกเหนือจากความรูที่กวางขวาง
ลึกซึง้ แลว ยังมีอกี อยางหนึง่ ซึง่ จะขาดเสียมิได ก็คอื ความคิดทีเ่ ปนระเบียบ เปนขัน้ เปนตอน เปนเหตุเปนผล คนทีม่ คี วามคิดตาม
คุณลักษณะดังกลาว ยอมสามารถนำความรูไปใชใหเปนประโยชนในการทำงานไดอยางเต็มที่ตรงขามกับคนที่มีความคิดสับสน
ฟุง ซาน ไมเปนระเบียบ ไมเปนเหตุเปนผล ซึง่ แมจะมีความรูม ากเพียงใด ก็ไมอาจนำไปใชปฏิบตั งิ านไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
ทำใหความรูที่มีอยูสูญเปลาไปอยางนาเสียดาย บัณฑิตทั้งหลายเปนผูมีความรูสูง จึงควรที่จะพยายามฝกตนใหเปนผูมีความคิดดี
มีระเบียบดวย แตละคนจะไดสามารถนำความรูไปใชประกอบกิจการงาน ใหสำเร็จผลเปนประโยชนแกตนเองและประเทศชาติได
สมภูมิรูของบัณฑิต
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัว ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคน และทุกทานที่มารวมในพิธีนี้ มีความสุข
ความเจริญ พรอมทั้งความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
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ขอแสดงความยินดีและชืน่ ชมในความสำเร็จของมหาวิทยาลัยศิลปากร ทีใ่ นป 2018 SCImago Institutions Rankings
ไดจัดใหมหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับที่ 8 ของประเทศ (อันดับที่ 5 หากนับเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา) และเปนอันดับที่ 18
ของมหาวิทยาลัยในกลุม ASEAN และขอใหทุกฝายรวมมือกันเพื่อใหมีผลการจัดอันดับที่ดีขึ้นในปตอไป
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย และศิษยเกาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติใหเปนศิลปน
แหงชาติ ประจำปพุทธศักราช 2561 ซึ่งในปนี้มี 3 ทาน คือ ศาสตราจารยปริญญา ตันติสุข (อาจารยคณะจิตรกรรมฯ) ศิลปน
แหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) นายชิน ประสงค (สำเร็จการศึกษาจากคณะจิตรกรรมฯ) ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป
(ประติมากรรม) และนายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี (สำเร็จการศึกษาจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร) ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป
(สถาปตยกรรมภายใน)
ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีคนใหม โดยสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งมีนายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ และสภา
มหาวิทยาลัยไดกำหนดนโยบาย แนวคิดในการสรรหาอธิการบดีคนใหม อาทิ การปรับเปลี่ยนใหทันกับความเปลี่ยนแปลง ทั้งจาก
นโยบายภาครัฐ อาทิ การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศและ
ระดับโลกที่มีผลกะทบตอมหาวิทยาลัย Disruption เชน จำนวนนักศึกษาที่ลดลงอยางตอเนื่องในทุกระดับ การนำเทคโนโลยี
Innovation มาบูรณาการกับจุดแข็ง องคความรูที่มหาวิทยาลัยมีอยูเพื่อสรางคุณคาและมูลคา หลักสูตร การเรียนการสอน ที่ควร
เนนภาคปฏิบัติ การสรางประสบการณจริงในการทำงาน การเรียนการสอนโดยใช Design Thinking ในทุกสาขาวิชา เปนตน
และสภามหาวิทยาลัยไดกำหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.
เพื่อพิจารณาชื่อผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ซึง่ มีคณ
ุ หญิงกษมา วรรณ ณ อยุธยา อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ ไดรายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ.2561 ตอสภามหาวิทยาลัยแลว
ซึ่งผลการประเมินฯ ไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการนำมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยขณะนี้สภามหาวิทยาลัยไดนำมาดำเนินการแลวในบางประเด็น
อาทิ มอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยแลวสื่อสาร ถายทอดใหบุคลากร
นักศึกษา ไดทราบผานสื่อตางๆ ใหมากขึ้น ซึ่งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย ไดจดั ทำคลิปวิดโี อ สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 2/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562
และเผยแพรผาน Facebook Silpakorn University และ Silpakorn Public Relations Youtube Silpakorn Channel แลว
ในหัวขอ สื่อสาร เพื่อสรางสรรค สภาฯ ศิลปากร จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาทุกทานรวมติดตาม รับชมเพื่อใหทราบการ
ทำงานของสภามหาวิทยาลัยดวยครับ นอกจากนั้นสภามหาวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการเชิงยุทธศาสตรที่จะชวยขับเคลื่อน
งานเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ใหมีความเขมแข็งมากขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย และสวนงาน
ตางๆ ดวย
ขอบคุณและสวัสดีครับ
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นโยบาย แนวคิดของสภามหาวิทยาลัย ในการสรรหาอธิการบดีคนใหม
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมวาระพิเศษครัง้ ที่ 2/2561 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ไดพจิ ารณากำหนดนโยบาย แนวคิด
ในการสรรหาอธิการบดีคนใหม และมอบใหคณะกรรมการสรรหาฯ นำไปใชประกอบการสรรหาฯ โดยสรุปดังนี้
1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยควรจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว โดยเรือ่ งสำคัญทีจ่ ะตองพิจารณา คือ ควรกำหนดจุดเนน
อัตลักษณเรื่องศิลปะซึ่งเปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัยใหชัดเจนมากขึ้น เพื่อความเปนผูนำของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. หลักสูตร การเรียนการสอน
2.1 ควรเนนภาคปฏิบัติ เนนการสรางประสบการณจริงในการทำงาน โดยมีหองปฏิบัติการในทุกคณะวิชา เพือ่ ให
นักศึกษาไดเรียนรูแ ละทดลอง รวมถึงใหนกั ศึกษาตางคณะสามารถใชงานรวมกันได เพือ่ ใหเกิดแนวคิดใหม และการบูรณาการ
รวมกัน
2.2 ควรจัดทำหลักสูตรในลักษณะบูรณาการระหวางสาขาวิชา (Multidisciplinary)
2.3 จัดการเรียนการสอนที่สามารถขามสาขาวิชาได ลักษณะ Module เพื่อใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตาม
ความสนใจ
2.4 ควรจัดการเรียนการสอนโดยใช Design Thinking ในทุกสาขาวิชา ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนอยางมากแกนักศึกษา
3. การปรับเปลี่ยนใหทันกับความเปลี่ยนแปลง
3.1 ความเปลี่ยนแปลงจากนโยบายภาครัฐ อาทิ การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ซึ่งขณะนี้ไดออก ราง พระราชบัญญัติมาแลวจำนวน 4 ฉบับ คือ
(1) ราง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ...
(2) ราง พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
(3) ราง พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
(4) ราง พระราชบัญญัติสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….
3.2 ความเปลี่ยนแปลงระดับประเทศและระดับโลก ที่มีผลกะทบตอมหาวิทยาลัย
(1) Disruption เชน จำนวนนักศึกษาที่ลดลงอยางตอเนื่องในทุกระดับ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สามารถ
ทำใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดภายนอกหองเรียน
(2) Innovation เปนเรือ่ งทีป่ จ จุบนั มีความสำคัญมาก และมหาวิทยาลัยศิลปากรมีจดุ แข็งเรือ่ งความคิดสรางสรรค
ควรนำมาบูรณาการกับ Innovation จะเกิดประโยชนอยางยิ่ง
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปจจัยภายในและภายนอกทั้งในระดับนโยบายของรัฐบาลและจากบริบทของประเทศ
และของโลกดังกลาว จะสงผลกระทบอยางมากตอมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะตองทราบสถานภาพของตนเองและมีการ
ติดตาม เพื่อนำมาวางแผนการทำงาน การบริหารงานเพื่อใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งนำจุดแข็ง และศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยมาใชใหเกิดประโยชนมากขึ้น
4. การบริหารจัดการ
4.1 โครงสรางองคกร
ควรมุงเนนการบริหารยุคใหม และความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล นอกจากนั้นการบริหารงานแบบภาควิชา
อาจจะไมสอดคลองกับการเรียนการสอนในยุคปจจุบนั ทีต่ อ งการความคลองตัว การเรียนการสอนแบบขามสาขา การเรียนแบบ
กระจายตามความสนใจ แบบ Module
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4.2 การสื่อสารองคกร
(1) ควรมีการกำหนดนโยบาย และปฏิบัติตามนโยบาย ทั้งการสื่อสารจากระดับบนลงลาง และจากระดับลาง
ขึ้นบน รวมทั้งควรดำเนินการใหรวดเร็วทันการณ กวางขวาง และสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย สะดวก มากขึ้น
(2) ควรมุงเนนการดูแลดานการสงเสริมภาพลักษณ การสื่อสารองคกร และการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทตางๆ และสื่อสารใหบุคลากรไดรับทราบอยางทั่วถึง มีความเขาใจที่ตรงกันเพื่อใหการทำงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน
5. ดานกายภาพ
ควรจัดหาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่คณะวิชาตางๆ สามารถอยูรวมกัน เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการ มีการ
บูรณาการรวมกัน รวมทั้งจะชวยประหยัดงบประมาณในการเชาพื้นที่
6. สมาคมนักศึกษาเกา
มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางสงเสริมใหนักศึกษาเการวมเปนสมาชิกของสมาคมนักศึกษาเกาใหมากขึ้น เพื่อสราง
เครือขายการทำงาน และมีบทบาท มีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยมากขึ้น

การประเมินตนเองสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561
คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ไดรายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
ป พ.ศ. 2561 โดยสรุปดังนี้
1. สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
1.1 สรุปขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม
ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.01) โดยดาน
ที่ 3 การทำงานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยสูงเปนลำดับแรก (คะแนนเฉลี่ย 4.21) รองลงมา คือ ดาน
ที่ 6 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร (คะแนนเฉลี่ย 4.10) และดานที่มีคะแนนเฉลี่ยในลำดับสุดทาย
คือ ดานที่ 2 การกำหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และการกำกับติดตามการดำเนินการตามมติของทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย
(คะแนนเฉลี่ย 3.58)
1.2 สรุปขอมูลจากการสนทนากลุม
มิติที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
(1) สภามหาวิทยาลัยมีการกำหนดนโยบาย และมีการเผยแพรในระดับหนึ่ง แตในระดับของบุคลากรสวน
ใหญจะไมทราบ จึงควรเผยแพรนโยบายของสภามหาวิทยาลัยใหผูบริหาร บุคลากรรับทราบใหมากขึ้น และควรทบทวนนโยบาย
อยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยการดำเนินการควรมีการวิเคราะห
SWOT ขอมูลที่รอบดานและใหบุคลากรมีสวนรวมดวย
(2) การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย สวนงาน รวมทัง้ และการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี หัวหนาสวนงาน มีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริง จึงมี
ประสิทธิภาพดีพอสมควร ทั้งนี้ควรมีกลไกที่จะเชื่อมโยงขอมูลของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลในระดับของ
มหาวิทยาลัย และสวนงาน เพือ่ ใหการทำงานมีประโยชนมากขึน้ และควรนำผลจากการประเมินไปสูก ารใหความชวยเหลือ
การแกปญหาของคณะวิชา สวนงาน ที่เปนรูปธรรม รวมทั้งควรเพิ่มชองทางการมีสวนรวม การสื่อสาร ประชาสัมพันธกับผูที่
จะมาใหขอ มูลในการติดตาม และประเมินผลฯ ใหมากขึ้น
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(3) ดานวิชาการ นักศึกษา สภามหาวิทยาลัยใหความสำคัญ และมีความหวงใยเรื่องการผลิตบัณฑิต การพัฒนา
คุณภาพชีวติ นักศึกษา ดานกายภาพ การบริการนักศึกษา สภามหาวิทยาลัยจึงควรมีบทบาทในการขับเคลือ่ นการใหทศิ ทาง และ
การสนับสนุนการดำเนินงานใหมากขึ้น รวมทั้งการกำกับ ติดตามและใหมหาวิทยาลัยมีการรายงานเรื่องนี้อยางตอเนื่อง
(4) การเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สภามหาวิทยาลัยควรชวยผลักดัน และวางกลไกในการกำกับติดตาม
การขับเคลือ่ นนโยบาย เพือ่ ชวยใหเห็นการเปลีย่ นแปลงหลังเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ อาทิ ใหมหาวิทยาลัยจัดทำ timeline
เปาหมายการทำงานในแตละเรื่องใหชัดเจน
(5) ระเบียบ ขอบังคับ ควรใหมหาวิทยาลัยไปจัดทำกลไกขั้นตอน ชองทาง การรับฟงความคิดเห็นจากประชาคม
ใหชัดเจน และสื่อสารใหประชาคมทราบ เพื่อการมีสวนรวม และเพื่อใหการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนไปดวย
ความรอบคอบมากขึ้น
(6) การบริหารจัดการ ดานการสื่อสาร ฐานขอมูล สภามหาวิทยาลัยควรชวยผลักดันการปรับระบบการบริหาร
จัดการใหทนั สมัย มีความเชือ่ มโยงกัน อาทิ การสือ่ สารเชิงรุก ฐานขอมูลมีความเชือ่ มโยงกัน สามารถเขาถึงขอมูลทีส่ ะดวก รวดเร็ว
มีความเขาใจตรงกัน
(7) การสรรหาหัวหนาสวนงาน ควรมีกลไกการตรวจสอบขอมูล เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาไดรับขอมูลที่ถูกตอง
และควรมีฐานขอมูลทีเ่ ก็บขอมูลเกีย่ วกับประวัตบิ คุ ลากร ผูบ ริหารกรณีถกู สอบสวน/ตรวจสอบ/รองเรียน เพือ่ ใชประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการดวย
มิติที่ 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย
(1) การประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนละ 1 ครั้ง มีความเหมาะสม บรรยากาศการประชุมดีขึ้น และใชเวลาในการ
ประชุมนอยลง ทั้งนี้ควรบริหารจัดการเวลาในแตละวาระใหเหมาะสมมากขึ้น
(2) เอกสารประกอบการประชุมมีคอนขางมาก ควรลดลง เนนการใช QR Code เทคโนโลยี ใหมากขึ้น รวมทั้ง
ควรปรับปรุงแฟม พ.ร.บ. ใหใชไดสะดวกและงายขึ้น
(3) วาระเชิงนโยบายยังมีนอยเกินไป ควรเพิ่มวาระเชิงนโยบาย และใหเวลากับการพิจารณา อภิปราย หารือเชิง
นโยบายใหมากขึ้น อาทิ ปรับใหวาระเชิงนโยบายไปเปนวาระตนๆ บริหารจัดการเวลาเพื่อใหมีเวลาในการพิจารณาใหขอเสนอแนะ
เรื่องเชิงนโยบายใหมากขึ้น
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(4) สถานที่จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนใหญจัดที่ตลิ่งชัน ควรเปลี่ยนสถานที่บาง อาทิ ไปที่คณะวิชา
ตางๆ เพื่อใหคณะไดมีโอกาสนำเสนอผลงาน ความกาวหนา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดเขาใจบริบทของแตละ
คณะวิชามากขึ้น
มิติที่ 3 การทำหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนหนึ่งไมเขาใจบริบทของมหาวิทยาลัย สวนงาน ทำใหการใหขอเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา การขับเคลื่อนบางเรื่องไมสามารถดำเนินการได จึงควรมีการศึกษาขอมูลอยางรอบดานกอนการกำหนด
นโยบายหรือใหขอเสนอแนะตางๆ
(2) การทำหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยในบางครั้งทำเสมือนเปนผูบริหาร
มหาวิทยาลัย อาทิ ลงมาปฏิบัติงานเอง
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรใหเวลากับการทำงานใหสภามหาวิทยาลัยมากขึ้น
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรมีการหารือพูดคุยเรื่องนโยบายใหมากขึ้น
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรทำหนาที่ชวยจัดหาทุน/สนับสนุนเรื่องการจัดหางบประมาณไดอยาง
เปนรูปธรรม
มิติที่ 4 การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ควรไปรับการอบรมแนวทางการทำงาน และมาตรฐานตางๆ จากองคกรสมาคมหรือสมาคมวิชาชีพ อาทิ
ก.ล.ต. IOD สถาบันสงเสริมกรรมการบริษทั ไทย รวมทัง้ ในตางประเทศทีม่ หี ลักสูตร เชน สิงคโปร อังกฤษ และจรรยาบรรณตางๆ
ทีก่ รรมการควรทราบในการปฏิบัติหนาที่
มิตทิ ่ี 5 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร โดยภาพรวมดี มีความรวมมือในการทำงานดี โดย
ควรเพิ่มในเรื่องดังนี้
(1) ใหความสำคัญกับการจัดประชุมระดมความคิดระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย
ใหมากขึ้น เพราะจะไดแนวคิดใหมๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนามหาวิทยาลัย สวนงาน
โดยหัวขอในการประชุมระดมความคิด ควรมาจากทั้งความคิดริเริ่มของสภามหาวิทยาลัย และผูบริหาร
(2) ขอเสนอแนะ ผลจากการประชุมระดมความคิด สภามหาวิทยาลัยควรกำกับติดตามอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ให
การดำเนินการเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และควรดำเนินการอยางตอเนื่องแมมีการเปลี่ยนผูบริหารหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยชุดใหม
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2. คณะกรรมการใหขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของสภามหาวิทยาลัย
2.1 การสื่อสาร ควรปรับปรุงวิธีการสื่อสาร การถายทอดขอมูลนโยบายภายในองคกรในทุกระดับ โดยในระดับของ
สภามหาวิทยาลัยควรนำเทคโนโลยีมาชวยในการสื่อสารใหมากขึ้น อาทิ
(1) การสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน อาทิ เว็บไซต กลุม Line Facebook
(2) หลังการประชุมสภามหาวิทยาลัยในแตละครั้ง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ควรสรุปผลการประชุม
และนำเสนอผานชองทางตางๆ อาทิ การสรุปหรือแถลงผลการประชุมผานสื่อออนไลน
2.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย
(1) ควรเพิ่มวาระเชิงนโยบาย อาทิ การนำเรื่องที่มีการแสดงความคิดเห็น อภิปราย พิจารณากำหนดเปน
วาระเชิงนโยบาย ตามความเหมาะสม
(2) ควรมีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรไปตามสวนงานหรือวิทยาเขตตางๆ
2.3 ความเขมแข็งของสภามหาวิทยาลัย อาทิ เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบขอบังคับ ระเบียบ ประกาศแลว
จะตองมีความจริงจังในการใหนำไปบังคับใชในระยะหนึ่งกอน และเมื่อพบปญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ในเรื่องใด
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับแกไข เพื่อใหมีความเชื่อมั่นตอการทำงานของสภามหาวิทยาลัย
2.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัย อาทิ ควรสงเสริมใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความเขาใจ
บริบทของมหาวิทยาลัยและสวนงานใหมากขึ้น เชน การเชิญไปรวมใหขอเสนอแนะแผนพัฒนาสวนงาน
2.5 ทำงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง กรณีการกลั่นกรองเรื่องที่นำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในเรื่องนั้นๆ เกี่ยวของกับคณะกรรมการหลายชุด ควรหากลไกเพื่อใหการพิจารณามีความรวดเร็ว ลดขั้นตอน
การทำงาน อาทิ ตั้งเปนคณะกรรมการชุดพิเศษ หรือเชิญประชุมรวมกัน
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การประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 12 ธันวาคม 2561
การปรับรูปแบบและอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ปการศึกษา 2562
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้
1. คณะวิชาควรวิเคราะหตนทุนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนแตละหลักสูตร แลวจัดทำแผนการปรับอัตราคา
ธรรมเนียมการศึกษาเปนระยะๆ ใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ
2. ควรมีการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อชวยเหลือนักศึกษาและขยายโอกาสในการเขาถึงการศึกษา
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
1) การปรับรูปแบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ จากแบบหนวยกิตเปนแบบ
เหมาจาย ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
2) ปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาใหมระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ของคณะดุริยางคศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
ขอ 1) และขอ 2) ใหเริ่มใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป
3) ปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาใหมระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ของคณะเภสัชศาสตร ในอัตราเพิ่มขึ้น 15%
จากอัตราเดิม (อัตราเดิมคือ 60,792 บาท) โดยเริ่มใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2562 และในอีก 2 ปขางหนาให
ปรับเพิ่มขึ้นอีก 15% จากอัตราในปการศึกษา 2562

การประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 25 ธันวาคม 2561
1. การแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
ดำรงตำแหนงเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เปนตนไป
2. พิจารณาเอกสารที่สภามหาวิทยาลัยจะมอบใหคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อใชประกอบการสรรหา
ผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี
มติ ที่ประชุม มอบเอกสารใหคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อใชประกอบการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี ดังนี้
1) นโยบาย แนวคิดของสภามหาวิทยาลัย ในการสรรหาอธิการบดีคนใหม
2) รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560) ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
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3) รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 -31 กรกฎาคม 2561)
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
4) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2564
5) สรุปขอมูลตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 ผลการดำเนินการที่มีความกาวหนาและเรื่องสำคัญ
ที่ควรเรงดำเนินการ
นอกจากนั้นเมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ ไดประชุมพิจารณาแลว หากเห็นวาจะมีเอกสารอื่นๆ ที่จะเปนประโยชนตอการ
สรรหาฯ ก็ใหสามารถเพิ่มไดตามความเหมาะสม

การประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 มกราคม 2562
1. รายงานประจำปมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2560 - 2561 ( ปการศึกษา 2560 : 1 สิงหาคม 2560 31 กรกฎาคม 2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 : 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ) และรายงาน Good University
Report 2018
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้
1.ควรนำขอมูลจากรายงานนี้ ซึ่งไดเก็บรวบรวมขอมูลผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ มาใชใหเกิด
ประโยชนมากขึ้น อาทิ
- นำไปใชในการวางแผน และปรับปรุงพัฒนาการทำงานตามพันธกิจตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- นำบางประเด็นที่นาสนใจหรือควรพัฒนา อาทิ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและสรางสรรค ไปประชุม
ระดมความคิด ปรึกษาหารือรวมกัน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาตอไป
- นำขอมูลไปเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อใหทราบสถานภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากร และนำไปสูการ
พัฒนาตอไป
2. ควรพิจารณาปรับรูปแบบการจัดทำรายงานประจำปของมหาวิทยาลัย และสวนงาน โดยควรสรุปสาระสำคัญมา
นำเสนอ เพื่อจูงใจใหอาน สวนรายละเอียดอาจใช QR Code ซึ่งจะชวยประหยัดทรัพยากร และงบประมาณดวย
3. ปจจุบันมหาวิทยาลัย มุงเนนการเขาสูการจัดอันดับตาม QS จึงควรพิจารณาเพิ่มการเขาสูการจัดอันดับของ
สถาบันจัดอันดับอื่นๆ ที่เนนตัวชี้วัดที่ตรงกับความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะชวยประชาสัมพันธชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยสูภายนอกใหกวางขวางมากขึ้น
มติ ทีป่ ระชุมรับรองรายงานประจำปมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2560-2561 (ปการศึกษา 2560 : 1 สิงหาคม
2560 - 31 กรกฎาคม 2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 : 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) และรายงาน Good University
Report 2018 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
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2. แผนพัฒนาคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565)
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ไดนำเสนอแผนพัฒนาคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565) โดยสรุปดังนี้
1) วิสัยทัศน คณะดุริยางคศาสตร ผูนำดานดนตรีสรางสรรค นำนวัตกรรม สรางบัณฑิตดนตรีวิถีศิลปากร
2) ยุทธศาสตร
2.1) ยุทธศาสตรที่ 1 Create Music Value
2.2) ยุทธศาสตรที่ 2 Create Student Value
2.3) ยุทธศาสตรที่ 3 Co-Creation Work Flow
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรเขาไปชวยเหลือ ดูแลสนับสนุนคณะดุริยางคศาสตรใหมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องที่เปนขอจำกัด
ปญหาอุปสรรคซึ่งคณะไมสามารถดำเนินการไดดวยตนเอง และสิ่งเหลานี้จะสงผลกระทบตอการพัฒนาคณะฯ และทำใหคณะฯ
เสียโอกาส อาทิ
1.1 งบประมาณที่มีจำนวนนอย และมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งไมสอดคลองกับการดำเนินงานที่ตองใช
งบประมาณเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเรื่องคาตอบแทน เงินเดือนของบุคลากรที่เพิ่มขึ้น
1.2 พื้นที่มีจำกัด แตลักษณะการจัดการเรียนการสอนของคณะมีความจำเปนตองใชพื้นที่ในการฝกปฏิบัติ
การจัดแสดงคอนขางมาก
2. ควรพิจารณาลดตนทุนการผลิตบัณฑิตที่คอนขางสูงลง อาทิ การรวมมือกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในการใช
ทรัพยากรรวมกัน และจะเกิดประโยชนกับทั้ง 2 สถาบัน
3. ควรสรางเครือขายความรวมมือทั้งกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ธุรกิจบันเทิง ในดานตางๆ อาทิ การสรางสรรค
ผลงาน การจัดแสดงดนตรี ซึ่งจะเปนแหลงสรางรายไดของคณะ ชวยสรางประสบการณแกนักศึกษา รวมทั้งเปนการสราง
ชื่อเสียงใหภายนอกรูจักคณะมากขึ้นดวย
4. ควรพัฒนาอาจารยในคณะใหมีความสามารถในการเขียนผลงานทางวิชาการใหมากขึ้น เพื่อนำไปขอกำหนดตำแหนง
ทางวิชาการ อาทิ การจัดตั้งทีมทำงาน/หนวยงานชวยดูแลดำเนินการในสวนนี้
5. ควรพิจารณานำประสบการณ ความสามารถ ชื่อเสียงของอาจารยพิเศษ ที่คณะฯ เชิญมาสอนให มาชวยพัฒนาคณะ
ในมิติอื่นๆ ดวย อาทิ การหารายได การจัดกิจกรรมตางๆ เปนตน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562
-2565) ตามที่ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
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เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมี นายสุมนต
สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการสรรหาฯ ไดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ หองประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 9 และ 10 มกราคม 2562 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาที่ของอธิการบดี ซึ่งมี นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดเชิญผูเกี่ยวของ
กลุมตางๆ อาทิ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คณบดี ผูอำนวยการศูนย สำนัก ผูแทนบุคลากร
สายวิชาการ สายสนับสนุน ผูอำนวยการกองในสำนักงานอธิการบดี ผูแทนนักศึกษา นักศึกษาเกา และผูใชบัณฑิต มาใหความคิดเห็น
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการติดตาม
และประเมินผลฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานเปดงานโครงการ
ปนมาลาวิชาการ ครั้งที่ 3 ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม โดยมี ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร และ ศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย ที่ปรึกษาคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร อาจารย ขาราชการ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรใหการตอนรับ
โดยในโครงการมีการจัดการแขงขันทางวิชาการและบริการงานวิชาการตางๆ เพือ่ สงเสริมใหนกั ศึกษาไดแสดงออกทาง
ความรู ทักษะและความสามารถทางวิชาการ อาทิ ดานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สังคมศึกษา จิตวิทยา การศึกษา ปฐมวัย
การประถมศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูรักษาการแทน
ผูช ว ยอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา ไดรายงานขอมูล เรือ่ ง ผลการจัดอันดับ SCImago Institutions Rankings โดยในป
2018 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับการจัดใหอยูในอันดับที่ 8 ของประเทศ (อันดับที่ 5 หากนับเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา) และเปน
อันดับที่ 18 ของมหาวิทยาลัยในกลุม ASEAN ณ หองประชุมนริศรานุวัติวงศ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
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สาระนารู
Design Thinking

ความหมาย Design Thinking คือ “กระบวนการคิดที่ใชการทำความเขาใจปญหาตางๆ อยางลึกซึ้ง โดยเอาผูใชเปน
ศูนยกลาง (Human Centric) จากนั้นนำความคิดสรางสรรคและมุมมองจากหลายๆ ศาสตรมาสรางแนวทางการแกปญหา
และนำเอาแนวทางตางๆ มาทดสอบและพัฒนา เพื่อใหไดแนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทยกับผูใชและสถานการณนั้นๆ”
(DEX Space, 2016)
ทฤษฏีที่เกี่ยวของ จะมีการแบงออกเปน 2 แบบหลัก คือ แบบ Stanford d.school และแบบ UK Design Council
1. แบบ Stanford d.school

EMPATHIZE

IDEATE
PROTOTYPE

DEFINE

TEST
Source : https://medium.com/base-the-business-playhouse/design-thinking-คืออะไร-overview-dc8c8e7547db

Design thinking ของ Stanford d.school ไดแบงขั้นตอนกระบวนการคิดออกเปน 5 ขั้นตอน ไดแก Empathize,
Deﬁne, Ideate, Prototype, และ Test ขั้นตอนที่หนึ่งและสอง (Empathize และ Deﬁne) เปนขั้นตอนทำความเขาใจและ
ตีความปญหาอยางลึกซึ้ง ขั้นตอนที่สาม (Ideate) คือ ขั้นตอนในการใชความคิดสรางสรรคและมุมมองจากหลายๆ ดานมา
สรางไอเดีย และขัน้ ตอนทีส่ แ่ี ละหา (Prototype และ Test) คือ ขัน้ ตอนในการทดสอบแนวคิดและพัฒนาตนแบบทีเ่ ปนตัวอยาง
แนวคิด เพื่อใหไดแนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทยกับสถานการณ/ปญหาที่เกิดขึ้น
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2. แบบ UK Design Council

Source : https://medium.com/base-the-business-playhouse/design-thinking-คืออะไร-overview-dc8c8e7547db

Design Thinking หรือ The Double Diamond Design Process ของ UK Design Council นั้นแบงขั้นตอนออกเปน
4 ขั้นตอน ไดแก Discover Deﬁne Develop และ Deliver ขั้นตอนที่หนึ่งและสอง (Discover และ Deﬁne) เปนขั้นตอนทำ
ความเขาใจและตีความปญหาอยางลึกซึ้ง รวมถึงการวางแผนโครงการ ขั้นตอนที่สาม (Develop) คือขั้นตอนในการใชความคิด
สรางสรรคและมุมมองจากหลากหลายดานมาสรางไอเดียหลากหลายไอเดีย พัฒนาใหภาพและทดสอบไอเดียตางๆ และขัน้ ตอน
ที่สี่ (Deliver) คือขั้นตอนในการทดสอบชวงสุดทายกอนที่จะนำเอานวัตกรรมออกสูตลาด
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ถอดวิธีคิดเชิงออกแบบ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประยุกตจากโมเดลวิธีคิดออกแบบ (Design Thinking) เผยแพรโดย d. school , มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด
“เดือดรอนเรื่องอะไร” สิ่งที่มักจะตรัสถามเวลา
เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึง
การใหความสําคัญกับคนในพื้นที่เปนอันดับแรก
ควบคูกับการศึกษาและทําความเขาใจสภาพสังคม
และภูมิศาสตรของแตละพื้นที่ สะทอนใหเห็น
วิธีคิดแบบนักสังคมและมานุษยวิทยา

เมื่อระบุโจทยไดอยางแมนยํา การคิดหาทางเลือก
จึง สามารถทําได ดวยวิธีคิดแบบนักวิทยาศาสตร
และ ผูสรางนวัตกรรมที่ไมปดกั้นความเปนไปได
โดยมี ตัวชวยสําคัญคือความรูในดานตางๆ และ
การศึกษา คนควาเพิ่มเติม ดังที่ทรงแสดงให
ประจักษแลววา หากมีปจ จัยทีเ่ อือ้ อํานวยกับความรู
และความ มุงมั่นเพียงพอ มนุษยก็ดัดแปรสภาพ
อากาศใหฝน ตกลงมาได

EMPATHIZE

เมื่อไดตนแบบแลว สิ่งสําคัญในการนําไปใชจริง
ก็คือ วิธีคิดแบบนักทํา นั่นหมายถึงการประยุกต
ใชให เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปนจริงใน
พื้นที่ ดวย ความยืดหยุนและหวังผลในทางปฏิบัติ
บวกกับ การนําความรูใหมมาปรับปรุงตนแบบ
อยางตอเนื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่แทจริง
นั่นคือการพัฒนา คุณภาพชีวิตและความเปนอยู
ของผูคนใหพึ่งพา ตนเองไดอยางยั่งยืน

IDEATE

เขาใจปญหา เขาถึงผูคนและพื้นที่

หาแนวทางแกปญหา

DEFINE

ระบุความตองการ

PROTOTYPE
พัฒนาตนแบบ

TEST
ทดสอบ

ความเขาใจปญหาอยางถองแท จะตองทํางาน
รวมกับความสามารถในการมองความสัมพันธ
โดยรวม เพื่อนําไปสูการระบุความตองการ
ที่แทจริง ในขั้นตอนนี้ ทรงแสดงใหเห็นถึง
วิธีคิดแบบ นักวิเคราะหและวิธีคิดเชิงระบบ

หนึ่งในองคประกอบสําคัญของกระบวน
การออกแบบ คือการพัฒนา “ตนแบบ”
สําหรับเปลี่ยนความคิดให เปนรูปเปนราง
ทั้งเพื่อทดสอบความคิดตั้งตนและ เพื่อนํา
ไปทดสอบการใชงานจริง ในขั้นตอนนี้ตอง
อาศัยทังการคนควาทางดานเทคนิค และ
ความคิด แบบไมยอมแพ หรืออาจกลาว
ไดวาเปนวิธีคิดแบบ นักประดิษฐ โดยเรา
จะเห็นวาหลักสําคัญของ โครงการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ คือ ความเรียบ
งายและสมเหตุผล อันหมายถึงโอกาสใน
การนําตนแบบไปประยุกตใชในพื้นที่ตางๆ
ไดอยาง ไมรูจบนั่นเอง

source : นิตยสาร Creative Thailand ปที่ 8 ฉบับที่ 3 หนาที่ 6
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