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สาระนารู

        

“งานดานการศึกษาเปนงานสำคัญท่ีสุดอยางหน่ึงของชาติน้ัน  ข้ึนอยูกับการศึกษาของพลเมือง
เปนขอใหญ ตามขอเท็จจริงท่ีทราบกันดีแลว ระยะน้ีบานเมืองของเรามีพลเมืองเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังมี
สัญญาณบางอยางเกิดข้ึนดวยวา พลเมืองของเราบางสวนเส่ือมทรามลงไปในความประพฤติและจิตใจ  
ซ่ึงเปนอาการท่ีนาวิตกวา ถาหากยังคงเปนอยูตอไป เราอาจเอาตัวไมรอด ปรากฏการณเชนน้ี นอกจาก
เหตุอื่นแลว ตองมีเหตุมาจากการศึกษาดวยอยางแนนอน จึงพูดไดเต็มปากแลววา เราจะตองจัดงาน
ดานการศึกษาใหเขมแข็งย่ิงข้ึน…”

 * พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 12 ธันวาคม 2512

ท่ีมา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html
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https://pisathailand.ipst.ac.th/news-12/
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ประจำปการศึกษา 2561
ณ หอประชุมกองทัพเรือ

วันจันทรที่ 25 พฤศจิกายน 2562
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 ขาวสารสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอนอมนำพระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2561 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน

พระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปน้ี ขอแสดงความช่ืนชมตอผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิต

ทุกคน ท่ีไดรับเกียรติและความสำเร็จ ท้ังขอขอบใจมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ท่ีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

สาขาวิชาการจัดการชุมชน แกขาพเจา

 บัณฑิตท้ังหลายเปนผูมีวิชาความรู เช่ือวาแตละคนยอมมีความพรอมท่ีจะออกไปประกอบอาชีพการงาน ใหบังเกิดผล

เปนประโยชนทั้งแกตนเองและชาติบานเมืองตอไป การจะทำใหไดดังนั้น มีขอสำคัญอยูที่ความสุจริต กลาวคือ บัณฑิตจะตอง

ประกอบอาชีพท่ีสุจริต และปฏิบัติงานดวยวิธีการท่ีสุจริต งานท่ีทำจึงจะสำเร็จผลท่ีดีท่ีเปนประโยชนอยางครบถวนท่ีกลาว

ดังนี้  เพราะการประกอบอาชีพการงานที่ไมสุจริต หรือทำงานดวยวิธีการอันไมชอบธรรม นอกจากจะไมกอเกิดประโยชนอัน

ยั่งยืนแลว ยังเปนโทษเปนภัย สรางความเสียหายใหแกบุคคลและชาติบานเมืองอยางใหญหลวงดวย จึงขอใหบัณฑิตพิจารณา

ใหเห็นจริงวา ความสุจริตเปนปจจัยสำคัญอยางยิ่งในการประกอบอาชีพการงาน ควรที่ทุกคนผูปรารถนาจะทำงานใหสำเร็จผล

เปนประโยชนแท จะไดตั้งตัวตั้งใจใหมั่นคงอยูในความสุจริตตลอดไป

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคน และทุกทานที่มารวมในพิธีนี้ 

มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน

          ผลการประเมิน PISA 2018 ของประเทศไทย นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยดังนี้

 1. ดานการอาน 393 คะแนน (คาเฉล่ีย OECD 487 คะแนน) เม่ือเทียบกับ PISA 2015 พบวาคะแนนลดลง 16 คะแนน

 2. ดานคณิตศาสตร 419 คะแนน  (คาเฉลี่ย OECD 489 คะแนน)  เมื่อเทียบกับ PISA 2015  พบวาคะแนนเพิ่มขึ้น 

3 คะแนน

 3. ดานวิทยาศาสตร 426 คะแนน (คาเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) เมื่อเทียบกับ PISA 2015 พบวาคะแนนเพิ่มขึ้น 

4 คะแนน

                                ขอมูลผลการประเมิน PISA ของประเทศไทย ป 2000 – 2018

   

 การวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคะแนนตั้งแตการประเมินรอบแรกจนถึงปจจุบัน พบวา ผลการประเมินดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของไทยไมเปลี่ยนแปลง แตผลการประเมินดานการอานมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง

 ขอสังเกตที่สำคัญจากการประเมิน PISA ที่ผานมา มี 3 ประการ คือ 

     ประการที่หนึ่ง ผลการประเมินชี้วา ระบบการศึกษาไทยมีสวนหนึ่งที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนานักเรียนใหมี

ความสามารถในระดับสูงได หากระดับนโยบายสามารถสรางความเทาเทียมกันทางการศึกษา โดยขยายระบบการศึกษาที่มี

คุณภาพไปใหทั่วถึง ประเทศไทยก็จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนใหทัดเทียมกับนานาชาติได 

     ประการท่ีสอง นักเรียนไทยท้ังกลุมท่ีมีคะแนนสูงและกลุมท่ีมีคะแนนต่ำมีจุดออนอยูท่ีดานการอาน ซ่ึงใน PISA 2018 

เปนการประเมินการอานเนื้อหาสาระที่มาจากทั้งแหลงขอมูลเดียวและหลายแหลงขอมูล อีกทั้งสื่อที่นักเรียนไดอานสวนใหญ

อยูในรูปแบบดิจิทัลซึ่งสะทอนถึงธรรมชาติของการอานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณของโลกและสอดคลองกับการใชขอมูล

ในชีวิตจริงของผูคนทั่วโลก ดังนั้น ระบบการศึกษาไทยจึงควรสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัลเขาไปในการเรียนการสอน

เพื่อสรางความคุนเคยและยกระดับความสามารถดานการอานของนักเรียนในยุคดิจิทัลตอไป

     ประการที่สาม แนวโนมคะแนนการอานของไทยลดลงอยางตอเนื่อง และความฉลาดรูดานการอานมีความสัมพันธ

กับความฉลาดรูดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระบบการศึกษาไทยจึงตองยกระดับความสามารถดานการอานของนักเรียน

อยางเรงดวน
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจําปการศึกษา 2561
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ขาวสารสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอนอมนําพระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2561 เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน
พระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรประจําปนี้ ขอแสดงความชื่นชมตอผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน 
ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ที่มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
จัดการชุมชน แกขาพเจา

บัณฑิตทั้งหลายเปนผูมีวิชาความรู เชื่อวาแตละคนยอมมีความพรอมที่จะออกไปประกอบอาชีพการงาน ให   
บังเกิดผลเปนประโยชนทั้งแกตนเองและชาติบานเมืองตอไป การจะทําใหไดดังนั้น มีขอสําคัญอยูที่ความสุจริต กลาวคือ บัณฑิต
จะตองประกอบอาชีพที่สุจริต และปฏิบัติงานดวยวิธีการที่สุจริต งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลที่ดีที่เปนประโยชนอยางครบถวนที่กลาว
ดังนี้  เพราะการประกอบอาชีพการงานที่ไมสุจริต หรือทํางานดวยวิธีการอันไมชอบธรรม นอกจากจะไมกอเกิดประโยชนอั นยั่งยืน
แลว ยังเปนโทษเปนภัย สรางความเสียหายใหแกบุคคลและชาติบานเมืองอยางใหญหลวงดวย จึงขอใหบัณฑิตพิจารณาใหเห็นจริงวา 
ความสุจริตเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการประกอบอาชีพการงาน ควรที่ทุกคนผูปรารถนาจะทํางานใหสําเร็จผลเปนประโยชนแท 
จะไดตั้งตัวตั้งใจใหมั่นคงอยูในความสุจริตตลอดไป

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคน และทุกทานท่ีมารวมในพิธีนี้      
มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน
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นายภราเดช พยัฆวิเชียร   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษา

ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา  บรรณาธิการ    

บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  คณะทำงาน

ปที่ 8 ฉบับที่ 45 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562)

สาระนารู

        

“งานดานการศึกษาเปนงานสำคัญท่ีสุดอยางหน่ึงของชาติน้ัน  ข้ึนอยูกับการศึกษาของพลเมือง
เปนขอใหญ ตามขอเท็จจริงท่ีทราบกันดีแลว ระยะน้ีบานเมืองของเรามีพลเมืองเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังมี
สัญญาณบางอยางเกิดข้ึนดวยวา พลเมืองของเราบางสวนเส่ือมทรามลงไปในความประพฤติและจิตใจ  
ซ่ึงเปนอาการท่ีนาวิตกวา ถาหากยังคงเปนอยูตอไป เราอาจเอาตัวไมรอด ปรากฏการณเชนน้ี นอกจาก
เหตุอื่นแลว ตองมีเหตุมาจากการศึกษาดวยอยางแนนอน จึงพูดไดเต็มปากแลววา เราจะตองจัดงาน
ดานการศึกษาใหเขมแข็งย่ิงข้ึน…”

 * พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 12 ธันวาคม 2512

ท่ีมา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html
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 ขาวสารสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอนอมนำพระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2561 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน

พระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปน้ี ขอแสดงความช่ืนชมตอผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิต

ทุกคน ท่ีไดรับเกียรติและความสำเร็จ ท้ังขอขอบใจมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ท่ีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

สาขาวิชาการจัดการชุมชน แกขาพเจา

 บัณฑิตท้ังหลายเปนผูมีวิชาความรู เช่ือวาแตละคนยอมมีความพรอมท่ีจะออกไปประกอบอาชีพการงาน ใหบังเกิดผล

เปนประโยชนทั้งแกตนเองและชาติบานเมืองตอไป การจะทำใหไดดังนั้น มีขอสำคัญอยูที่ความสุจริต กลาวคือ บัณฑิตจะตอง

ประกอบอาชีพท่ีสุจริต และปฏิบัติงานดวยวิธีการท่ีสุจริต งานท่ีทำจึงจะสำเร็จผลท่ีดีท่ีเปนประโยชนอยางครบถวนท่ีกลาว

ดังนี้  เพราะการประกอบอาชีพการงานที่ไมสุจริต หรือทำงานดวยวิธีการอันไมชอบธรรม นอกจากจะไมกอเกิดประโยชนอัน

ยั่งยืนแลว ยังเปนโทษเปนภัย สรางความเสียหายใหแกบุคคลและชาติบานเมืองอยางใหญหลวงดวย จึงขอใหบัณฑิตพิจารณา

ใหเห็นจริงวา ความสุจริตเปนปจจัยสำคัญอยางยิ่งในการประกอบอาชีพการงาน ควรที่ทุกคนผูปรารถนาจะทำงานใหสำเร็จผล

เปนประโยชนแท จะไดตั้งตัวตั้งใจใหมั่นคงอยูในความสุจริตตลอดไป

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคน และทุกทานที่มารวมในพิธีนี้ 

มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน

          ผลการประเมิน PISA 2018 ของประเทศไทย นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยดังนี้

 1. ดานการอาน 393 คะแนน (คาเฉล่ีย OECD 487 คะแนน) เม่ือเทียบกับ PISA 2015 พบวาคะแนนลดลง 16 คะแนน

 2. ดานคณิตศาสตร 419 คะแนน  (คาเฉลี่ย OECD 489 คะแนน)  เมื่อเทียบกับ PISA 2015  พบวาคะแนนเพิ่มขึ้น 

3 คะแนน

 3. ดานวิทยาศาสตร 426 คะแนน (คาเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) เมื่อเทียบกับ PISA 2015 พบวาคะแนนเพิ่มขึ้น 

4 คะแนน

                                ขอมูลผลการประเมิน PISA ของประเทศไทย ป 2000 – 2018

   

 การวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคะแนนตั้งแตการประเมินรอบแรกจนถึงปจจุบัน พบวา ผลการประเมินดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของไทยไมเปลี่ยนแปลง แตผลการประเมินดานการอานมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง

 ขอสังเกตที่สำคัญจากการประเมิน PISA ที่ผานมา มี 3 ประการ คือ 

     ประการที่หนึ่ง ผลการประเมินชี้วา ระบบการศึกษาไทยมีสวนหนึ่งที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนานักเรียนใหมี

ความสามารถในระดับสูงได หากระดับนโยบายสามารถสรางความเทาเทียมกันทางการศึกษา โดยขยายระบบการศึกษาที่มี

คุณภาพไปใหทั่วถึง ประเทศไทยก็จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนใหทัดเทียมกับนานาชาติได 

     ประการท่ีสอง นักเรียนไทยท้ังกลุมท่ีมีคะแนนสูงและกลุมท่ีมีคะแนนต่ำมีจุดออนอยูท่ีดานการอาน ซ่ึงใน PISA 2018 

เปนการประเมินการอานเนื้อหาสาระที่มาจากทั้งแหลงขอมูลเดียวและหลายแหลงขอมูล อีกทั้งสื่อที่นักเรียนไดอานสวนใหญ

อยูในรูปแบบดิจิทัลซึ่งสะทอนถึงธรรมชาติของการอานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณของโลกและสอดคลองกับการใชขอมูล

ในชีวิตจริงของผูคนทั่วโลก ดังนั้น ระบบการศึกษาไทยจึงควรสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัลเขาไปในการเรียนการสอน
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ประจําปการศึกษา 2561
ณ หอประชุมกองทัพเรือ

วันจันทรที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ขาวสารสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอนอมนําพระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2561 เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน
พระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรประจําปนี้ ขอแสดงความชื่นชมตอผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน 
ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ที่มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
จัดการชุมชน แกขาพเจา

บัณฑิตทั้งหลายเปนผูมีวิชาความรู เชื่อวาแตละคนยอมมีความพรอมที่จะออกไปประกอบอาชีพการงาน ให   
บังเกิดผลเปนประโยชนทั้งแกตนเองและชาติบานเมืองตอไป การจะทําใหไดดังนั้น มีขอสําคัญอยูที่ความสุจริต กลาวคือ บัณฑิต
จะตองประกอบอาชีพที่สุจริต และปฏิบัติงานดวยวิธีการที่สุจริต งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลที่ดีที่เปนประโยชนอยางครบถวนที่กลาว
ดังนี้  เพราะการประกอบอาชีพการงานที่ไมสุจริต หรือทํางานดวยวิธีการอันไมชอบธรรม นอกจากจะไมกอเกิดประโยชนอั นยั่งยืน
แลว ยังเปนโทษเปนภัย สรางความเสียหายใหแกบุคคลและชาติบานเมืองอยางใหญหลวงดวย จึงขอใหบัณฑิตพิจารณาใหเห็นจริงวา 
ความสุจริตเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการประกอบอาชีพการงาน ควรที่ทุกคนผูปรารถนาจะทํางานใหสําเร็จผลเปนประโยชนแท 
จะไดตั้งตัวตั้งใจใหมั่นคงอยูในความสุจริตตลอดไป

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคน และทุกทานที่มารวมในพิธีนี้      
มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน



สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร   22 หมู 7 ถนนบรมราชชนนี 

เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพ 10170

โทรศัพท 0-2849-7500 ตอ 31301-5  โทรสาร 0-2849-7505   

www.council.su.ac.th

นายภราเดช พยัฆวิเชียร   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษา

ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา  บรรณาธิการ    

บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  คณะทำงาน

ปที่ 8 ฉบับที่ 45 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562)

สาระนารู

        

“งานดานการศึกษาเปนงานสำคัญท่ีสุดอยางหน่ึงของชาติน้ัน  ข้ึนอยูกับการศึกษาของพลเมือง
เปนขอใหญ ตามขอเท็จจริงท่ีทราบกันดีแลว ระยะน้ีบานเมืองของเรามีพลเมืองเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังมี
สัญญาณบางอยางเกิดข้ึนดวยวา พลเมืองของเราบางสวนเส่ือมทรามลงไปในความประพฤติและจิตใจ  
ซ่ึงเปนอาการท่ีนาวิตกวา ถาหากยังคงเปนอยูตอไป เราอาจเอาตัวไมรอด ปรากฏการณเชนน้ี นอกจาก
เหตุอื่นแลว ตองมีเหตุมาจากการศึกษาดวยอยางแนนอน จึงพูดไดเต็มปากแลววา เราจะตองจัดงาน
ดานการศึกษาใหเขมแข็งย่ิงข้ึน…”

 * พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 12 ธันวาคม 2512

ท่ีมา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน

พระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปน้ี ขอแสดงความช่ืนชมตอผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิต

ทุกคน ท่ีไดรับเกียรติและความสำเร็จ ท้ังขอขอบใจมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ท่ีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

สาขาวิชาการจัดการชุมชน แกขาพเจา

 บัณฑิตท้ังหลายเปนผูมีวิชาความรู เช่ือวาแตละคนยอมมีความพรอมท่ีจะออกไปประกอบอาชีพการงาน ใหบังเกิดผล

เปนประโยชนทั้งแกตนเองและชาติบานเมืองตอไป การจะทำใหไดดังนั้น มีขอสำคัญอยูที่ความสุจริต กลาวคือ บัณฑิตจะตอง

ประกอบอาชีพท่ีสุจริต และปฏิบัติงานดวยวิธีการท่ีสุจริต งานท่ีทำจึงจะสำเร็จผลท่ีดีท่ีเปนประโยชนอยางครบถวนท่ีกลาว

ดังนี้  เพราะการประกอบอาชีพการงานที่ไมสุจริต หรือทำงานดวยวิธีการอันไมชอบธรรม นอกจากจะไมกอเกิดประโยชนอัน

ยั่งยืนแลว ยังเปนโทษเปนภัย สรางความเสียหายใหแกบุคคลและชาติบานเมืองอยางใหญหลวงดวย จึงขอใหบัณฑิตพิจารณา

ใหเห็นจริงวา ความสุจริตเปนปจจัยสำคัญอยางยิ่งในการประกอบอาชีพการงาน ควรที่ทุกคนผูปรารถนาจะทำงานใหสำเร็จผล

เปนประโยชนแท จะไดตั้งตัวตั้งใจใหมั่นคงอยูในความสุจริตตลอดไป

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคน และทุกทานที่มารวมในพิธีนี้ 

มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน

          ผลการประเมิน PISA 2018 ของประเทศไทย นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยดังนี้

 1. ดานการอาน 393 คะแนน (คาเฉล่ีย OECD 487 คะแนน) เม่ือเทียบกับ PISA 2015 พบวาคะแนนลดลง 16 คะแนน

 2. ดานคณิตศาสตร 419 คะแนน  (คาเฉลี่ย OECD 489 คะแนน)  เมื่อเทียบกับ PISA 2015  พบวาคะแนนเพิ่มขึ้น 

3 คะแนน

 3. ดานวิทยาศาสตร 426 คะแนน (คาเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) เมื่อเทียบกับ PISA 2015 พบวาคะแนนเพิ่มขึ้น 

4 คะแนน

                                ขอมูลผลการประเมิน PISA ของประเทศไทย ป 2000 – 2018

   

 การวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคะแนนตั้งแตการประเมินรอบแรกจนถึงปจจุบัน พบวา ผลการประเมินดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของไทยไมเปลี่ยนแปลง แตผลการประเมินดานการอานมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง

 ขอสังเกตที่สำคัญจากการประเมิน PISA ที่ผานมา มี 3 ประการ คือ 

     ประการที่หนึ่ง ผลการประเมินชี้วา ระบบการศึกษาไทยมีสวนหนึ่งที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนานักเรียนใหมี

ความสามารถในระดับสูงได หากระดับนโยบายสามารถสรางความเทาเทียมกันทางการศึกษา โดยขยายระบบการศึกษาที่มี

คุณภาพไปใหทั่วถึง ประเทศไทยก็จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนใหทัดเทียมกับนานาชาติได 

     ประการท่ีสอง นักเรียนไทยท้ังกลุมท่ีมีคะแนนสูงและกลุมท่ีมีคะแนนต่ำมีจุดออนอยูท่ีดานการอาน ซ่ึงใน PISA 2018 

เปนการประเมินการอานเนื้อหาสาระที่มาจากทั้งแหลงขอมูลเดียวและหลายแหลงขอมูล อีกทั้งสื่อที่นักเรียนไดอานสวนใหญ

อยูในรูปแบบดิจิทัลซึ่งสะทอนถึงธรรมชาติของการอานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณของโลกและสอดคลองกับการใชขอมูล

ในชีวิตจริงของผูคนทั่วโลก ดังนั้น ระบบการศึกษาไทยจึงควรสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัลเขาไปในการเรียนการสอน

เพื่อสรางความคุนเคยและยกระดับความสามารถดานการอานของนักเรียนในยุคดิจิทัลตอไป

     ประการที่สาม แนวโนมคะแนนการอานของไทยลดลงอยางตอเนื่อง และความฉลาดรูดานการอานมีความสัมพันธ

กับความฉลาดรูดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระบบการศึกษาไทยจึงตองยกระดับความสามารถดานการอานของนักเรียน

อยางเรงดวน

2

ประเด็นขาว

* คําสอนของพอ
* พระราโชวาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2561
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* แนะนําคณบดีคนใหม
* สรุปสาระสําคัญการประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระหวางนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
  กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สําคัญ 
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจําปการศึกษา 2561
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปการศึกษา 2561
ณ หอประชุมกองทัพเรือ

วันจันทรที่ 25 พฤศจิกายน 2562

 ขาวสารสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอนอมนำพระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2561 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน

พระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปน้ี ขอแสดงความช่ืนชมตอผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตพระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปน้ี ขอแสดงความช่ืนชมตอผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตพระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปนี

ทุกคน ท่ีไดรับเกียรติและความสำเร็จ ท้ังขอขอบใจมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ท่ีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

 บัณฑิตท้ังหลายเปนผูมีวิชาความรู เช่ือวาแตละคนยอมมีความพรอมท่ีจะออกไปประกอบอาชีพการงาน ใหบังเกิดผล

เปนประโยชนทั้งแกตนเองและชาติบานเมืองตอไป การจะทำใหไดดังน้ัน มีขอสำคัญอยูที่ความสุจริต กลาวคือ บัณฑิตจะตองเปนประโยชนทั้งแกตนเองและชาติบานเมืองตอไป การจะทำใหไดดังน้ัน มีขอสำคัญอยูที่ความสุจริต กลาวคือ บัณฑิตจะตองเปนประโยชนทั้งแกตนเองและชาติบานเมืองตอไป การจะทำใหไดดังน

ประกอบอาชีพท่ีสุจริต และปฏิบัติงานดวยวิธีการท่ีสุจริต งานท่ีทำจึงจะสำเร็จผลท่ีดีท่ีเปนประโยชนอยางครบถวนท่ีกลาว

ดังนี้  เพราะการประกอบอาชีพการงานที่ไมสุจริต หรือทำงานดวยวิธีการอันไมชอบธรรม นอกจากจะไมกอเกิดประโยชนอันดังนี้  เพราะการประกอบอาชีพการงานที่ไมสุจริต หรือทำงานดวยวิธีการอันไมชอบธรรม นอกจากจะไมกอเกิดประโยชนอันดังนี้  เพราะการประกอบอาชีพการงานที่ไมสุจริต หรือทำงานดวยวิธี

ยังเปนโทษเปนภัย สรางความเสียหายใหแกบุคคลและชาติบานเมืองอยางใหญหลวงดวย จึงขอใหบัณฑิตพิจารณายังเปนโทษเปนภัย สรางความเสียหายใหแกบุคคลและชาติบานเมืองอยางใหญหลวงดวย จึงขอใหบัณฑิตพิจารณายังเปนโทษเปนภัย สรางความเสียหายใหแกบุคคลและชาติบานเมืองอย

ใหเห็นจริงวา ความสุจริตเปนปจจัยสำคัญอยางยิ่งในการประกอบอาชีพการงาน ควรที่ทุกคนผูปรารถนาจะทำงานใหสำเร็จผลใหเห็นจริงวา ความสุจริตเปนปจจัยสำคัญอยางยิ่งในการประกอบอาชีพการงาน ควรที่ทุกคนผูปรารถนาจะทำงานใหสำเร็จผลใหเห็นจริงวา ความสุจริตเปนปจจัยสำคัญอยางยิ่งในการประกอบอาช

เปนประโยชนแท จะไดตั้งตัวตั้งใจใหมั่นคงอยูในความสุจริตตลอดไป

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคน และทุกทานที่มารวมในพิธีนี้ 

 ขาวสารสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอนอมนำพระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2561 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน

พระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปนี

ทุกคน ท่ีไดรับเกียรติและความสำเร็จ ท้ังขอขอบใจมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ท่ีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

สาขาวิชาการจัดการชุมชน แกขาพเจา

 บัณฑิตท้ังหลายเปนผูมีวิชาความรู เช่ือวาแตละคนยอมมีความพรอมท่ีจะออกไปประกอบอาชีพการงาน ใหบังเกิดผล

เปนประโยชนทั้งแกตนเองและชาติบานเมืองตอไป การจะทำใหไดดังน

ประกอบอาชีพท่ีสุจริต และปฏิบัติงานดวยวิธีการท่ีสุจริต งานท่ีทำ

ดังนี้  เพราะการประกอบอาชีพการงานที่ไมสุจริต หรือทำงานดวยวิธี

ยั่งยืนแลว ยังเปนโทษเปนภัย สรางความเสียหายใหแกบุคคลและชาติบานเมืองอย

ใหเห็นจริงวา ความสุจริตเปนปจจัยสำคัญอยางยิ่งในการประกอบอาช

เปนประโยชนแท จะไดตั้งตัวตั้งใจใหมั่นคงอยูในความสุจริตตลอดไป

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคน และทุกทานที่มารวมในพิธีนี้ 

มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน
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พระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจําปการศึกษา 2561
ณ หอประชุมกองทัพเรือ

วันจันทรที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ขาวสารสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอนอมนําพระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2561 เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน
พระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรประจําปนี้ ขอแสดงความชื่นชมตอผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน 
ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ที่มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
จัดการชุมชน แกขาพเจา

บัณฑิตทั้งหลายเปนผูมีวิชาความรู เชื่อวาแตละคนยอมมีความพรอมที่จะออกไปประกอบอาชีพการงาน ให   
บังเกิดผลเปนประโยชนทั้งแกตนเองและชาติบานเมืองตอไป การจะทําใหไดดังนั้น มีขอสําคัญอยูที่ความสุจริต กลาวคือ บัณฑิต
จะตองประกอบอาชีพที่สุจริต และปฏิบัติงานดวยวิธีการที่สุจริต งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลที่ดีที่เปนประโยชนอยางครบถวนที่กลาว
ดังนี้  เพราะการประกอบอาชีพการงานที่ไมสุจริต หรือทํางานดวยวิธีการอันไมชอบธรรม นอกจากจะไมกอเกิดประโยชนอั นยั่งยืน
แลว ยังเปนโทษเปนภัย สรางความเสียหายใหแกบุคคลและชาติบานเมืองอยางใหญหลวงดวย จึงขอใหบัณฑิตพิจารณาใหเห็นจริงวา 
ความสุจริตเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการประกอบอาชีพการงาน ควรที่ทุกคนผูปรารถนาจะทํางานใหสําเร็จผลเปนประโยชนแท 
จะไดตั้งตัวตั้งใจใหมั่นคงอยูในความสุจริตตลอดไป

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคน และทุกทานท่ีมารวมในพิธีนี้      
มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน



 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2562  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีมติ

เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ  เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดี

คณะศึกษาศาสตร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2562 เปนตนไป

ประสบการณดานการบริหารโดยสังเขป

พ.ศ. 2558-2562 คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2549-2551 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2540-2542 รองคณบดีฝายวิจัยและวางแผน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2538-2539 ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ดานการศึกษา

ระดับปริญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จิตวิทยาและการแนะแนว 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ระดับปริญญาโท  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จิตวิทยาการศึกษา 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ระดับปริญญาเอก  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สรุปสาระสำคัญการประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระหวางนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดสรุปสำคัญการไปประชุม

แลกเปล่ียนเชิงนโยบายระหวางนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับ นายสุวิทย เมษินทรีย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 

2562  ใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 11/2562 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ทราบ

โดยสรุปดังนี้

1. สาระสำคัญในการบรรยาย โดยสรุปคือ 

  1.1 ภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

       •  การสรางและพัฒนาคนสูศตวรรษที่ 21

5

6

แนะนำคณบดีคนใหม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร

7

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

คุย
กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

คุย

 ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีบัณฑิตใหมของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ 

และอาจารยทุกทานที่ไดรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศาสตราจารยเกียรติคุณในปนี้ 

 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับความสำเร็จอีกขึ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 

Times Higher Education (THE) ไดประกาศผลการจัดอันดับ  THE World University Rankings 2020 และมหาวิทยาลัย

ศิลปากรไดติดอันดับโลกเปนครั้งแรก ไดอันดับ 4 รวมในระดับประเทศ  (มีมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับรวม 16 แหง) และเปน

ความภาคภูมิใจของทุกฝายที่ไดรวมกันทำงานมาอยางตอเนื่อง

 ขอบคุณสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดรวมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมสรางสรรคที่เปน

ประโยชนตอชุมชน สังคม ในการจัด  Mariam Art Project  เพื่อสรางอนุสรณสถาน  "มาเรียม"  ณ อาวดุหยง เกาะลิบง 

จังหวัดตรัง ใหเปนสัญลักษณเตือนใจและรณรงคสรางจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางทะเล ใหคง

ความสมบูรณดังเดิม 

 คณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งไดรายงานผลการดำเนินงาน ในชวงเดือนสิงหาคม 2561 - สิงหาคม 

2562 ที่ผานมาใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ซึ่งการดำเนินงานของคณะกรรมการทุกชุดมีความกาวหนาเปนลำดับ และไดชวย

กลั่นกรองเรื่องตางๆ ทำใหการทำงานของสภามหาวิทยาลัยมีความรอบคอบ และรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งไดใหขอเสนอแนะ

ที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และคณะวิชาดวย อาทิ คณะ

กรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ  ใหขอเสนอแนะ ใหแตละคณะวิชาพิจารณาหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระคลายคลึงกัน ควรยุบ

รวมเปนหลักสูตรเดียวกัน แลวบูรณาการรวมกันเพื่อความเขมแข็งของหลักสูตร ชวยประหยัดงบประมาณและการบริหาร

อัตรากำลัง และควรใหนักศึกษามีอิสระที่จะเลือกเรียนไดตามความสนใจ ซึ่งหากมหาวิทยาลัยและคณะวิชาตางๆ ไดรวมกัน

ดำเนินการแลวจะเกิดการปรับเปลี่ยนที่เปนคุณประโยชนอยางยิ่ง คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ชวยกำกับ 

ติดตามใหขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องจน สตง. เห็นวารายงานการเงินของมหาวิทยาลัยถูกตองตามควรของ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังกำหนด คณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัย ใหขอเสนอแนะ

ใหมหาวิทยาลัย ทุกสวนงานวิเคราะหตนเองอยางเจาะลึกถึงสภาพปญหา ตระหนักถึงความจำเปนที่ตองเปลี่ยนแปลง และ

กำหนดเปาหมายที่จะกาวตอไปทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงขอเสนอแนะของคณะกรรมการชุดอื่นๆ ที่กระผมไมได

กลาวถึงในที่นี้ดวย กระผมจึงขอขอบคุณคณะกรรมการทุกชุด และกรรมการทุกทานที่ไดรวมกันทำงานดวยความเสียสละ 

และทุมเท มา ณ โอกาสนี้ดวยครับ

 เนื่องในโอกาสขึ้นปใหม พ.ศ.2563  ในนามของสภามหาวิทยาลัยกระผมขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุกทาน ที่เสียสละมาชวยเหลืองานของสภามหาวิทยาลัย และขอบคุณผูบริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร 

เจาหนาที่ทุกคนที่ไดรวมกันทำงาน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งที่ทุกทานนับถืออำนวยพร

ใหทุกทานประสบความสุข สุขภาพแข็งแรง และมีพลังที่จะรวมกันคิด รวมกันทำงานเพื่อสรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากร

และประเทศชาติใหมีความกาวหนาตอไป

            
ขอบคุณและสวัสดีครับ

                                                                                           (นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
                                                                                     นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอบคุณและสวัสดีครับ

                                                                                           (นายภราเดช พยัฆวิเชียร)

นายภราเดช พยัฆวิเชียร

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

       •  สรางองคความรูในทิศทางที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม 

       •  การพัฒนาองคความรูไปสูการสรางนวัตกรรม

  1.2 ภารกิจของกระทรวงจะไมไดมุงเนนเพียงเรื่อง  Higher Education  แตจะพัฒนาไปสูการเรียนรูแบบ 

Life Learning โดยแบงกลุมคนทีตองการพัฒนาเปน 3 กลุม คือ

       •  กลุมบัณฑิตที่เรียนอยูในมหาวิทยาลัย

       •  คนในวัยทางาน ที่เกียวของกับการ reskill/upskill (38 ลานคน)

       •  คนสูงวัย เพื่อสงเสริมสูการเปน active ageing

  1.3 นอกจาก Manpower แลว ยังตองการพัฒนากลุม Brainpower ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวของ ไดแก

       •  Global Talent

       •  Reverse Brain Drain

       •  ระบบการใหทุนการศึกษาไปเรียนตางประเทศ

  1.4 โจทยการวิจัยที่ผานมาจากเงินงบประมาณ ยังไมมี Impact มากนัก เนื่องจากแตละมหาวิทยาลัยแยกกันทำ 

รวมถึงแยกกันของบประมาณไปที่สำนักงบประมาณ 

  ดังนั้นตอไปโจทยการวิจัยจะแบงเปน 4 platform (16 โปรแกรม) คือ

       •  การวิจัยเพื่อพัฒนากำลังคนของประเทศ 

       •  การวิจัยเพื่อตอบโจทยการสรางขีดความสามารถการแขงขัน 

       •  การวิจัยเพื่อตอบโจทยและกระจายองคความรู ตอบโจทยการพัฒนาพื้นที่

       •  การวิจัยเพื่อตอบโจทยการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

  1.5 BCG (B = bioeconomy C = circular economy G = green economy) จะเปนหัวขอใหญในการขับ

เคลื่อนประเทศ ซึ่งจะตอบโจทยในหลายมิติทั้งเรื่อง high skill labour การพัฒนาชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งมหาวิทยาลัย

ควรหาแนวทางในการเขาไปมีสวนรวม

  1.6 การ Reinvent University เพื่อปลดล็อคขอจำกัดตางๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ

       •  เรื่อง มคอ.

       •  เรื่องการขอตำแหนงทางวิชาการ

       •  เรื่องคุณภาพ

       •  เรื่องธรรมาภิบาล

  1.7 การแบงกลุมมหาวิทยาลัย จะแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

       กลุมที่ 1 Frontier Track 

       กลุมที่ 2 พัฒนานวัตกรรมและอุตสาหกรรม

       กลุมที่ 3 พัฒนาชุมชนทองถิ่น   

2. นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดนำเสนอความคิดเห็นกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยสรุปดังนี้

     พันธกิจดานศิลปะ วัฒนธรรม ยังไมมีนโยบายที่ชัดเจน ไมไดรับความสนใจเทาที่ควร และไดรับการจัดสรรงบประมาณ

นอยมาก ทั้งนี้หากรัฐบาล กระทรวงใหการสนับสนุน มีนโยบายที่ชัดเจนแลว จะชวยสรางคุณคา และมูลคาจำนวนมาก โดย

มหาวิทยาลัยสามารถเขาไปมีบทบาทและมีสวนรวม ใน 3 ระดับ คือ

  (1) ระดับมหาวิทยาลัย โดยจากพันธกิจที่ทุกมหาวิทยาลัยมี 4 พันธกิจเหมือนกัน ซึ่งดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สามารถนำไปตอยอด บูรณาการรวมกับศาสตรอื่นๆ ซึ่งจะชวยสรางมูลคา คุณคาไดจำนวนมาก

  (2) ระดับนโยบาย Public policy ซึ่งขณะนี้ประเทศยังไมมีนโยบายดานศิลปะ วัฒนธรรมที่ชัดเจน  มหาวิทยาลัย

ศิลปากรสามารถเปนแกนนำ ที่จะนำเสนอนโยบายในดานนี้แกประเทศได 

  (3) ระดับลาง อาทิ ชางพื้นถิ่น ปราชญชาวบาน ชุมชน สังคมซึ่งมีองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นจำนวนมาก ที่ควร

อนุรักษไว รวมทั้งสามารถนำมาชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน สังคมใหมีความเขมแข็ง                

3. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดเขารวมประชุม

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ดวย ใหขอมูลเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้ 

  (1) Strategic Direction ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กำหนดไว

มีความชัดเจนพอสมควร แตจะมีปญหาในการขับเคลื่อน การนำไปปฏิบัติ เนื่องจากขณะนี้การดำเนินการ จัดระบบบริหารงาน

ภายในของอุดมศึกษา ยังไมมีความชัดเจน 

  (2) การขับเคลื่อน การนำไปปฏิบัติ จะตองมีการสื่อสารลงไปถึงระดับอาจารย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน

  (3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มอบหมายใหคณะกรรมการขับเคลื่อน

การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แตงตั้งคณะอนุกรรมการมาดูแลเรื่องงบประมาณของอุดมศึกษา เพื่อจัด

วางระบบตางๆ 

  (4) งบประมาณ 

   (4.1) งบประจำ งบดำเนินการ งบลงทุน เสนอไปที่สำนักงบประมาณโดยตรง

   (4.2) งบประมาณดาน (1) การพัฒนากำลังคนระดับสูง และ (2) การพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย 

เสนอผานสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ และสำนักปลัดฯ โดยมีคณะกรรมการพิจารณางบประมาณอุดมศึกษา เปนผูพิจารณา 

(พิจารณาวาสาขาวิชาใดจะใหเงินสนับสนุน สาขาวิชาใดจะไมใหเงินสนับสนุน ซึ่งขณะนี้ยังไมมีการดำเนินการใดๆ)

   (4.3) งบประมาณดานการวิจัย จะอยูที่กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยมีสำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปนฝายเลขานุการในการจัดสรรงบประมาณ (มีหนาที่จัดสรรงบ

ประมาณ “Budget Allocation”) 

   การจัดสรรงบประมาณจะแบงออกเปน 4 platform จำนวน 16 โปรแกรม โดยจะจัดสรรไปที่ 

    (4.3.1) Research Unit 

    (4.3.2) Funding Agency ประกอบดวย 4 หนวยงาน คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สำนักงานวิจัยแหงชาติ (วช.) สถาบันวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) 

    (4.3.3) PMU ทำหนาที่รับเงินตามโปรแกรมตางๆ แลวมาหานักวิจัย                            

   มหาวิทยาลัยสามารถของบประมาณในการทำวิจัยได 2 ชองทาง คือ

            1) ของบประมาณจาก Funding Agency

            2) สราง Consortium ข้ึนมา โดยรวมกับมหาวิทยาลัยตางๆ หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน จัดทำ

โครงการขนาดใหญที่มี Impact (เนน 4 platform 16 โปรแกรม) แลวยื่นของบประมาณ ไปแขงขันกันในระดับโปรแกรม

  (5) เรื่องกฎหมาย ระเบียบ อาทิ เรื่องพัสดุ ซึ่งกฎหมายเปดโอกาสใหสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ  สามารถ

เจรจากับคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เพื่อออกระเบียบเปนพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจางของมหาวิทยาลัย หนวยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อใหการดำเนินการมีความ

คลองตัวมากขึ้น

 ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีบัณฑิตใหมของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ 

 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับความสำเร็จอีกขึ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 

Times Higher Education (THE) ไดประกาศผลการจัดอันดับ  THE World University Rankings 2020 และมหาวิทยาลัย

ศิลปากรไดติดอันดับโลกเปนครั้งแรก ไดอันดับ 4 รวมในระดับประเทศ  (มีมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับรวม 16 แหง) และเปน

 ขอบคุณสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดรวมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมสรางสรรคที่เปน

อนุสรณสถาน  "มาเรียม"  ณ อาวดุหยง เกาะลิบง 

จังหวัดตรัง ใหเปนสัญลักษณเตือนใจและรณรงคสรางจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางทะเล ใหคง

 คณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งไดรายงานผลการดำเนินงาน ในชวงเดือนสิงหาคม 2561 - สิงหาคม 

ณะกรรมการทุกชุดมีความกาวหนาเปนลำดับ และไดชวย

กลั่นกรองเรื่องตางๆ ทำใหการทำงานของสภามหาวิทยาลัยมีความรอบคอบ และรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งไดใหขอเสนอแนะ

มหาวิทยาลัย และคณะวิชาดวย อาทิ คณะ

ลายคลึงกัน ควรยุบ

รวมเปนหลักสูตรเดียวกัน แลวบูรณาการรวมกันเพื่อความเขมแข็งของหลักสูตร ชวยประหยัดงบประมาณและการบริหาร

อัตรากำลัง และควรใหนักศึกษามีอิสระที่จะเลือกเรียนไดตามความสนใจ ซึ่งหากมหาวิทยาลัยและคณะวิชาตางๆ ไดรวมกัน

 ชวยกำกับ 

ายงานการเงินของมหาวิทยาลัยถูกตองตามควรของ

 ใหขอเสนอแนะ

ใหมหาวิทยาลัย ทุกสวนงานวิเคราะหตนเองอยางเจาะลึกถึงสภาพปญหา ตระหนักถึงความจำเปนที่ตองเปลี่ยนแปลง และ

แนะของคณะกรรมการชุดอื่นๆ ที่กระผมไมได

รทุกทานที่ไดรวมกันทำงานดวยความเสียสละ 

 เนื่องในโอกาสขึ้นปใหม พ.ศ.2563  ในนามของสภามหาวิทยาลัยกระผมขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ยาลัย และขอบคุณผูบริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร 

เจาหนาที่ทุกคนที่ไดรวมกันทำงาน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งที่ทุกทานนับถืออำนวยพร

ใหทุกทานประสบความสุข สุขภาพแข็งแรง และมีพลังที่จะรวมกันคิด รวมกันทำงานเพื่อสรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากร

6

แนะนําคณบดีคนใหม

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 11/2562  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย          
ดร.มาเรียม  นิลพันธุ เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม
2562 เปนตนไป

ดานการศึกษา 
ระดับปริญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ระดับปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ระดับปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประสบการณดานการบริหารโดยสังเขป
พ.ศ. 2558-2562 คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2549-2551 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2540-2542 รองคณบดีฝายวิจัยและวางแผน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2538-2539 ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปสาระสําคัญการประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระหวางนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดสรุปสําคัญการไปประชุมแลกเปลี่ยนเชิง
นโยบายระหวางนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับ นายสุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยสรุปดังนี้

1. สาระสําคัญในการบรรยาย โดยสรุปคือ
1.1 ภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

- การสรางและพัฒนาคนสูศตวรรษท่ี 21
- สรางองคความรูในทิศทางท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม
- การพัฒนาองคความรูไปสูการสรางนวัตกรรม

1.2 ภารกิจของกระทรวงจะไมไดมุงเนนเพียงเรื่อง Higher Education แตจะพัฒนาไปสูการเรียนรูแบบ 
Life Learning โดยแบงกลุมคนที่ตองการพัฒนาเปน 3 กลุม คือ

- กลุมบัณฑิตที่เรียนอยูในมหาวิทยาลัย
- คนในวัยทํางาน ที่เก่ียวของกับการ reskill/upskill (38 ลานคน)
- คนสูงวัย เพื่อสงเสริมสูการเปน active ageing

1.3 นอกจาก Manpower แลว ยังตองการพัฒนากลุม Brainpower ซึ่งมีเรื่องที่เก่ียวของ ไดแก
- Global Talent
- Reverse Brain Drain  
- ระบบการใหทุนการศึกษาไปเรียนตางประเทศ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร

นายภราเดช พยฆัวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลยัศิลปากร



  

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2562  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีมติ

เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ  เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดี

คณะศึกษาศาสตร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2562 เปนตนไป

ประสบการณดานการบริหารโดยสังเขป

พ.ศ. 2558-2562 คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2549-2551 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2540-2542 รองคณบดีฝายวิจัยและวางแผน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2538-2539 ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

  

4

ดานการศึกษา

ระดับปริญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จิตวิทยาและการแนะแนว 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ระดับปริญญาโท  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จิตวิทยาการศึกษา 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ระดับปริญญาเอก  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สรุปสาระสำคัญการประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระหวางนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดสรุปสำคัญการไปประชุม

แลกเปล่ียนเชิงนโยบายระหวางนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับ นายสุวิทย เมษินทรีย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 

2562  ใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 11/2562 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ทราบ

โดยสรุปดังนี้

1. สาระสำคัญในการบรรยาย โดยสรุปคือ 

  1.1 ภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

       •  การสรางและพัฒนาคนสูศตวรรษที่ 21

5

6

แนะนำคณบดีคนใหม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร

7

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

 ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีบัณฑิตใหมของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ 

และอาจารยทุกทานที่ไดรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศาสตราจารยเกียรติคุณในปนี้ 

 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับความสำเร็จอีกขึ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 

Times Higher Education (THE) ไดประกาศผลการจัดอันดับ  THE World University Rankings 2020 และมหาวิทยาลัย

ศิลปากรไดติดอันดับโลกเปนครั้งแรก ไดอันดับ 4 รวมในระดับประเทศ  (มีมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับรวม 16 แหง) และเปน

ความภาคภูมิใจของทุกฝายที่ไดรวมกันทำงานมาอยางตอเนื่อง

 ขอบคุณสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดรวมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมสรางสรรคที่เปน

ประโยชนตอชุมชน สังคม ในการจัด  Mariam Art Project  เพื่อสรางอนุสรณสถาน  "มาเรียม"  ณ อาวดุหยง เกาะลิบง 

จังหวัดตรัง ใหเปนสัญลักษณเตือนใจและรณรงคสรางจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางทะเล ใหคง

ความสมบูรณดังเดิม 

 คณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งไดรายงานผลการดำเนินงาน ในชวงเดือนสิงหาคม 2561 - สิงหาคม 

2562 ที่ผานมาใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ซึ่งการดำเนินงานของคณะกรรมการทุกชุดมีความกาวหนาเปนลำดับ และไดชวย

กลั่นกรองเรื่องตางๆ ทำใหการทำงานของสภามหาวิทยาลัยมีความรอบคอบ และรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งไดใหขอเสนอแนะ

ที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และคณะวิชาดวย อาทิ คณะ

กรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ  ใหขอเสนอแนะ ใหแตละคณะวิชาพิจารณาหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระคลายคลึงกัน ควรยุบ

รวมเปนหลักสูตรเดียวกัน แลวบูรณาการรวมกันเพื่อความเขมแข็งของหลักสูตร ชวยประหยัดงบประมาณและการบริหาร

อัตรากำลัง และควรใหนักศึกษามีอิสระที่จะเลือกเรียนไดตามความสนใจ ซึ่งหากมหาวิทยาลัยและคณะวิชาตางๆ ไดรวมกัน

ดำเนินการแลวจะเกิดการปรับเปลี่ยนที่เปนคุณประโยชนอยางยิ่ง คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ชวยกำกับ 

ติดตามใหขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องจน สตง. เห็นวารายงานการเงินของมหาวิทยาลัยถูกตองตามควรของ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังกำหนด คณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัย ใหขอเสนอแนะ

ใหมหาวิทยาลัย ทุกสวนงานวิเคราะหตนเองอยางเจาะลึกถึงสภาพปญหา ตระหนักถึงความจำเปนที่ตองเปลี่ยนแปลง และ

กำหนดเปาหมายที่จะกาวตอไปทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงขอเสนอแนะของคณะกรรมการชุดอื่นๆ ที่กระผมไมได

กลาวถึงในที่นี้ดวย กระผมจึงขอขอบคุณคณะกรรมการทุกชุด และกรรมการทุกทานที่ไดรวมกันทำงานดวยความเสียสละ 

และทุมเท มา ณ โอกาสนี้ดวยครับ

 เนื่องในโอกาสขึ้นปใหม พ.ศ.2563  ในนามของสภามหาวิทยาลัยกระผมขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุกทาน ที่เสียสละมาชวยเหลืองานของสภามหาวิทยาลัย และขอบคุณผูบริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร 

เจาหนาที่ทุกคนที่ไดรวมกันทำงาน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งที่ทุกทานนับถืออำนวยพร

ใหทุกทานประสบความสุข สุขภาพแข็งแรง และมีพลังที่จะรวมกันคิด รวมกันทำงานเพื่อสรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากร

และประเทศชาติใหมีความกาวหนาตอไป

            
ขอบคุณและสวัสดีครับ

                                                                                           (นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
                                                                                     นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

นายภราเดช พยัฆวิเชียร

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

       •  สรางองคความรูในทิศทางที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม 

       •  การพัฒนาองคความรูไปสูการสรางนวัตกรรม

  1.2 ภารกิจของกระทรวงจะไมไดมุงเนนเพียงเรื่อง  Higher Education  แตจะพัฒนาไปสูการเรียนรูแบบ 

Life Learning โดยแบงกลุมคนทีตองการพัฒนาเปน 3 กลุม คือ

       •  กลุมบัณฑิตที่เรียนอยูในมหาวิทยาลัย

       •  คนในวัยทางาน ที่เกียวของกับการ reskill/upskill (38 ลานคน)

       •  คนสูงวัย เพื่อสงเสริมสูการเปน active ageing

  1.3 นอกจาก Manpower แลว ยังตองการพัฒนากลุม Brainpower ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวของ ไดแก

       •  Global Talent

       •  Reverse Brain Drain

       •  ระบบการใหทุนการศึกษาไปเรียนตางประเทศ

  1.4 โจทยการวิจัยที่ผานมาจากเงินงบประมาณ ยังไมมี Impact มากนัก เนื่องจากแตละมหาวิทยาลัยแยกกันทำ 

รวมถึงแยกกันของบประมาณไปที่สำนักงบประมาณ 

  ดังนั้นตอไปโจทยการวิจัยจะแบงเปน 4 platform (16 โปรแกรม) คือ

       •  การวิจัยเพื่อพัฒนากำลังคนของประเทศ 

       •  การวิจัยเพื่อตอบโจทยการสรางขีดความสามารถการแขงขัน 

       •  การวิจัยเพื่อตอบโจทยและกระจายองคความรู ตอบโจทยการพัฒนาพื้นที่

       •  การวิจัยเพื่อตอบโจทยการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

  1.5 BCG (B = bioeconomy C = circular economy G = green economy) จะเปนหัวขอใหญในการขับ

เคลื่อนประเทศ ซึ่งจะตอบโจทยในหลายมิติทั้งเรื่อง high skill labour การพัฒนาชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งมหาวิทยาลัย

ควรหาแนวทางในการเขาไปมีสวนรวม

  1.6 การ Reinvent University เพื่อปลดล็อคขอจำกัดตางๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ

       •  เรื่อง มคอ.

       •  เรื่องการขอตำแหนงทางวิชาการ

       •  เรื่องคุณภาพ

       •  เรื่องธรรมาภิบาล

  1.7 การแบงกลุมมหาวิทยาลัย จะแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

       กลุมที่ 1 Frontier Track 

       กลุมที่ 2 พัฒนานวัตกรรมและอุตสาหกรรม

       กลุมที่ 3 พัฒนาชุมชนทองถิ่น   

2. นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดนำเสนอความคิดเห็นกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยสรุปดังนี้

     พันธกิจดานศิลปะ วัฒนธรรม ยังไมมีนโยบายที่ชัดเจน ไมไดรับความสนใจเทาที่ควร และไดรับการจัดสรรงบประมาณ

นอยมาก ทั้งนี้หากรัฐบาล กระทรวงใหการสนับสนุน มีนโยบายที่ชัดเจนแลว จะชวยสรางคุณคา และมูลคาจำนวนมาก โดย

มหาวิทยาลัยสามารถเขาไปมีบทบาทและมีสวนรวม ใน 3 ระดับ คือ

  (1) ระดับมหาวิทยาลัย โดยจากพันธกิจที่ทุกมหาวิทยาลัยมี 4 พันธกิจเหมือนกัน ซึ่งดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สามารถนำไปตอยอด บูรณาการรวมกับศาสตรอื่นๆ ซึ่งจะชวยสรางมูลคา คุณคาไดจำนวนมาก

  (2) ระดับนโยบาย Public policy ซึ่งขณะนี้ประเทศยังไมมีนโยบายดานศิลปะ วัฒนธรรมที่ชัดเจน  มหาวิทยาลัย

ศิลปากรสามารถเปนแกนนำ ที่จะนำเสนอนโยบายในดานนี้แกประเทศได 

  (3) ระดับลาง อาทิ ชางพื้นถิ่น ปราชญชาวบาน ชุมชน สังคมซึ่งมีองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นจำนวนมาก ที่ควร

อนุรักษไว รวมทั้งสามารถนำมาชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน สังคมใหมีความเขมแข็ง                

3. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดเขารวมประชุม

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ดวย ใหขอมูลเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้ 

  (1) Strategic Direction ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กำหนดไว

มีความชัดเจนพอสมควร แตจะมีปญหาในการขับเคลื่อน การนำไปปฏิบัติ เนื่องจากขณะนี้การดำเนินการ จัดระบบบริหารงาน

ภายในของอุดมศึกษา ยังไมมีความชัดเจน 

  (2) การขับเคลื่อน การนำไปปฏิบัติ จะตองมีการสื่อสารลงไปถึงระดับอาจารย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน

  (3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มอบหมายใหคณะกรรมการขับเคลื่อน

การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แตงตั้งคณะอนุกรรมการมาดูแลเรื่องงบประมาณของอุดมศึกษา เพื่อจัด

วางระบบตางๆ 

  (4) งบประมาณ 

   (4.1) งบประจำ งบดำเนินการ งบลงทุน เสนอไปที่สำนักงบประมาณโดยตรง

   (4.2) งบประมาณดาน (1) การพัฒนากำลังคนระดับสูง และ (2) การพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย 

เสนอผานสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ และสำนักปลัดฯ โดยมีคณะกรรมการพิจารณางบประมาณอุดมศึกษา เปนผูพิจารณา 

(พิจารณาวาสาขาวิชาใดจะใหเงินสนับสนุน สาขาวิชาใดจะไมใหเงินสนับสนุน ซึ่งขณะนี้ยังไมมีการดำเนินการใดๆ)

   (4.3) งบประมาณดานการวิจัย จะอยูที่กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยมีสำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปนฝายเลขานุการในการจัดสรรงบประมาณ (มีหนาที่จัดสรรงบ

ประมาณ “Budget Allocation”) 

   การจัดสรรงบประมาณจะแบงออกเปน 4 platform จำนวน 16 โปรแกรม โดยจะจัดสรรไปที่ 

    (4.3.1) Research Unit 

    (4.3.2) Funding Agency ประกอบดวย 4 หนวยงาน คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สำนักงานวิจัยแหงชาติ (วช.) สถาบันวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) 

    (4.3.3) PMU ทำหนาที่รับเงินตามโปรแกรมตางๆ แลวมาหานักวิจัย                            

   มหาวิทยาลัยสามารถของบประมาณในการทำวิจัยได 2 ชองทาง คือ

            1) ของบประมาณจาก Funding Agency

            2) สราง Consortium ข้ึนมา โดยรวมกับมหาวิทยาลัยตางๆ หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน จัดทำ

โครงการขนาดใหญที่มี Impact (เนน 4 platform 16 โปรแกรม) แลวยื่นของบประมาณ ไปแขงขันกันในระดับโปรแกรม

  (5) เรื่องกฎหมาย ระเบียบ อาทิ เรื่องพัสดุ ซึ่งกฎหมายเปดโอกาสใหสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ  สามารถ

เจรจากับคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เพื่อออกระเบียบเปนพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจางของมหาวิทยาลัย หนวยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อใหการดำเนินการมีความ

คลองตัวมากขึ้น

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2562  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีมติ

เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ  เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดี

คณะศึกษาศาสตร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2562 เปนตนไปคณะศึกษาศาสตร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2562 เปนตนไปคณะศึกษาศาสตร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 14 ธ

ประสบการณดานการบริหารโดยสังเขป

พ.ศ. 2558-2562 คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2549-2551 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2540-2542 รองคณบดีฝายวิจัยและวางแผน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2538-2539 ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดานการศึกษา

ระดับปริญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จิตวิทยาและการแนะแนว 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ระดับปริญญาโท  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จิตวิทยาการศึกษา 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ระดับปริญญาเอก  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สรุปสาระสำคัญการประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระหวางนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดสรุปสำคัญการไปประชุม

แลกเปล่ียนเชิงนโยบายระหวางนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับ นายสุวิทย เมษินทรีย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 

2562  ใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 11/2562 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ทราบ

โดยสรุปดังนี้

1. สาระสำคัญในการบรรยาย โดยสรุปคือ   1. สาระสำคัญในการบรรยาย โดยสรุปคือ   

  1.1 ภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

       •  การสรางและพัฒนาคนสูศตวรรษที่ 21

แนะนำคณบดีคนใหม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร

นายภราเดช พยัฆวิเชียรนายภราเดช พยัฆวิเชียร

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

       •  สรางองคความรูในทิศทางที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม 

       •  การพัฒนาองคความรูไปสูการสรางนวัตกรรม

  1.2 ภารกิจของกระทรวงจะไมไดมุงเนนเพียงเรื่อง  Higher Education  แตจะพัฒนาไปสูการเรียนรูแบบ 

Life Learning โดยแบงกลุมคนทีตองการพัฒนาเปน 3 กลุม คือ

กลุมบัณฑิตที่เรียนอยูในมหาวิทยาลัย

6

แนะนําคณบดีคนใหม

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 11/2562  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย          
ดร.มาเรียม  นิลพันธุ เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม
2562 เปนตนไป

ดานการศึกษา 
ระดับปริญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ระดับปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ระดับปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประสบการณดานการบริหารโดยสังเขป
พ.ศ. 2558-2562 คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2549-2551 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2540-2542 รองคณบดีฝายวิจัยและวางแผน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2538-2539 ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปสาระสําคัญการประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระหวางนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดสรุปสําคัญการไปประชุมแลกเปลี่ยนเชิง
นโยบายระหวางนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับ นายสุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยสรุปดังนี้

1. สาระสําคัญในการบรรยาย โดยสรุปคือ
1.1 ภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

- การสรางและพัฒนาคนสูศตวรรษท่ี 21
- สรางองคความรูในทิศทางท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม
- การพัฒนาองคความรูไปสูการสรางนวัตกรรม

1.2 ภารกิจของกระทรวงจะไมไดมุงเนนเพียงเรื่อง Higher Education แตจะพัฒนาไปสูการเรียนรูแบบ 
Life Learning โดยแบงกลุมคนที่ตองการพัฒนาเปน 3 กลุม คือ

- กลุมบัณฑิตที่เรียนอยูในมหาวิทยาลัย
- คนในวัยทํางาน ที่เก่ียวของกับการ reskill/upskill (38 ลานคน)
- คนสูงวัย เพื่อสงเสริมสูการเปน active ageing

1.3 นอกจาก Manpower แลว ยังตองการพัฒนากลุม Brainpower ซึ่งมีเรื่องที่เก่ียวของ ไดแก
- Global Talent
- Reverse Brain Drain  
- ระบบการใหทุนการศึกษาไปเรียนตางประเทศ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร

นายภราเดช พยฆัวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลยัศิลปากร



 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2562  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีมติ

เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ  เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดี

คณะศึกษาศาสตร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2562 เปนตนไป

ประสบการณดานการบริหารโดยสังเขป

พ.ศ. 2558-2562 คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2549-2551 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2540-2542 รองคณบดีฝายวิจัยและวางแผน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2538-2539 ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

  

4

ดานการศึกษา

ระดับปริญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จิตวิทยาและการแนะแนว 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ระดับปริญญาโท  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จิตวิทยาการศึกษา 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ระดับปริญญาเอก  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สรุปสาระสำคัญการประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระหวางนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดสรุปสำคัญการไปประชุม

แลกเปล่ียนเชิงนโยบายระหวางนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับ นายสุวิทย เมษินทรีย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 

2562  ใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 11/2562 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ทราบ

โดยสรุปดังนี้

1. สาระสำคัญในการบรรยาย โดยสรุปคือ 

  1.1 ภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

       •  การสรางและพัฒนาคนสูศตวรรษที่ 21

5

6

แนะนำคณบดีคนใหม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร

7

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

 ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีบัณฑิตใหมของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ 

และอาจารยทุกทานที่ไดรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศาสตราจารยเกียรติคุณในปนี้ 

 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับความสำเร็จอีกขึ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 

Times Higher Education (THE) ไดประกาศผลการจัดอันดับ  THE World University Rankings 2020 และมหาวิทยาลัย

ศิลปากรไดติดอันดับโลกเปนครั้งแรก ไดอันดับ 4 รวมในระดับประเทศ  (มีมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับรวม 16 แหง) และเปน

ความภาคภูมิใจของทุกฝายที่ไดรวมกันทำงานมาอยางตอเนื่อง

 ขอบคุณสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดรวมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมสรางสรรคที่เปน

ประโยชนตอชุมชน สังคม ในการจัด  Mariam Art Project  เพื่อสรางอนุสรณสถาน  "มาเรียม"  ณ อาวดุหยง เกาะลิบง 

จังหวัดตรัง ใหเปนสัญลักษณเตือนใจและรณรงคสรางจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางทะเล ใหคง

ความสมบูรณดังเดิม 

 คณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งไดรายงานผลการดำเนินงาน ในชวงเดือนสิงหาคม 2561 - สิงหาคม 

2562 ที่ผานมาใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ซึ่งการดำเนินงานของคณะกรรมการทุกชุดมีความกาวหนาเปนลำดับ และไดชวย

กลั่นกรองเรื่องตางๆ ทำใหการทำงานของสภามหาวิทยาลัยมีความรอบคอบ และรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งไดใหขอเสนอแนะ

ที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และคณะวิชาดวย อาทิ คณะ

กรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ  ใหขอเสนอแนะ ใหแตละคณะวิชาพิจารณาหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระคลายคลึงกัน ควรยุบ

รวมเปนหลักสูตรเดียวกัน แลวบูรณาการรวมกันเพื่อความเขมแข็งของหลักสูตร ชวยประหยัดงบประมาณและการบริหาร

อัตรากำลัง และควรใหนักศึกษามีอิสระที่จะเลือกเรียนไดตามความสนใจ ซึ่งหากมหาวิทยาลัยและคณะวิชาตางๆ ไดรวมกัน

ดำเนินการแลวจะเกิดการปรับเปลี่ยนที่เปนคุณประโยชนอยางยิ่ง คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ชวยกำกับ 

ติดตามใหขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องจน สตง. เห็นวารายงานการเงินของมหาวิทยาลัยถูกตองตามควรของ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังกำหนด คณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัย ใหขอเสนอแนะ

ใหมหาวิทยาลัย ทุกสวนงานวิเคราะหตนเองอยางเจาะลึกถึงสภาพปญหา ตระหนักถึงความจำเปนที่ตองเปลี่ยนแปลง และ

กำหนดเปาหมายที่จะกาวตอไปทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงขอเสนอแนะของคณะกรรมการชุดอื่นๆ ที่กระผมไมได

กลาวถึงในที่นี้ดวย กระผมจึงขอขอบคุณคณะกรรมการทุกชุด และกรรมการทุกทานที่ไดรวมกันทำงานดวยความเสียสละ 

และทุมเท มา ณ โอกาสนี้ดวยครับ

 เนื่องในโอกาสขึ้นปใหม พ.ศ.2563  ในนามของสภามหาวิทยาลัยกระผมขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุกทาน ที่เสียสละมาชวยเหลืองานของสภามหาวิทยาลัย และขอบคุณผูบริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร 

เจาหนาที่ทุกคนที่ไดรวมกันทำงาน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งที่ทุกทานนับถืออำนวยพร

ใหทุกทานประสบความสุข สุขภาพแข็งแรง และมีพลังที่จะรวมกันคิด รวมกันทำงานเพื่อสรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากร

และประเทศชาติใหมีความกาวหนาตอไป

            
ขอบคุณและสวัสดีครับ

                                                                                           (นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
                                                                                     นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

นายภราเดช พยัฆวิเชียร

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

       •  สรางองคความรูในทิศทางที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม 

       •  การพัฒนาองคความรูไปสูการสรางนวัตกรรม

  1.2 ภารกิจของกระทรวงจะไมไดมุงเนนเพียงเรื่อง  Higher Education  แตจะพัฒนาไปสูการเรียนรูแบบ 

Life Learning โดยแบงกลุมคนทีตองการพัฒนาเปน 3 กลุม คือ

       •  กลุมบัณฑิตที่เรียนอยูในมหาวิทยาลัย

       •  คนในวัยทางาน ที่เกียวของกับการ reskill/upskill (38 ลานคน)

       •  คนสูงวัย เพื่อสงเสริมสูการเปน active ageing

  1.3 นอกจาก Manpower แลว ยังตองการพัฒนากลุม Brainpower ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวของ ไดแก

       •  Global Talent

       •  Reverse Brain Drain

       •  ระบบการใหทุนการศึกษาไปเรียนตางประเทศ

  1.4 โจทยการวิจัยที่ผานมาจากเงินงบประมาณ ยังไมมี Impact มากนัก เนื่องจากแตละมหาวิทยาลัยแยกกันทำ 

รวมถึงแยกกันของบประมาณไปที่สำนักงบประมาณ 

  ดังนั้นตอไปโจทยการวิจัยจะแบงเปน 4 platform (16 โปรแกรม) คือ

       •  การวิจัยเพื่อพัฒนากำลังคนของประเทศ 

       •  การวิจัยเพื่อตอบโจทยการสรางขีดความสามารถการแขงขัน 

       •  การวิจัยเพื่อตอบโจทยและกระจายองคความรู ตอบโจทยการพัฒนาพื้นที่

       •  การวิจัยเพื่อตอบโจทยการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

  1.5 BCG (B = bioeconomy C = circular economy G = green economy) จะเปนหัวขอใหญในการขับ

เคลื่อนประเทศ ซึ่งจะตอบโจทยในหลายมิติทั้งเรื่อง high skill labour การพัฒนาชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งมหาวิทยาลัย

ควรหาแนวทางในการเขาไปมีสวนรวม

  1.6 การ Reinvent University เพื่อปลดล็อคขอจำกัดตางๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ

       •  เรื่อง มคอ.

       •  เรื่องการขอตำแหนงทางวิชาการ

       •  เรื่องคุณภาพ

       •  เรื่องธรรมาภิบาล

  1.7 การแบงกลุมมหาวิทยาลัย จะแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

       กลุมที่ 1 Frontier Track 

       กลุมที่ 2 พัฒนานวัตกรรมและอุตสาหกรรม

       กลุมที่ 3 พัฒนาชุมชนทองถิ่น   

2. นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดนำเสนอความคิดเห็นกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยสรุปดังนี้

     พันธกิจดานศิลปะ วัฒนธรรม ยังไมมีนโยบายที่ชัดเจน ไมไดรับความสนใจเทาที่ควร และไดรับการจัดสรรงบประมาณ

นอยมาก ทั้งนี้หากรัฐบาล กระทรวงใหการสนับสนุน มีนโยบายที่ชัดเจนแลว จะชวยสรางคุณคา และมูลคาจำนวนมาก โดย

มหาวิทยาลัยสามารถเขาไปมีบทบาทและมีสวนรวม ใน 3 ระดับ คือ

  (1) ระดับมหาวิทยาลัย โดยจากพันธกิจที่ทุกมหาวิทยาลัยมี 4 พันธกิจเหมือนกัน ซึ่งดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สามารถนำไปตอยอด บูรณาการรวมกับศาสตรอื่นๆ ซึ่งจะชวยสรางมูลคา คุณคาไดจำนวนมาก

  (2) ระดับนโยบาย Public policy ซึ่งขณะนี้ประเทศยังไมมีนโยบายดานศิลปะ วัฒนธรรมที่ชัดเจน  มหาวิทยาลัย

ศิลปากรสามารถเปนแกนนำ ที่จะนำเสนอนโยบายในดานนี้แกประเทศได 

  (3) ระดับลาง อาทิ ชางพื้นถิ่น ปราชญชาวบาน ชุมชน สังคมซึ่งมีองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นจำนวนมาก ที่ควร

อนุรักษไว รวมทั้งสามารถนำมาชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน สังคมใหมีความเขมแข็ง                

3. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดเขารวมประชุม

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ดวย ใหขอมูลเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้ 

  (1) Strategic Direction ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กำหนดไว

มีความชัดเจนพอสมควร แตจะมีปญหาในการขับเคลื่อน การนำไปปฏิบัติ เนื่องจากขณะนี้การดำเนินการ จัดระบบบริหารงาน

ภายในของอุดมศึกษา ยังไมมีความชัดเจน 

  (2) การขับเคลื่อน การนำไปปฏิบัติ จะตองมีการสื่อสารลงไปถึงระดับอาจารย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน

  (3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มอบหมายใหคณะกรรมการขับเคลื่อน

การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แตงตั้งคณะอนุกรรมการมาดูแลเรื่องงบประมาณของอุดมศึกษา เพื่อจัด

วางระบบตางๆ 

  (4) งบประมาณ 

   (4.1) งบประจำ งบดำเนินการ งบลงทุน เสนอไปที่สำนักงบประมาณโดยตรง

   (4.2) งบประมาณดาน (1) การพัฒนากำลังคนระดับสูง และ (2) การพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย 

เสนอผานสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ และสำนักปลัดฯ โดยมีคณะกรรมการพิจารณางบประมาณอุดมศึกษา เปนผูพิจารณา 

(พิจารณาวาสาขาวิชาใดจะใหเงินสนับสนุน สาขาวิชาใดจะไมใหเงินสนับสนุน ซึ่งขณะนี้ยังไมมีการดำเนินการใดๆ)

   (4.3) งบประมาณดานการวิจัย จะอยูที่กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยมีสำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปนฝายเลขานุการในการจัดสรรงบประมาณ (มีหนาที่จัดสรรงบ

ประมาณ “Budget Allocation”) 

   การจัดสรรงบประมาณจะแบงออกเปน 4 platform จำนวน 16 โปรแกรม โดยจะจัดสรรไปที่ 

    (4.3.1) Research Unit 

    (4.3.2) Funding Agency ประกอบดวย 4 หนวยงาน คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สำนักงานวิจัยแหงชาติ (วช.) สถาบันวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) 

    (4.3.3) PMU ทำหนาที่รับเงินตามโปรแกรมตางๆ แลวมาหานักวิจัย                            

   มหาวิทยาลัยสามารถของบประมาณในการทำวิจัยได 2 ชองทาง คือ

            1) ของบประมาณจาก Funding Agency

            2) สราง Consortium ข้ึนมา โดยรวมกับมหาวิทยาลัยตางๆ หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน จัดทำ

โครงการขนาดใหญที่มี Impact (เนน 4 platform 16 โปรแกรม) แลวยื่นของบประมาณ ไปแขงขันกันในระดับโปรแกรม

  (5) เรื่องกฎหมาย ระเบียบ อาทิ เรื่องพัสดุ ซึ่งกฎหมายเปดโอกาสใหสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ  สามารถ

เจรจากับคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เพื่อออกระเบียบเปนพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจางของมหาวิทยาลัย หนวยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อใหการดำเนินการมีความ

คลองตัวมากขึ้น
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แนะนําคณบดีคนใหม

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 11/2562  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย          
ดร.มาเรียม  นิลพันธุ เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม
2562 เปนตนไป

ดานการศึกษา 
ระดับปริญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ระดับปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ระดับปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประสบการณดานการบริหารโดยสังเขป
พ.ศ. 2558-2562 คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2549-2551 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2540-2542 รองคณบดีฝายวิจัยและวางแผน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2538-2539 ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปสาระสําคัญการประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระหวางนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดสรุปสําคัญการไปประชุมแลกเปลี่ยนเชิง
นโยบายระหวางนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับ นายสุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยสรุปดังนี้

1. สาระสําคัญในการบรรยาย โดยสรุปคือ
1.1 ภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

- การสรางและพัฒนาคนสูศตวรรษท่ี 21
- สรางองคความรูในทิศทางท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม
- การพัฒนาองคความรูไปสูการสรางนวัตกรรม

1.2 ภารกิจของกระทรวงจะไมไดมุงเนนเพียงเรื่อง Higher Education แตจะพัฒนาไปสูการเรียนรูแบบ 
Life Learning โดยแบงกลุมคนที่ตองการพัฒนาเปน 3 กลุม คือ

- กลุมบัณฑิตที่เรียนอยูในมหาวิทยาลัย
- คนในวัยทํางาน ที่เก่ียวของกับการ reskill/upskill (38 ลานคน)
- คนสูงวัย เพื่อสงเสริมสูการเปน active ageing

1.3 นอกจาก Manpower แลว ยังตองการพัฒนากลุม Brainpower ซึ่งมีเรื่องที่เก่ียวของ ไดแก
- Global Talent
- Reverse Brain Drain  
- ระบบการใหทุนการศึกษาไปเรียนตางประเทศ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร

นายภราเดช พยฆัวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลยัศิลปากร



  

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2562  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีมติ

เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ  เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดี

คณะศึกษาศาสตร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2562 เปนตนไป

ประสบการณดานการบริหารโดยสังเขป

พ.ศ. 2558-2562 คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2549-2551 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2540-2542 รองคณบดีฝายวิจัยและวางแผน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2538-2539 ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ดานการศึกษา

ระดับปริญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จิตวิทยาและการแนะแนว 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ระดับปริญญาโท  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จิตวิทยาการศึกษา 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ระดับปริญญาเอก  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สรุปสาระสำคัญการประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระหวางนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดสรุปสำคัญการไปประชุม

แลกเปล่ียนเชิงนโยบายระหวางนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับ นายสุวิทย เมษินทรีย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 

2562  ใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 11/2562 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ทราบ

โดยสรุปดังนี้

1. สาระสำคัญในการบรรยาย โดยสรุปคือ 

  1.1 ภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

       •  การสรางและพัฒนาคนสูศตวรรษที่ 21
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แนะนำคณบดีคนใหม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร

7

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

 ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีบัณฑิตใหมของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ 

และอาจารยทุกทานที่ไดรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศาสตราจารยเกียรติคุณในปนี้ 

 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับความสำเร็จอีกขึ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 

Times Higher Education (THE) ไดประกาศผลการจัดอันดับ  THE World University Rankings 2020 และมหาวิทยาลัย

ศิลปากรไดติดอันดับโลกเปนครั้งแรก ไดอันดับ 4 รวมในระดับประเทศ  (มีมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับรวม 16 แหง) และเปน

ความภาคภูมิใจของทุกฝายที่ไดรวมกันทำงานมาอยางตอเนื่อง

 ขอบคุณสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดรวมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมสรางสรรคที่เปน

ประโยชนตอชุมชน สังคม ในการจัด  Mariam Art Project  เพื่อสรางอนุสรณสถาน  "มาเรียม"  ณ อาวดุหยง เกาะลิบง 

จังหวัดตรัง ใหเปนสัญลักษณเตือนใจและรณรงคสรางจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางทะเล ใหคง

ความสมบูรณดังเดิม 

 คณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งไดรายงานผลการดำเนินงาน ในชวงเดือนสิงหาคม 2561 - สิงหาคม 

2562 ที่ผานมาใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ซึ่งการดำเนินงานของคณะกรรมการทุกชุดมีความกาวหนาเปนลำดับ และไดชวย

กลั่นกรองเรื่องตางๆ ทำใหการทำงานของสภามหาวิทยาลัยมีความรอบคอบ และรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งไดใหขอเสนอแนะ

ที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และคณะวิชาดวย อาทิ คณะ

กรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ  ใหขอเสนอแนะ ใหแตละคณะวิชาพิจารณาหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระคลายคลึงกัน ควรยุบ

รวมเปนหลักสูตรเดียวกัน แลวบูรณาการรวมกันเพื่อความเขมแข็งของหลักสูตร ชวยประหยัดงบประมาณและการบริหาร

อัตรากำลัง และควรใหนักศึกษามีอิสระที่จะเลือกเรียนไดตามความสนใจ ซึ่งหากมหาวิทยาลัยและคณะวิชาตางๆ ไดรวมกัน

ดำเนินการแลวจะเกิดการปรับเปลี่ยนที่เปนคุณประโยชนอยางยิ่ง คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ชวยกำกับ 

ติดตามใหขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องจน สตง. เห็นวารายงานการเงินของมหาวิทยาลัยถูกตองตามควรของ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังกำหนด คณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัย ใหขอเสนอแนะ

ใหมหาวิทยาลัย ทุกสวนงานวิเคราะหตนเองอยางเจาะลึกถึงสภาพปญหา ตระหนักถึงความจำเปนที่ตองเปลี่ยนแปลง และ

กำหนดเปาหมายที่จะกาวตอไปทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงขอเสนอแนะของคณะกรรมการชุดอื่นๆ ที่กระผมไมได

กลาวถึงในที่นี้ดวย กระผมจึงขอขอบคุณคณะกรรมการทุกชุด และกรรมการทุกทานที่ไดรวมกันทำงานดวยความเสียสละ 

และทุมเท มา ณ โอกาสนี้ดวยครับ

 เนื่องในโอกาสขึ้นปใหม พ.ศ.2563  ในนามของสภามหาวิทยาลัยกระผมขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุกทาน ที่เสียสละมาชวยเหลืองานของสภามหาวิทยาลัย และขอบคุณผูบริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร 

เจาหนาที่ทุกคนที่ไดรวมกันทำงาน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งที่ทุกทานนับถืออำนวยพร

ใหทุกทานประสบความสุข สุขภาพแข็งแรง และมีพลังที่จะรวมกันคิด รวมกันทำงานเพื่อสรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากร

และประเทศชาติใหมีความกาวหนาตอไป

            
ขอบคุณและสวัสดีครับ

                                                                                           (นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
                                                                                     นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

นายภราเดช พยัฆวิเชียร

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

       •  สรางองคความรูในทิศทางที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม 

       •  การพัฒนาองคความรูไปสูการสรางนวัตกรรม

  1.2 ภารกิจของกระทรวงจะไมไดมุงเนนเพียงเรื่อง  Higher Education  แตจะพัฒนาไปสูการเรียนรูแบบ 

Life Learning โดยแบงกลุมคนทีตองการพัฒนาเปน 3 กลุม คือ

       •  กลุมบัณฑิตที่เรียนอยูในมหาวิทยาลัย

       •  คนในวัยทางาน ที่เกียวของกับการ reskill/upskill (38 ลานคน)

       •  คนสูงวัย เพื่อสงเสริมสูการเปน active ageing

  1.3 นอกจาก Manpower แลว ยังตองการพัฒนากลุม Brainpower ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวของ ไดแก

       •  Global Talent

       •  Reverse Brain Drain

       •  ระบบการใหทุนการศึกษาไปเรียนตางประเทศ

  1.4 โจทยการวิจัยที่ผานมาจากเงินงบประมาณ ยังไมมี Impact มากนัก เนื่องจากแตละมหาวิทยาลัยแยกกันทำ 

รวมถึงแยกกันของบประมาณไปที่สำนักงบประมาณ 

  ดังนั้นตอไปโจทยการวิจัยจะแบงเปน 4 platform (16 โปรแกรม) คือ

       •  การวิจัยเพื่อพัฒนากำลังคนของประเทศ 

       •  การวิจัยเพื่อตอบโจทยการสรางขีดความสามารถการแขงขัน 

       •  การวิจัยเพื่อตอบโจทยและกระจายองคความรู ตอบโจทยการพัฒนาพื้นที่

       •  การวิจัยเพื่อตอบโจทยการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

  1.5 BCG (B = bioeconomy C = circular economy G = green economy) จะเปนหัวขอใหญในการขับ

เคลื่อนประเทศ ซึ่งจะตอบโจทยในหลายมิติทั้งเรื่อง high skill labour การพัฒนาชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งมหาวิทยาลัย

ควรหาแนวทางในการเขาไปมีสวนรวม

  1.6 การ Reinvent University เพื่อปลดล็อคขอจำกัดตางๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ

       •  เรื่อง มคอ.

       •  เรื่องการขอตำแหนงทางวิชาการ

       •  เรื่องคุณภาพ

       •  เรื่องธรรมาภิบาล

  1.7 การแบงกลุมมหาวิทยาลัย จะแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

       กลุมที่ 1 Frontier Track 

       กลุมที่ 2 พัฒนานวัตกรรมและอุตสาหกรรม

       กลุมที่ 3 พัฒนาชุมชนทองถิ่น   

2. นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดนำเสนอความคิดเห็นกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยสรุปดังนี้

     พันธกิจดานศิลปะ วัฒนธรรม ยังไมมีนโยบายที่ชัดเจน ไมไดรับความสนใจเทาที่ควร และไดรับการจัดสรรงบประมาณ

นอยมาก ทั้งนี้หากรัฐบาล กระทรวงใหการสนับสนุน มีนโยบายที่ชัดเจนแลว จะชวยสรางคุณคา และมูลคาจำนวนมาก โดย

มหาวิทยาลัยสามารถเขาไปมีบทบาทและมีสวนรวม ใน 3 ระดับ คือ

  (1) ระดับมหาวิทยาลัย โดยจากพันธกิจที่ทุกมหาวิทยาลัยมี 4 พันธกิจเหมือนกัน ซึ่งดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สามารถนำไปตอยอด บูรณาการรวมกับศาสตรอื่นๆ ซึ่งจะชวยสรางมูลคา คุณคาไดจำนวนมาก

  (2) ระดับนโยบาย Public policy ซึ่งขณะนี้ประเทศยังไมมีนโยบายดานศิลปะ วัฒนธรรมที่ชัดเจน  มหาวิทยาลัย

ศิลปากรสามารถเปนแกนนำ ที่จะนำเสนอนโยบายในดานนี้แกประเทศได 

  (3) ระดับลาง อาทิ ชางพื้นถิ่น ปราชญชาวบาน ชุมชน สังคมซึ่งมีองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นจำนวนมาก ที่ควร

อนุรักษไว รวมทั้งสามารถนำมาชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน สังคมใหมีความเขมแข็ง                

3. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดเขารวมประชุม

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ดวย ใหขอมูลเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้ 

  (1) Strategic Direction ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กำหนดไว

มีความชัดเจนพอสมควร แตจะมีปญหาในการขับเคลื่อน การนำไปปฏิบัติ เนื่องจากขณะนี้การดำเนินการ จัดระบบบริหารงาน

ภายในของอุดมศึกษา ยังไมมีความชัดเจน 

  (2) การขับเคลื่อน การนำไปปฏิบัติ จะตองมีการสื่อสารลงไปถึงระดับอาจารย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน

  (3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มอบหมายใหคณะกรรมการขับเคลื่อน

การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แตงตั้งคณะอนุกรรมการมาดูแลเรื่องงบประมาณของอุดมศึกษา เพื่อจัด

วางระบบตางๆ 

  (4) งบประมาณ 

   (4.1) งบประจำ งบดำเนินการ งบลงทุน เสนอไปที่สำนักงบประมาณโดยตรง

   (4.2) งบประมาณดาน (1) การพัฒนากำลังคนระดับสูง และ (2) การพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย 

เสนอผานสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ และสำนักปลัดฯ โดยมีคณะกรรมการพิจารณางบประมาณอุดมศึกษา เปนผูพิจารณา 

(พิจารณาวาสาขาวิชาใดจะใหเงินสนับสนุน สาขาวิชาใดจะไมใหเงินสนับสนุน ซึ่งขณะนี้ยังไมมีการดำเนินการใดๆ)

   (4.3) งบประมาณดานการวิจัย จะอยูที่กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยมีสำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปนฝายเลขานุการในการจัดสรรงบประมาณ (มีหนาที่จัดสรรงบ

ประมาณ “Budget Allocation”) 

   การจัดสรรงบประมาณจะแบงออกเปน 4 platform จำนวน 16 โปรแกรม โดยจะจัดสรรไปที่ 

    (4.3.1) Research Unit 

    (4.3.2) Funding Agency ประกอบดวย 4 หนวยงาน คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สำนักงานวิจัยแหงชาติ (วช.) สถาบันวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) 

    (4.3.3) PMU ทำหนาที่รับเงินตามโปรแกรมตางๆ แลวมาหานักวิจัย                            

   มหาวิทยาลัยสามารถของบประมาณในการทำวิจัยได 2 ชองทาง คือ

            1) ของบประมาณจาก Funding Agency

            2) สราง Consortium ข้ึนมา โดยรวมกับมหาวิทยาลัยตางๆ หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน จัดทำ

โครงการขนาดใหญที่มี Impact (เนน 4 platform 16 โปรแกรม) แลวยื่นของบประมาณ ไปแขงขันกันในระดับโปรแกรม

  (5) เรื่องกฎหมาย ระเบียบ อาทิ เรื่องพัสดุ ซึ่งกฎหมายเปดโอกาสใหสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ  สามารถ

เจรจากับคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เพื่อออกระเบียบเปนพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจางของมหาวิทยาลัย หนวยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อใหการดำเนินการมีความ

คลองตัวมากขึ้น

6

แนะนําคณบดีคนใหม

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 11/2562  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย          
ดร.มาเรียม  นิลพันธุ เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม
2562 เปนตนไป

ดานการศึกษา 
ระดับปริญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ระดับปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ระดับปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประสบการณดานการบริหารโดยสังเขป
พ.ศ. 2558-2562 คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2549-2551 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2540-2542 รองคณบดีฝายวิจัยและวางแผน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2538-2539 ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปสาระสําคัญการประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระหวางนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดสรุปสําคัญการไปประชุมแลกเปลี่ยนเชิง
นโยบายระหวางนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับ นายสุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยสรุปดังนี้

1. สาระสําคัญในการบรรยาย โดยสรุปคือ
1.1 ภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

- การสรางและพัฒนาคนสูศตวรรษท่ี 21
- สรางองคความรูในทิศทางท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม
- การพัฒนาองคความรูไปสูการสรางนวัตกรรม

1.2 ภารกิจของกระทรวงจะไมไดมุงเนนเพียงเรื่อง Higher Education แตจะพัฒนาไปสูการเรียนรูแบบ 
Life Learning โดยแบงกลุมคนที่ตองการพัฒนาเปน 3 กลุม คือ

- กลุมบัณฑิตที่เรียนอยูในมหาวิทยาลัย
- คนในวัยทํางาน ที่เก่ียวของกับการ reskill/upskill (38 ลานคน)
- คนสูงวัย เพื่อสงเสริมสูการเปน active ageing

1.3 นอกจาก Manpower แลว ยังตองการพัฒนากลุม Brainpower ซึ่งมีเรื่องที่เก่ียวของ ไดแก
- Global Talent
- Reverse Brain Drain  
- ระบบการใหทุนการศึกษาไปเรียนตางประเทศ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร

นายภราเดช พยฆัวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลยัศิลปากร
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 กองแผนงาน ไดจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ณ หอประชุมใหญ ศูนยมานุษยวิทยาลัยสิรินธร (องคการมหาชน) กรุงเทพฯ และไดเชิญ นายภราเดช  พยัฆวิเชียร นายก

สภามหาวิทยาลัย เปนประธานเปดการประชุมสัมมนา โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารมหาวิทยาลัย          

และบุคลากร เขารวมประชุม

มติ ท่ีประชุม 

 1) อนุมัติใหผูดำรงตำแหนงรองอธิการบดีตามคำส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 569/2562  ลงวันท่ี11 เมษายน 2562 

ดำรงตำแหนงรองอธิการบดี ตามวาระของอธิการบดี ต้ังแตวันท่ี 26 กันยายน 2562 เปนตนไป โดยใหไดรับเงินเดือน และ

เงินประจำตำแหนงตามท่ีสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ไดกำหนด

ไวใหแลว ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ดังน้ี

        (1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง      ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร

        (2) ศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย         ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร

        (3) อาจารยอำมฤทธ์ิ ชูสุวรรณ   ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม

        (4) อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน   ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา

        (5) รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพื่อสังคม

        (6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ

        (7) อาจารย ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายคลัง

        (8) ผูชวยศาสตราจารยจอมภัค คลังระหัด  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดี เพชรบุรี

        (9) อาจารย ดร.วิชิต อ่ิมอารมย   ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

     2. อธิการบดีเสนอแตงต้ังรองอธิการบดี จำนวน 10 ราย

     3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ขอยายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

     สาขาวิชา นิเทศศาสตร มาจัดการเรียนการสอน ณ พ้ืนท่ีสวนขยายการจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี

     
ท่ีประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังน้ี

 1) มหาวิทยาลัย คณะวิชา ควรประชาสัมพันธ สรางความเขาใจในเร่ืองการยายท่ีต้ังใหนักศึกษา ผูปกครอง ไดรับทราบ

ใหมากข้ึน อาทิ คาใชจาย ท่ีพักท่ีจะรองรับนักศึกษา ความปลอดภัย 

 2) ควรมีการวางแผนเร่ือง  Campus life  ของนักศึกษา ท่ี  City Campus  เมืองทองธานี ใหมากข้ึน อาทิ สถานท่ีจัด

การเรียนการสอน สภาพแวดลอม การจัดกิจกรรมนักศึกษา 

 3) ควรพิจารณาวาเมื่อยายหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ทุกช้ันป (ป1 - ป4) มาเรียนท่ี City Campus เมืองทองธานี แลว พ้ืนท่ีท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยจะ

มีแนวทางในการบริหารจัดการ การนำไปใชประโยชนอยางไรเพ่ือใหเกิดคุณคา และมูลคามากข้ึน

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบใหคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร  นักศึกษาชั้นปที่ 1 - ชั้นปที่ 4 (ทุกชั้นป)  มาเรียนที่พื้นที่สวนขยายการจัดการศึกษา City Campus 

เมืองทองธานี ต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 เปนตนไป ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะ

ของท่ีประชุมไปพิจารณาดวย

การประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

     1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2561 และผลลัพธตาม

     มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2561 ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561  

       

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

ท่ีประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปคือ

 สภามหาวิทยาลัยช่ืนชมการทำงานของมหาวิทยาลัยท่ีผานมา เน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำป

การศึกษา 2561 มีผลการประเมินท่ีสูงข้ึน เม่ือเทียบกับผลการประเมินในปท่ีผานๆ มา ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยควรวางแผนพัฒนา

การดำเนินการในดานที่มหาวิทยาลัยยังไดผลการประเมินที่ยังไมสูงมากนัก เพื่อการพัฒนาที่เปนเลิศขององคกรตอไป อาทิ 

จำนวนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการ การบริหารจัดการหลักสูตร เงินสนับสนุนงานวิจัย 

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2561 และ

ผลลัพธตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปการศึกษา 2561  ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

พ.ศ.2561 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดวย

       2. การแกไขสัญญาโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ

            ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นโดยสรุปดังนี้

 เน่ืองจากเอกสารในการเสนอขอแกไขสัญญา มีรายละเอียดรูปแบบรายการท่ีตองเปล่ียนแปลงจำนวนมาก และตอง

ดำเนินการโดยเรงดวน หากการดำเนินการลาชาจะสงผลตอเน่ืองถึงงบประมาณ ระยะเวลากอสราง ประกอบกับคณะกรรมการ

วินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ ว 476 

ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562 เร่ือง ซอมความเขาใจเก่ียวกับผูมีอำนาจอนุมัติแกไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ถึงทานอธิการบดี เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลว เห็นวา มหาวิทยาลัยมีความจำเปนที่จะตองดำเนินการเรื่องการแกไขเพิ่มเติมสัญญา

คร้ังน้ีโดยเรงดวนเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัย แตเน่ืองจากมหาวิทยาลัยยังมิไดนำเร่ืองเขาหารือในคณะกรรมการกล่ันกรอง

ขอกฎหมายดานบริหารเพ่ือการขับเคล่ือนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย (นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ) ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 10/2562 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 

2562 สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติ

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ        

พรอมผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  และอาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  ไดเขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัย

กลุมกรุงเทพมหานคร  ซึ่งคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้น  ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

การประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 1) ควรวิเคราะห

  1.1) ความเชื่อมโยงระหวางปจจัยนำเขา กระบวนการ และผลลัพธ ในแตละองคประกอบ เพื่อใหเห็น

ความสัมพันธ ความเช่ือมโยง ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานมากข้ึน

  1.2) ผลกระทบ (Impact)  ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแตละคณะวิชา และมหาวิทยาลัยซึ่งเปนสิ่ง

สำคัญท่ีตองการจะใหเกิดข้ึนจากการดำเนินการ

 2) ควรพิจารณาจัดทำหลักสูตร งานวิจัย การบริการวิชาการ ใหมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และกำหนด 

ทิศทาง แผนการดำเนินงานท่ีชัดเจน

มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา/หนวยงาน

เทียบเทามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปการศึกษา 2561 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนาขอสังเกต ขอเสนอแนะของ

ที่ประชุมไปพิจารณา ดวย

     1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา

     มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปการศึกษา 2561

 2) อนุมัติแตงต้ัง รองศาสตราจารย ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร ใหดำรง 

ตำแหนงรองอธิการบดีฝายวิจัย ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ต้ังแตวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 เปนตนไป

 3) แตงตั้ง อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ดำรงตาแหนงเลขานุการสภา 

มหาวิทยาลัย ต้ังแตวันท่ี 26 กันยายน 2562 เปนตนไป

มติ ที่ประชุม 1. ใหมหาวิทยาลัยนำรายละเอียดรวมทั้งเหตุผลและความจำเปนของการแกไขเพิ่มเติมสัญญาในครั้งนี้เขาหารือ

ในคณะกรรมการกล่ันกรองขอกฎหมายดานบริหารเพ่ือการขับเคล่ือนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย (นายอนุชาติ     

คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ) กอน หากคณะกรรมการกล่ันกรองขอกฎหมายดาน

บริหารเพ่ือการขับเคล่ือนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาขอกฎหมายแลวเห็นวา การแกไขเพ่ิมเติมสัญญา

คร้ังน้ีเปนอำนาจของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยสามารถมอบอำนาจใหอธิการบดีดำเนินการไดแลว ใหถือวาสภา

มหาวิทยาลัยไดมอบอำนาจใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมสัญญาครั้งนี้ เมื่ออธิการบดีดำเนินการแกไข

เพ่ิมเติมสัญญาอยางไรแลว ใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบในคราวประชุมคร้ังถัดไป

  2. มหาวิทยาลัยควรดำเนินการใหมีขอบังคับวาดวยการจัดซ้ือจัดจางของมหาวิทยาลัย โดยใหมีรายละเอียด

เก่ียวกับการแกไขเพ่ิมเติมสัญญา และระเบียบวาดวยการมอบอำนาจของผูมีอำนาจเหนือข้ึนไปดวย

11

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 กองแผนงาน ไดจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร           
ณ หอประชุมใหญ ศูนยมานุษยวิทยาลัยสิรินธร (องคการมหาชน) กรุงเทพฯ และไดเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัย เปนประธานเปดการประชุมสัมมนา โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารมหาวิทยาลัย          
และ บุคลากร เขารวมประชุม

                      

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ        
พรอมผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดี
ฝายวางแผนและพัฒนา ไดเขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลเชิงพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยกลุมกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
คณะกรรมาธิ ก า ร อุดมศึ กษา  วิ ทย าศาสตร  วิ จั ย และนวั ตกร รม  วุฒิ สภา จั ดขึ้ น  ณ  อ าคารจั ก ร พันธ เ พ็ญ ศิ ริ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
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8

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 กองแผนงาน ไดจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ณ หอประชุมใหญ ศูนยมานุษยวิทยาลัยสิรินธร (องคการมหาชน) กรุงเทพฯ และไดเชิญ นายภราเดช  พยัฆวิเชียร นายก

สภามหาวิทยาลัย เปนประธานเปดการประชุมสัมมนา โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารมหาวิทยาลัย          

และบุคลากร เขารวมประชุม

มติ ท่ีประชุม 

 1) อนุมัติใหผูดำรงตำแหนงรองอธิการบดีตามคำส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 569/2562  ลงวันท่ี11 เมษายน 2562 

ดำรงตำแหนงรองอธิการบดี ตามวาระของอธิการบดี ต้ังแตวันท่ี 26 กันยายน 2562 เปนตนไป โดยใหไดรับเงินเดือน และ

เงินประจำตำแหนงตามท่ีสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ไดกำหนด

ไวใหแลว ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ดังน้ี

        (1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง      ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร

        (2) ศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย         ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร

        (3) อาจารยอำมฤทธ์ิ ชูสุวรรณ   ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม

        (4) อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน   ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา

        (5) รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพื่อสังคม

        (6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ

        (7) อาจารย ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายคลัง

        (8) ผูชวยศาสตราจารยจอมภัค คลังระหัด  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดี เพชรบุรี

        (9) อาจารย ดร.วิชิต อ่ิมอารมย   ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

     2. อธิการบดีเสนอแตงต้ังรองอธิการบดี จำนวน 10 ราย

     3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ขอยายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

     สาขาวิชา นิเทศศาสตร มาจัดการเรียนการสอน ณ พ้ืนท่ีสวนขยายการจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี

     
ท่ีประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังน้ี

 1) มหาวิทยาลัย คณะวิชา ควรประชาสัมพันธ สรางความเขาใจในเร่ืองการยายท่ีต้ังใหนักศึกษา ผูปกครอง ไดรับทราบ

ใหมากข้ึน อาทิ คาใชจาย ท่ีพักท่ีจะรองรับนักศึกษา ความปลอดภัย 

 2) ควรมีการวางแผนเร่ือง  Campus life  ของนักศึกษา ท่ี  City Campus  เมืองทองธานี ใหมากข้ึน อาทิ สถานท่ีจัด

การเรียนการสอน สภาพแวดลอม การจัดกิจกรรมนักศึกษา 

 3) ควรพิจารณาวาเมื่อยายหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ทุกช้ันป (ป1 - ป4) มาเรียนท่ี City Campus เมืองทองธานี แลว พ้ืนท่ีท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยจะ

มีแนวทางในการบริหารจัดการ การนำไปใชประโยชนอยางไรเพ่ือใหเกิดคุณคา และมูลคามากข้ึน

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบใหคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร  นักศึกษาชั้นปที่ 1 - ชั้นปที่ 4 (ทุกชั้นป)  มาเรียนที่พื้นที่สวนขยายการจัดการศึกษา City Campus 

เมืองทองธานี ต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 เปนตนไป ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะ

ของท่ีประชุมไปพิจารณาดวย

การประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

     1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2561 และผลลัพธตาม

     มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2561 ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561  

       

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

ท่ีประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปคือ

 สภามหาวิทยาลัยช่ืนชมการทำงานของมหาวิทยาลัยท่ีผานมา เน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำป

การศึกษา 2561 มีผลการประเมินท่ีสูงข้ึน เม่ือเทียบกับผลการประเมินในปท่ีผานๆ มา ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยควรวางแผนพัฒนา

การดำเนินการในดานที่มหาวิทยาลัยยังไดผลการประเมินที่ยังไมสูงมากนัก เพื่อการพัฒนาที่เปนเลิศขององคกรตอไป อาทิ 

จำนวนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการ การบริหารจัดการหลักสูตร เงินสนับสนุนงานวิจัย 

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2561 และ

ผลลัพธตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปการศึกษา 2561  ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

พ.ศ.2561 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดวย

       2. การแกไขสัญญาโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ

            ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นโดยสรุปดังนี้

 เน่ืองจากเอกสารในการเสนอขอแกไขสัญญา มีรายละเอียดรูปแบบรายการท่ีตองเปล่ียนแปลงจำนวนมาก และตอง

ดำเนินการโดยเรงดวน หากการดำเนินการลาชาจะสงผลตอเน่ืองถึงงบประมาณ ระยะเวลากอสราง ประกอบกับคณะกรรมการ

วินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ ว 476 

ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562 เร่ือง ซอมความเขาใจเก่ียวกับผูมีอำนาจอนุมัติแกไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ถึงทานอธิการบดี เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลว เห็นวา มหาวิทยาลัยมีความจำเปนที่จะตองดำเนินการเรื่องการแกไขเพิ่มเติมสัญญา

คร้ังน้ีโดยเรงดวนเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัย แตเน่ืองจากมหาวิทยาลัยยังมิไดนำเร่ืองเขาหารือในคณะกรรมการกล่ันกรอง

ขอกฎหมายดานบริหารเพ่ือการขับเคล่ือนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย (นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ) ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 10/2562 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 

2562 สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติ

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ        

พรอมผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  และอาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  ไดเขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัย

กลุมกรุงเทพมหานคร  ซึ่งคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้น  ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

การประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 1) ควรวิเคราะห

  1.1) ความเชื่อมโยงระหวางปจจัยนำเขา กระบวนการ และผลลัพธ ในแตละองคประกอบ เพื่อใหเห็น

ความสัมพันธ ความเช่ือมโยง ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานมากข้ึน

  1.2) ผลกระทบ (Impact)  ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแตละคณะวิชา และมหาวิทยาลัยซึ่งเปนสิ่ง

สำคัญท่ีตองการจะใหเกิดข้ึนจากการดำเนินการ

 2) ควรพิจารณาจัดทำหลักสูตร งานวิจัย การบริการวิชาการ ใหมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และกำหนด 

ทิศทาง แผนการดำเนินงานท่ีชัดเจน

มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา/หนวยงาน

เทียบเทามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปการศึกษา 2561 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนาขอสังเกต ขอเสนอแนะของ

ที่ประชุมไปพิจารณา ดวย

     1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา

     มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปการศึกษา 2561

 2) อนุมัติแตงต้ัง รองศาสตราจารย ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร ใหดำรง 

ตำแหนงรองอธิการบดีฝายวิจัย ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ต้ังแตวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 เปนตนไป

 3) แตงตั้ง อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ดำรงตาแหนงเลขานุการสภา 

มหาวิทยาลัย ต้ังแตวันท่ี 26 กันยายน 2562 เปนตนไป

มติ ที่ประชุม 1. ใหมหาวิทยาลัยนำรายละเอียดรวมทั้งเหตุผลและความจำเปนของการแกไขเพิ่มเติมสัญญาในครั้งนี้เขาหารือ

ในคณะกรรมการกล่ันกรองขอกฎหมายดานบริหารเพ่ือการขับเคล่ือนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย (นายอนุชาติ     

คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ) กอน หากคณะกรรมการกล่ันกรองขอกฎหมายดาน

บริหารเพ่ือการขับเคล่ือนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาขอกฎหมายแลวเห็นวา การแกไขเพ่ิมเติมสัญญา

คร้ังน้ีเปนอำนาจของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยสามารถมอบอำนาจใหอธิการบดีดำเนินการไดแลว ใหถือวาสภา

มหาวิทยาลัยไดมอบอำนาจใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมสัญญาครั้งนี้ เมื่ออธิการบดีดำเนินการแกไข

เพ่ิมเติมสัญญาอยางไรแลว ใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบในคราวประชุมคร้ังถัดไป

  2. มหาวิทยาลัยควรดำเนินการใหมีขอบังคับวาดวยการจัดซ้ือจัดจางของมหาวิทยาลัย โดยใหมีรายละเอียด

เก่ียวกับการแกไขเพ่ิมเติมสัญญา และระเบียบวาดวยการมอบอำนาจของผูมีอำนาจเหนือข้ึนไปดวย

11

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 กองแผนงาน ไดจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร           
ณ หอประชุมใหญ ศูนยมานุษยวิทยาลัยสิรินธร (องคการมหาชน) กรุงเทพฯ และไดเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัย เปนประธานเปดการประชุมสัมมนา โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารมหาวิทยาลัย          
และ บุคลากร เขารวมประชุม

                      

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ        
พรอมผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดี
ฝายวางแผนและพัฒนา ไดเขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลเชิงพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยกลุมกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
คณะกรรมาธิ ก า ร อุดมศึ กษา  วิ ทย าศาสตร  วิ จั ย และนวั ตกร รม  วุฒิ สภา จั ดขึ้ น  ณ  อ าคารจั ก ร พันธ เ พ็ญศิ ริ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
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เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ        
พรอมผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดี
ฝายวางแผนและพัฒนา ไดเขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลเชิงพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยกลุมกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
คณะกรรมาธิ ก า ร อุดม ศึกษา  วิ ทย าศาสตร  วิ จั ย และนวั ตกร รม  วุฒิ สภา จั ดขึ้ น  ณ  อ าคารจั ก ร พันธ เ พ็ญศิ ริ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  

                                  

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
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10 11

  

8

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 กองแผนงาน ไดจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ณ หอประชุมใหญ ศูนยมานุษยวิทยาลัยสิรินธร (องคการมหาชน) กรุงเทพฯ และไดเชิญ นายภราเดช  พยัฆวิเชียร นายก

สภามหาวิทยาลัย เปนประธานเปดการประชุมสัมมนา โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารมหาวิทยาลัย          

และบุคลากร เขารวมประชุม

มติ ท่ีประชุม 

 1) อนุมัติใหผูดำรงตำแหนงรองอธิการบดีตามคำส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 569/2562  ลงวันท่ี11 เมษายน 2562 

ดำรงตำแหนงรองอธิการบดี ตามวาระของอธิการบดี ต้ังแตวันท่ี 26 กันยายน 2562 เปนตนไป โดยใหไดรับเงินเดือน และ

เงินประจำตำแหนงตามท่ีสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ไดกำหนด

ไวใหแลว ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ดังน้ี

        (1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง      ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร

        (2) ศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย         ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร

        (3) อาจารยอำมฤทธ์ิ ชูสุวรรณ   ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม

        (4) อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน   ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา

        (5) รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพื่อสังคม

        (6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ

        (7) อาจารย ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายคลัง

        (8) ผูชวยศาสตราจารยจอมภัค คลังระหัด  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดี เพชรบุรี

        (9) อาจารย ดร.วิชิต อ่ิมอารมย   ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

     2. อธิการบดีเสนอแตงต้ังรองอธิการบดี จำนวน 10 ราย

     3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ขอยายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

     สาขาวิชา นิเทศศาสตร มาจัดการเรียนการสอน ณ พ้ืนท่ีสวนขยายการจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี

     
ท่ีประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังน้ี

 1) มหาวิทยาลัย คณะวิชา ควรประชาสัมพันธ สรางความเขาใจในเร่ืองการยายท่ีต้ังใหนักศึกษา ผูปกครอง ไดรับทราบ

ใหมากข้ึน อาทิ คาใชจาย ท่ีพักท่ีจะรองรับนักศึกษา ความปลอดภัย 

 2) ควรมีการวางแผนเร่ือง  Campus life  ของนักศึกษา ท่ี  City Campus  เมืองทองธานี ใหมากข้ึน อาทิ สถานท่ีจัด

การเรียนการสอน สภาพแวดลอม การจัดกิจกรรมนักศึกษา 

 3) ควรพิจารณาวาเมื่อยายหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ทุกช้ันป (ป1 - ป4) มาเรียนท่ี City Campus เมืองทองธานี แลว พ้ืนท่ีท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยจะ

มีแนวทางในการบริหารจัดการ การนำไปใชประโยชนอยางไรเพ่ือใหเกิดคุณคา และมูลคามากข้ึน

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบใหคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร  นักศึกษาชั้นปที่ 1 - ชั้นปที่ 4 (ทุกชั้นป)  มาเรียนที่พื้นที่สวนขยายการจัดการศึกษา City Campus 

เมืองทองธานี ต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 เปนตนไป ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะ

ของท่ีประชุมไปพิจารณาดวย

การประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

     1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2561 และผลลัพธตาม

     มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2561 ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561  

       

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

ท่ีประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปคือ

 สภามหาวิทยาลัยช่ืนชมการทำงานของมหาวิทยาลัยท่ีผานมา เน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำป

การศึกษา 2561 มีผลการประเมินท่ีสูงข้ึน เม่ือเทียบกับผลการประเมินในปท่ีผานๆ มา ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยควรวางแผนพัฒนา

การดำเนินการในดานที่มหาวิทยาลัยยังไดผลการประเมินที่ยังไมสูงมากนัก เพื่อการพัฒนาที่เปนเลิศขององคกรตอไป อาทิ 

จำนวนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการ การบริหารจัดการหลักสูตร เงินสนับสนุนงานวิจัย 

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2561 และ

ผลลัพธตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปการศึกษา 2561  ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

พ.ศ.2561 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดวย

       2. การแกไขสัญญาโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ

            ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นโดยสรุปดังนี้

 เน่ืองจากเอกสารในการเสนอขอแกไขสัญญา มีรายละเอียดรูปแบบรายการท่ีตองเปล่ียนแปลงจำนวนมาก และตอง

ดำเนินการโดยเรงดวน หากการดำเนินการลาชาจะสงผลตอเน่ืองถึงงบประมาณ ระยะเวลากอสราง ประกอบกับคณะกรรมการ

วินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ ว 476 

ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562 เร่ือง ซอมความเขาใจเก่ียวกับผูมีอำนาจอนุมัติแกไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ถึงทานอธิการบดี เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลว เห็นวา มหาวิทยาลัยมีความจำเปนที่จะตองดำเนินการเรื่องการแกไขเพิ่มเติมสัญญา

คร้ังน้ีโดยเรงดวนเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัย แตเน่ืองจากมหาวิทยาลัยยังมิไดนำเร่ืองเขาหารือในคณะกรรมการกล่ันกรอง

ขอกฎหมายดานบริหารเพ่ือการขับเคล่ือนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย (นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ) ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 10/2562 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 

2562 สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติ

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ        

พรอมผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  และอาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  ไดเขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัย

กลุมกรุงเทพมหานคร  ซึ่งคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้น  ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

การประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 1) ควรวิเคราะห

  1.1) ความเชื่อมโยงระหวางปจจัยนำเขา กระบวนการ และผลลัพธ ในแตละองคประกอบ เพื่อใหเห็น

ความสัมพันธ ความเช่ือมโยง ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานมากข้ึน

  1.2) ผลกระทบ (Impact)  ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแตละคณะวิชา และมหาวิทยาลัยซึ่งเปนสิ่ง

สำคัญท่ีตองการจะใหเกิดข้ึนจากการดำเนินการ

 2) ควรพิจารณาจัดทำหลักสูตร งานวิจัย การบริการวิชาการ ใหมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และกำหนด 

ทิศทาง แผนการดำเนินงานท่ีชัดเจน

มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา/หนวยงาน

เทียบเทามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปการศึกษา 2561 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนาขอสังเกต ขอเสนอแนะของ

ที่ประชุมไปพิจารณา ดวย

     1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา

     มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปการศึกษา 2561

 2) อนุมัติแตงต้ัง รองศาสตราจารย ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร ใหดำรง 

ตำแหนงรองอธิการบดีฝายวิจัย ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ต้ังแตวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 เปนตนไป

 3) แตงตั้ง อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ดำรงตาแหนงเลขานุการสภา 

มหาวิทยาลัย ต้ังแตวันท่ี 26 กันยายน 2562 เปนตนไป

มติ ที่ประชุม 1. ใหมหาวิทยาลัยนำรายละเอียดรวมทั้งเหตุผลและความจำเปนของการแกไขเพิ่มเติมสัญญาในครั้งนี้เขาหารือ

ในคณะกรรมการกล่ันกรองขอกฎหมายดานบริหารเพ่ือการขับเคล่ือนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย (นายอนุชาติ     

คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ) กอน หากคณะกรรมการกล่ันกรองขอกฎหมายดาน

บริหารเพ่ือการขับเคล่ือนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาขอกฎหมายแลวเห็นวา การแกไขเพ่ิมเติมสัญญา

คร้ังน้ีเปนอำนาจของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยสามารถมอบอำนาจใหอธิการบดีดำเนินการไดแลว ใหถือวาสภา

มหาวิทยาลัยไดมอบอำนาจใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมสัญญาครั้งนี้ เมื่ออธิการบดีดำเนินการแกไข

เพ่ิมเติมสัญญาอยางไรแลว ใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบในคราวประชุมคร้ังถัดไป

  2. มหาวิทยาลัยควรดำเนินการใหมีขอบังคับวาดวยการจัดซ้ือจัดจางของมหาวิทยาลัย โดยใหมีรายละเอียด

เก่ียวกับการแกไขเพ่ิมเติมสัญญา และระเบียบวาดวยการมอบอำนาจของผูมีอำนาจเหนือข้ึนไปดวย

11

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 กองแผนงาน ไดจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร           
ณ หอประชุมใหญ ศูนยมานุษยวิทยาลัยสิรินธร (องคการมหาชน) กรุงเทพฯ และไดเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัย เปนประธานเปดการประชุมสัมมนา โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารมหาวิทยาลัย          
และ บุคลากร เขารวมประชุม

                      

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ        
พรอมผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดี
ฝายวางแผนและพัฒนา ไดเขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลเชิงพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยกลุมกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
คณะกรรมาธิ ก า ร อุดมศึ กษา  วิ ทย าศาสตร  วิ จั ย และนวั ตกร รม  วุฒิ สภา จั ดขึ้ น  ณ  อ าคารจั ก ร พันธ เ พ็ญ ศิ ริ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
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8

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 กองแผนงาน ไดจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ณ หอประชุมใหญ ศูนยมานุษยวิทยาลัยสิรินธร (องคการมหาชน) กรุงเทพฯ และไดเชิญ นายภราเดช  พยัฆวิเชียร นายก

สภามหาวิทยาลัย เปนประธานเปดการประชุมสัมมนา โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารมหาวิทยาลัย          

และบุคลากร เขารวมประชุม

มติ ท่ีประชุม 

 1) อนุมัติใหผูดำรงตำแหนงรองอธิการบดีตามคำส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 569/2562  ลงวันท่ี11 เมษายน 2562 

ดำรงตำแหนงรองอธิการบดี ตามวาระของอธิการบดี ต้ังแตวันท่ี 26 กันยายน 2562 เปนตนไป โดยใหไดรับเงินเดือน และ

เงินประจำตำแหนงตามท่ีสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ไดกำหนด

ไวใหแลว ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ดังน้ี

        (1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง      ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร

        (2) ศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย         ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร

        (3) อาจารยอำมฤทธ์ิ ชูสุวรรณ   ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม

        (4) อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน   ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา

        (5) รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพื่อสังคม

        (6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ

        (7) อาจารย ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายคลัง

        (8) ผูชวยศาสตราจารยจอมภัค คลังระหัด  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดี เพชรบุรี

        (9) อาจารย ดร.วิชิต อ่ิมอารมย   ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

     2. อธิการบดีเสนอแตงต้ังรองอธิการบดี จำนวน 10 ราย

     3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ขอยายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

     สาขาวิชา นิเทศศาสตร มาจัดการเรียนการสอน ณ พ้ืนท่ีสวนขยายการจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี

     
ท่ีประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังน้ี

 1) มหาวิทยาลัย คณะวิชา ควรประชาสัมพันธ สรางความเขาใจในเร่ืองการยายท่ีต้ังใหนักศึกษา ผูปกครอง ไดรับทราบ

ใหมากข้ึน อาทิ คาใชจาย ท่ีพักท่ีจะรองรับนักศึกษา ความปลอดภัย 

 2) ควรมีการวางแผนเร่ือง  Campus life  ของนักศึกษา ท่ี  City Campus  เมืองทองธานี ใหมากข้ึน อาทิ สถานท่ีจัด

การเรียนการสอน สภาพแวดลอม การจัดกิจกรรมนักศึกษา 

 3) ควรพิจารณาวาเมื่อยายหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ทุกช้ันป (ป1 - ป4) มาเรียนท่ี City Campus เมืองทองธานี แลว พ้ืนท่ีท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยจะ

มีแนวทางในการบริหารจัดการ การนำไปใชประโยชนอยางไรเพ่ือใหเกิดคุณคา และมูลคามากข้ึน

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบใหคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร  นักศึกษาชั้นปที่ 1 - ชั้นปที่ 4 (ทุกชั้นป)  มาเรียนที่พื้นที่สวนขยายการจัดการศึกษา City Campus 

เมืองทองธานี ต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 เปนตนไป ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะ

ของท่ีประชุมไปพิจารณาดวย

การประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

     1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2561 และผลลัพธตาม

     มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2561 ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561  

       

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

ท่ีประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปคือ

 สภามหาวิทยาลัยช่ืนชมการทำงานของมหาวิทยาลัยท่ีผานมา เน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำป

การศึกษา 2561 มีผลการประเมินท่ีสูงข้ึน เม่ือเทียบกับผลการประเมินในปท่ีผานๆ มา ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยควรวางแผนพัฒนา

การดำเนินการในดานที่มหาวิทยาลัยยังไดผลการประเมินที่ยังไมสูงมากนัก เพื่อการพัฒนาที่เปนเลิศขององคกรตอไป อาทิ 

จำนวนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการ การบริหารจัดการหลักสูตร เงินสนับสนุนงานวิจัย 

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2561 และ

ผลลัพธตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปการศึกษา 2561  ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

พ.ศ.2561 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดวย

       2. การแกไขสัญญาโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ

            ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นโดยสรุปดังนี้

 เน่ืองจากเอกสารในการเสนอขอแกไขสัญญา มีรายละเอียดรูปแบบรายการท่ีตองเปล่ียนแปลงจำนวนมาก และตอง

ดำเนินการโดยเรงดวน หากการดำเนินการลาชาจะสงผลตอเน่ืองถึงงบประมาณ ระยะเวลากอสราง ประกอบกับคณะกรรมการ

วินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ ว 476 

ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562 เร่ือง ซอมความเขาใจเก่ียวกับผูมีอำนาจอนุมัติแกไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ถึงทานอธิการบดี เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลว เห็นวา มหาวิทยาลัยมีความจำเปนที่จะตองดำเนินการเรื่องการแกไขเพิ่มเติมสัญญา

คร้ังน้ีโดยเรงดวนเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัย แตเน่ืองจากมหาวิทยาลัยยังมิไดนำเร่ืองเขาหารือในคณะกรรมการกล่ันกรอง

ขอกฎหมายดานบริหารเพ่ือการขับเคล่ือนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย (นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ) ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 10/2562 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 

2562 สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติ

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ        

พรอมผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  และอาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  ไดเขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัย

กลุมกรุงเทพมหานคร  ซึ่งคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้น  ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

การประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 1) ควรวิเคราะห

  1.1) ความเชื่อมโยงระหวางปจจัยนำเขา กระบวนการ และผลลัพธ ในแตละองคประกอบ เพื่อใหเห็น

ความสัมพันธ ความเช่ือมโยง ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานมากข้ึน

  1.2) ผลกระทบ (Impact)  ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแตละคณะวิชา และมหาวิทยาลัยซึ่งเปนสิ่ง

สำคัญท่ีตองการจะใหเกิดข้ึนจากการดำเนินการ

 2) ควรพิจารณาจัดทำหลักสูตร งานวิจัย การบริการวิชาการ ใหมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และกำหนด 

ทิศทาง แผนการดำเนินงานท่ีชัดเจน

มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา/หนวยงาน

เทียบเทามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปการศึกษา 2561 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนาขอสังเกต ขอเสนอแนะของ

ที่ประชุมไปพิจารณา ดวย

     1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา

     มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปการศึกษา 2561

 2) อนุมัติแตงต้ัง รองศาสตราจารย ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร ใหดำรง 

ตำแหนงรองอธิการบดีฝายวิจัย ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ต้ังแตวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 เปนตนไป

 3) แตงตั้ง อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ดำรงตาแหนงเลขานุการสภา 

มหาวิทยาลัย ต้ังแตวันท่ี 26 กันยายน 2562 เปนตนไป

มติ ที่ประชุม 1. ใหมหาวิทยาลัยนำรายละเอียดรวมทั้งเหตุผลและความจำเปนของการแกไขเพิ่มเติมสัญญาในครั้งนี้เขาหารือ

ในคณะกรรมการกล่ันกรองขอกฎหมายดานบริหารเพ่ือการขับเคล่ือนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย (นายอนุชาติ     

คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ) กอน หากคณะกรรมการกล่ันกรองขอกฎหมายดาน

บริหารเพ่ือการขับเคล่ือนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาขอกฎหมายแลวเห็นวา การแกไขเพ่ิมเติมสัญญา

คร้ังน้ีเปนอำนาจของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยสามารถมอบอำนาจใหอธิการบดีดำเนินการไดแลว ใหถือวาสภา

มหาวิทยาลัยไดมอบอำนาจใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมสัญญาครั้งนี้ เมื่ออธิการบดีดำเนินการแกไข

เพ่ิมเติมสัญญาอยางไรแลว ใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบในคราวประชุมคร้ังถัดไป

  2. มหาวิทยาลัยควรดำเนินการใหมีขอบังคับวาดวยการจัดซ้ือจัดจางของมหาวิทยาลัย โดยใหมีรายละเอียด

เก่ียวกับการแกไขเพ่ิมเติมสัญญา และระเบียบวาดวยการมอบอำนาจของผูมีอำนาจเหนือข้ึนไปดวย

11

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 กองแผนงาน ไดจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร           
ณ หอประชุมใหญ ศูนยมานุษยวิทยาลัยสิรินธร (องคการมหาชน) กรุงเทพฯ และไดเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัย เปนประธานเปดการประชุมสัมมนา โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารมหาวิทยาลัย          
และ บุคลากร เขารวมประชุม

                      

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ        
พรอมผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดี
ฝายวางแผนและพัฒนา ไดเขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลเชิงพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยกลุมกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
คณะกรรมาธิ ก า ร อุดมศึ กษา  วิ ทย าศาสตร  วิ จั ย และนวั ตกร รม  วุฒิ สภา จั ดขึ้ น  ณ  อ าคารจั ก ร พันธ เ พ็ญศิ ริ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  

                                  

11

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 กองแผนงาน ไดจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร           
ณ หอประชุมใหญ ศูนยมานุษยวิทยาลัยสิรินธร (องคการมหาชน) กรุงเทพฯ และไดเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัย เปนประธานเปดการประชุมสัมมนา โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารมหาวิทยาลัย          
และ บุคลากร เขารวมประชุม
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พรอมผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดี
ฝายวางแผนและพัฒนา ไดเขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลเชิงพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยกลุมกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
คณะกรรมาธิ ก า ร อุดมศึ กษา  วิ ทย าศาสตร  วิ จั ย และนวั ตกร รม  วุฒิ สภา จั ดขึ้ น  ณ  อ าคารจั ก ร พันธ เ พ็ญศิ ริ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  

                                  

11

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
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และ บุคลากร เขารวมประชุม

                      

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ        
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คณะกรรมาธิ ก า ร อุดมศึ กษา  วิ ทย าศาสตร  วิ จั ย และนวั ตกร รม  วุฒิ สภา จั ดขึ้ น  ณ  อ าคารจั ก ร พันธ เ พ็ญศิ ริ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 กองแผนงาน ไดจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร           
ณ หอประชุมใหญ ศูนยมานุษยวิทยาลัยสิรินธร (องคการมหาชน) กรุงเทพฯ และไดเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัย เปนประธานเปดการประชุมสัมมนา โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารมหาวิทยาลัย          
และ บุคลากร เขารวมประชุม

                      

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ        
พรอมผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดี
ฝายวางแผนและพัฒนา ไดเขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลเชิงพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยกลุมกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
คณะกรรมาธิ ก า ร อุดม ศึกษา  วิ ทย าศาสตร  วิ จั ย และนวั ตกร รม  วุฒิ สภา จั ดขึ้ น  ณ  อ าคารจั ก ร พันธ เ พ็ญศิ ริ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  

                                  

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

สาระนารู

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร  ซึ่งมี 

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานกรรมการสรรหาฯ  ไดกำหนดให

ผูเขารับการสรรหาฯ จำนวน 2 คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หอง ศษ 3501 หลวงพอวัดไรขิง

อุปถัมภ อาคารศึกษา 3  ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควร

ดำรงตำแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร จำนวน 2 คน ไดมาแสดงวิสัยทัศนฯ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุม

นริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร ซ่ึงมี นายอภิสิทธ์ิ ไลสัตรูไกล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนดให

ผูเขารับการสรรหาฯ จำนวน 4 คน  มาแสดงวิสัยทัศนฯ  และตอบขอซักถามของบุคลากร  ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายภราเดช พยักฆวิเชียร นายกสภา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบประกาศนียบัตรศิลปากรสรางสรรคแกผูไดรับรางวัลและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย

ศิลปากร (ระดับนานาชาติ) ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

รองศาสตราจารยอาวิน  อินทรังษี 

คณะมัณฑนศิลป

ผลงาน ไดรับรางวัล Good Design Award 2019 (G-mark) ผลงานชื่อ 

font  “ZT December”  โครงการรางวัลสินคาไทยที่มีการออกแบบดี 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

รองศาสตราจารย ดร.สาโรช พูลเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงาน ไดรับรางวัล Best Paper Award for presenting a paper

titled  Implementation of a stock management system via 

web-based  application เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

อาจารยนพพงศ  ศรีตระกูล  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงาน ไดรับรางวัล Best Paper Award for presenting a paper 

titled Effect of Particle Size on the Pellet Property of a Typha 

Angustifolia Pellet เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระนุช อินทะกันฑ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงาน ไดรับรางวัล Best Paper Award for presenting a paper 

titled Effect of Calcium Oxide on Physical Properties of Cassava 

Rhizome Pellet เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์  หุดากร 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงาน ไดรับรางวัล  Best Paper Award for presenting a paper 

titled Effect of Particle Size on the Pellet Property of a Typha 

Angustifolia Pellet เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดำรง

ตำแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 2 คน ไดมาแสดงวิสัยทัศนฯ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร  กาญจนภูมิ อาจารย ดร.ยุทธ  ชัยประเสริฐ

PISA  (Programme for International Student Assessment : PISA)  คือ โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน

มาตรฐานสากล ริเริ่มโดยองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation 

and Development หรือ OECD)  มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพรอมให

ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเปนตอการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

PISA ประเมินนักเรียนอายุ 15 ป ซึ่งเปนวัยที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ โดยดำเนินการอยางตอเนื่องทุกๆ 3 ป เพื่อ

ติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาและมุงใหขอมูลแกระดับนโยบาย

 PISA เนนการประเมินสมรรถนะ

ของนักเรียนเกี่ยวกับการใชความรู และ

ทักษะในชีวิตจริงมากกวาการเรียนรูตาม

หลักสูตรในโรงเรียน  หรือเรียกวา  

“ความฉลาดรู”  (Literacy) ไดแก 

         1. ความฉลาดรูดานการอาน      

     (Reading Literacy) 

 2. ความฉลาด  รูดานคณิตศาสตร 

     (Mathematical Literacy) 

 3. ความฉลาดรูดานวิทยาศาสตร    

     (Scientific Literacy) 

      

 การประเมินนักเรียนจะวัดทั้ง 3 ดาน ดังกลาวไปพรอมกัน แตจะเนนหนักในดานใดดานหนึ่งในแตละรอบการประเมิน 

ซึ่งความฉลาดรูทั้งสามดานนี้ ถือวาเปนสิ่งจำเปนสำหรับการเรียนรูตลอดชีวิต และเปนสิ่งที่ประชากรจำเปนตองมีเพื่อการ     

พัฒนาและการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

การประเมิน PISA 2018 เนนการประเมินดานการอาน มีนักเรียนเขารวมการประเมินประมาณ 600,000 คน ซึ่งถือวา

เปนตัวแทนของนักเรียนอายุ 15 ป จำนวนประมาณ 32 ลานคนทั่วโลก จาก 79 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ สำหรับประเทศไทย 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  ทำหนาที่เปนศูนยแหงชาติ  (National Center) ไดดำเนินการ

จัดสอบเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผานมา มีนักเรียนกลุมตัวอยางจำนวน 8,633 คน จาก 290 โรงเรียนในทุกสังกัด

การศึกษาเขารวมการประเมินในรอบนี้  โดยนักเรียนไดทำแบบทดสอบและแบบสอบถามทางคอมพิวเตอรผานแฟลชไดรฟ

ขอสอบ นอกจากนี้ยังมีการเก็บขอมูลจากผูบริหารโรงเรียนผานทางแบบสอบถามออนไลนดวย

การประเมิน PISA 2018 ในระดับนานาชาติ พบวา นักเรียนจากจีนส่ีมณฑล (ปกก่ิง เซ่ียงไฮ เจียงซู และเจอเจียง) และ

สิงคโปร มีคะแนนทั้งสามดานสูงกวาทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจ สำหรับประเทศที่มีคะแนนสูงสุดหาอันดับแรกในดานการอาน

ซึ่งเปนดานที่เนนในรอบการประเมินนี้ ไดแก จีนสี่มณฑล สิงคโปร มาเกา ฮองกง และเอสโตเนีย

ผลการประเมิน PISA 2018
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายภราเดช พยักฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบประกาศนียบัตรศิลปากรสรางสรรคสําหรับผูไดรับรางวัลและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ระดับนานาชาติ) ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

รองศาสตราจารยอาวิน  อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป
ผลงาน ไดรับรางวัล Good Design Award 2019 (G-mark) ผลงานชื่อ font “ZT 
December” โครงการรางวัลสินคาไทยที่มีการออกแบบดี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

รองศาสตราจารย ดร.สาโรช พูลเทพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลงาน ไดรับรางวัล Best Paper Award for presenting a paper titled 
Implementation of a stock management system via web-based application
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

อาจารยนพพงศ  ศรีตระกูล  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลงาน ไดรับรางวัล Best Paper Award for presenting a paper titled Effect of 
Particle Size on the Pellet Property of a Typha Angustifolia Pellet เมื่อวันที่ 
30 กรกฎาคม 2562

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระนชุ อินทะกันฑ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีฯ
ผลงาน ไดรับรางวัล Best Paper Award for presenting a paper titled Effect of 
Calcium Oxide on Physical Properties of Cassava Rhizome Pellet เมื่อวันที่ 
30 กรกฎาคม 2562

ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์  หุดากร  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลงาน ไดรับรางวัล Best Paper Award for presenting a paper titled Effect of 
Particle Size on the Pellet Property of a Typha Angustifolia Pellet เมื่อวันที่ 
30 กรกฎาคม 2562
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Implementation of a stock management system via web-based application
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
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ผลงาน ไดรับรางวัล Best Paper Award for presenting a paper titled Effect of 
Particle Size on the Pellet Property of a Typha Angustifolia Pellet เมื่อวันที่ 
30 กรกฎาคม 2562

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระนชุ อินทะกันฑ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีฯ
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การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร ซึ่งมี คุณหญิงกษมา 

วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการสรรหาฯ ไดกําหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ 
จํานวน 2 คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หอง ศษ 3501 หลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ อาคารศึกษา 3   
ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร จํานวน 2 คน ไดมาแสดงวิสัยทัศนฯ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติ
วงศ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

                        

รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ
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คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 2 คน ไดมาแสดงวิสัยทัศนฯ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุม
นริศรานุวัดติวงศ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

                   

ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร  กาญจนภูมิ อาจารย ดร.ยุทธ  ชัยประเสริฐ
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*จีนเขารวมโครงการ PISA 2018 เฉพาะใน 4 มณฑล ไดแก ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ เจียงชู และเจอเจียง
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

สาระนารู

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร  ซึ่งมี 

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานกรรมการสรรหาฯ  ไดกำหนดให

ผูเขารับการสรรหาฯ จำนวน 2 คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หอง ศษ 3501 หลวงพอวัดไรขิง

อุปถัมภ อาคารศึกษา 3  ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควร

ดำรงตำแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร จำนวน 2 คน ไดมาแสดงวิสัยทัศนฯ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุม

นริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร ซ่ึงมี นายอภิสิทธ์ิ ไลสัตรูไกล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนดให

ผูเขารับการสรรหาฯ จำนวน 4 คน  มาแสดงวิสัยทัศนฯ  และตอบขอซักถามของบุคลากร  ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายภราเดช พยักฆวิเชียร นายกสภา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบประกาศนียบัตรศิลปากรสรางสรรคแกผูไดรับรางวัลและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย

ศิลปากร (ระดับนานาชาติ) ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

รองศาสตราจารยอาวิน  อินทรังษี 

คณะมัณฑนศิลป

ผลงาน ไดรับรางวัล Good Design Award 2019 (G-mark) ผลงานชื่อ 

font  “ZT December”  โครงการรางวัลสินคาไทยที่มีการออกแบบดี 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

รองศาสตราจารย ดร.สาโรช พูลเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงาน ไดรับรางวัล Best Paper Award for presenting a paper

titled  Implementation of a stock management system via 

web-based  application เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

อาจารยนพพงศ  ศรีตระกูล  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงาน ไดรับรางวัล Best Paper Award for presenting a paper 

titled Effect of Particle Size on the Pellet Property of a Typha 

Angustifolia Pellet เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระนุช อินทะกันฑ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงาน ไดรับรางวัล Best Paper Award for presenting a paper 

titled Effect of Calcium Oxide on Physical Properties of Cassava 

Rhizome Pellet เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์  หุดากร 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงาน ไดรับรางวัล  Best Paper Award for presenting a paper 

titled Effect of Particle Size on the Pellet Property of a Typha 

Angustifolia Pellet เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดำรง

ตำแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 2 คน ไดมาแสดงวิสัยทัศนฯ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร  กาญจนภูมิ อาจารย ดร.ยุทธ  ชัยประเสริฐ

PISA  (Programme for International Student Assessment : PISA)  คือ โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน

มาตรฐานสากล ริเริ่มโดยองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation 

and Development หรือ OECD)  มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพรอมให

ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเปนตอการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

PISA ประเมินนักเรียนอายุ 15 ป ซึ่งเปนวัยที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ โดยดำเนินการอยางตอเนื่องทุกๆ 3 ป เพื่อ

ติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาและมุงใหขอมูลแกระดับนโยบาย

 PISA เนนการประเมินสมรรถนะ

ของนักเรียนเกี่ยวกับการใชความรู และ

ทักษะในชีวิตจริงมากกวาการเรียนรูตาม

หลักสูตรในโรงเรียน  หรือเรียกวา  

“ความฉลาดรู”  (Literacy) ไดแก 

         1. ความฉลาดรูดานการอาน      

     (Reading Literacy) 

 2. ความฉลาด  รูดานคณิตศาสตร 

     (Mathematical Literacy) 

 3. ความฉลาดรูดานวิทยาศาสตร    

     (Scientific Literacy) 

      

 การประเมินนักเรียนจะวัดทั้ง 3 ดาน ดังกลาวไปพรอมกัน แตจะเนนหนักในดานใดดานหนึ่งในแตละรอบการประเมิน 

ซึ่งความฉลาดรูทั้งสามดานนี้ ถือวาเปนสิ่งจำเปนสำหรับการเรียนรูตลอดชีวิต และเปนสิ่งที่ประชากรจำเปนตองมีเพื่อการ     

พัฒนาและการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

การประเมิน PISA 2018 เนนการประเมินดานการอาน มีนักเรียนเขารวมการประเมินประมาณ 600,000 คน ซึ่งถือวา

เปนตัวแทนของนักเรียนอายุ 15 ป จำนวนประมาณ 32 ลานคนทั่วโลก จาก 79 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ สำหรับประเทศไทย 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  ทำหนาที่เปนศูนยแหงชาติ  (National Center) ไดดำเนินการ

จัดสอบเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผานมา มีนักเรียนกลุมตัวอยางจำนวน 8,633 คน จาก 290 โรงเรียนในทุกสังกัด

การศึกษาเขารวมการประเมินในรอบนี้  โดยนักเรียนไดทำแบบทดสอบและแบบสอบถามทางคอมพิวเตอรผานแฟลชไดรฟ

ขอสอบ นอกจากนี้ยังมีการเก็บขอมูลจากผูบริหารโรงเรียนผานทางแบบสอบถามออนไลนดวย

การประเมิน PISA 2018 ในระดับนานาชาติ พบวา นักเรียนจากจีนส่ีมณฑล (ปกก่ิง เซ่ียงไฮ เจียงซู และเจอเจียง) และ

สิงคโปร มีคะแนนทั้งสามดานสูงกวาทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจ สำหรับประเทศที่มีคะแนนสูงสุดหาอันดับแรกในดานการอาน

ซึ่งเปนดานที่เนนในรอบการประเมินนี้ ไดแก จีนสี่มณฑล สิงคโปร มาเกา ฮองกง และเอสโตเนีย

ผลการประเมิน PISA 2018
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายภราเดช พยักฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบประกาศนียบัตรศิลปากรสรางสรรคสําหรับผูไดรับรางวัลและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ระดับนานาชาติ) ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

รองศาสตราจารยอาวิน  อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป
ผลงาน ไดรับรางวัล Good Design Award 2019 (G-mark) ผลงานชื่อ font “ZT 
December” โครงการรางวัลสินคาไทยที่มีการออกแบบดี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

รองศาสตราจารย ดร.สาโรช พูลเทพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลงาน ไดรับรางวัล Best Paper Award for presenting a paper titled 
Implementation of a stock management system via web-based application
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

อาจารยนพพงศ  ศรีตระกูล  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร ซึ่งมี คุณหญิงกษมา 

วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการสรรหาฯ ไดกําหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ 
จํานวน 2 คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หอง ศษ 3501 หลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ อาคารศึกษา 3   
ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร จํานวน 2 คน ไดมาแสดงวิสัยทัศนฯ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติ
วงศ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
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ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร จํานวน 2 คน ไดมาแสดงวิสัยทัศนฯ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติ
วงศ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

                        

รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ

14

การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ซึ่งมี นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการสรรหาฯ ไดกําหนดใหผูเขารับการ   
สรรหาฯ จํานวน 4 คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 2 คน ไดมาแสดงวิสัยทัศนฯ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุม
นริศรานุวัดติวงศ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
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*จีนเขารวมโครงการ PISA 2018 เฉพาะใน 4 มณฑล ไดแก ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ เจียงชู และเจอเจียง
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

สาระนารู

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร  ซึ่งมี 

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานกรรมการสรรหาฯ  ไดกำหนดให

ผูเขารับการสรรหาฯ จำนวน 2 คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หอง ศษ 3501 หลวงพอวัดไรขิง

อุปถัมภ อาคารศึกษา 3  ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควร

ดำรงตำแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร จำนวน 2 คน ไดมาแสดงวิสัยทัศนฯ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุม

นริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร ซ่ึงมี นายอภิสิทธ์ิ ไลสัตรูไกล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนดให

ผูเขารับการสรรหาฯ จำนวน 4 คน  มาแสดงวิสัยทัศนฯ  และตอบขอซักถามของบุคลากร  ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายภราเดช พยักฆวิเชียร นายกสภา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบประกาศนียบัตรศิลปากรสรางสรรคแกผูไดรับรางวัลและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย

ศิลปากร (ระดับนานาชาติ) ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

รองศาสตราจารยอาวิน  อินทรังษี 

คณะมัณฑนศิลป

ผลงาน ไดรับรางวัล Good Design Award 2019 (G-mark) ผลงานชื่อ 

font  “ZT December”  โครงการรางวัลสินคาไทยที่มีการออกแบบดี 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

รองศาสตราจารย ดร.สาโรช พูลเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงาน ไดรับรางวัล Best Paper Award for presenting a paper

titled  Implementation of a stock management system via 

web-based  application เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

อาจารยนพพงศ  ศรีตระกูล  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงาน ไดรับรางวัล Best Paper Award for presenting a paper 

titled Effect of Particle Size on the Pellet Property of a Typha 

Angustifolia Pellet เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระนุช อินทะกันฑ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงาน ไดรับรางวัล Best Paper Award for presenting a paper 

titled Effect of Calcium Oxide on Physical Properties of Cassava 

Rhizome Pellet เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์  หุดากร 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงาน ไดรับรางวัล  Best Paper Award for presenting a paper 

titled Effect of Particle Size on the Pellet Property of a Typha 

Angustifolia Pellet เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดำรง

ตำแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 2 คน ไดมาแสดงวิสัยทัศนฯ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร  กาญจนภูมิ อาจารย ดร.ยุทธ  ชัยประเสริฐ

PISA  (Programme for International Student Assessment : PISA)  คือ โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน

มาตรฐานสากล ริเริ่มโดยองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation 

and Development หรือ OECD)  มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพรอมให

ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเปนตอการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

PISA ประเมินนักเรียนอายุ 15 ป ซึ่งเปนวัยที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ โดยดำเนินการอยางตอเนื่องทุกๆ 3 ป เพื่อ

ติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาและมุงใหขอมูลแกระดับนโยบาย

 PISA เนนการประเมินสมรรถนะ

ของนักเรียนเกี่ยวกับการใชความรู และ

ทักษะในชีวิตจริงมากกวาการเรียนรูตาม

หลักสูตรในโรงเรียน  หรือเรียกวา  

“ความฉลาดรู”  (Literacy) ไดแก 

         1. ความฉลาดรูดานการอาน      

     (Reading Literacy) 

 2. ความฉลาด  รูดานคณิตศาสตร 

     (Mathematical Literacy) 

 3. ความฉลาดรูดานวิทยาศาสตร    

     (Scientific Literacy) 

      

 การประเมินนักเรียนจะวัดทั้ง 3 ดาน ดังกลาวไปพรอมกัน แตจะเนนหนักในดานใดดานหนึ่งในแตละรอบการประเมิน 

ซึ่งความฉลาดรูทั้งสามดานนี้ ถือวาเปนสิ่งจำเปนสำหรับการเรียนรูตลอดชีวิต และเปนสิ่งที่ประชากรจำเปนตองมีเพื่อการ     

พัฒนาและการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

การประเมิน PISA 2018 เนนการประเมินดานการอาน มีนักเรียนเขารวมการประเมินประมาณ 600,000 คน ซึ่งถือวา

เปนตัวแทนของนักเรียนอายุ 15 ป จำนวนประมาณ 32 ลานคนทั่วโลก จาก 79 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ สำหรับประเทศไทย 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  ทำหนาที่เปนศูนยแหงชาติ  (National Center) ไดดำเนินการ

จัดสอบเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผานมา มีนักเรียนกลุมตัวอยางจำนวน 8,633 คน จาก 290 โรงเรียนในทุกสังกัด

การศึกษาเขารวมการประเมินในรอบนี้  โดยนักเรียนไดทำแบบทดสอบและแบบสอบถามทางคอมพิวเตอรผานแฟลชไดรฟ

ขอสอบ นอกจากนี้ยังมีการเก็บขอมูลจากผูบริหารโรงเรียนผานทางแบบสอบถามออนไลนดวย
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การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร ซึ่งมี คุณหญิงกษมา 

วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการสรรหาฯ ไดกําหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ 
จํานวน 2 คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หอง ศษ 3501 หลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ อาคารศึกษา 3   
ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร จํานวน 2 คน ไดมาแสดงวิสัยทัศนฯ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติ
วงศ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

                        

รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ
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จํานวน 2 คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หอง ศษ 3501 หลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ อาคารศึกษา 3   
ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร จํานวน 2 คน ไดมาแสดงวิสัยทัศนฯ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติ
วงศ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

                        

รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ
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การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ซึ่งมี นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการสรรหาฯ ไดกําหนดใหผูเขารับการ   
สรรหาฯ จํานวน 4 คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 2 คน ไดมาแสดงวิสัยทัศนฯ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุม
นริศรานุวัดติวงศ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

                   

ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร  กาญจนภูมิ อาจารย ดร.ยุทธ  ชัยประเสริฐ
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*จีนเขารวมโครงการ PISA 2018 เฉพาะใน 4 มณฑล ไดแก ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ เจียงชู และเจอเจียง
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

สาระนารูสาระนารู

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร  ซึ่งมี 

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานกรรมการสรรหาฯ  ไดกำหนดให

ผูเขารับการสรรหาฯ จำนวน 2 คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หอง ศษ 3501 หลวงพอวัดไรขิง

อุปถัมภ อาคารศึกษา 3  ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควร

ดำรงตำแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร จำนวน 2 คน ไดมาแสดงวิสัยทัศนฯ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุม

นริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร ซ่ึงมี นายอภิสิทธ์ิ ไลสัตรูไกล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนดให

ผูเขารับการสรรหาฯ จำนวน 4 คน  มาแสดงวิสัยทัศนฯ  และตอบขอซักถามของบุคลากร  ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายภราเดช พยักฆวิเชียร นายกสภา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบประกาศนียบัตรศิลปากรสรางสรรคแกผูไดรับรางวัลและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย

ศิลปากร (ระดับนานาชาติ) ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

รองศาสตราจารยอาวิน  อินทรังษี 

คณะมัณฑนศิลป

ผลงาน ไดรับรางวัล Good Design Award 2019 (G-mark) ผลงานชื่อ 

font  “ZT December”  โครงการรางวัลสินคาไทยที่มีการออกแบบดี 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

รองศาสตราจารย ดร.สาโรช พูลเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงาน ไดรับรางวัล Best Paper Award for presenting a paper

titled  Implementation of a stock management system via 

web-based  application เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

อาจารยนพพงศ  ศรีตระกูล  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงาน ไดรับรางวัล Best Paper Award for presenting a paper 

titled Effect of Particle Size on the Pellet Property of a Typha 

Angustifolia Pellet เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระนุช อินทะกันฑ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงาน ไดรับรางวัล Best Paper Award for presenting a paper 

titled Effect of Calcium Oxide on Physical Properties of Cassava 

Rhizome Pellet เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์  หุดากร 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงาน ไดรับรางวัล  Best Paper Award for presenting a paper 

titled Effect of Particle Size on the Pellet Property of a Typha 

Angustifolia Pellet เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดำรง

ตำแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 2 คน ไดมาแสดงวิสัยทัศนฯ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร  กาญจนภูมิ อาจารย ดร.ยุทธ  ชัยประเสริฐ

PISA  (Programme for International Student Assessment : PISA)  คือ โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน

มาตรฐานสากล ริเริ่มโดยองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation 

and Development หรือ OECD)  มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพรอมให

ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเปนตอการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

PISA ประเมินนักเรียนอายุ 15 ป ซึ่งเปนวัยที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ โดยดำเนินการอยางตอเนื่องทุกๆ 3 ป เพื่อ

ติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาและมุงใหขอมูลแกระดับนโยบาย

 PISA เนนการประเมินสมรรถนะ

ของนักเรียนเกี่ยวกับการใชความรู และ

ทักษะในชีวิตจริงมากกวาการเรียนรูตาม

หลักสูตรในโรงเรียน  หรือเรียกวา  

“ความฉลาดรู”  (Literacy) ไดแก 

         1. ความฉลาดรูดานการอาน      
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายภราเดช พยักฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบประกาศนียบัตรศิลปากรสรางสรรคสําหรับผูไดรับรางวัลและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ระดับนานาชาติ) ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

รองศาสตราจารยอาวิน  อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป
ผลงาน ไดรับรางวัล Good Design Award 2019 (G-mark) ผลงานชื่อ font “ZT 
December” โครงการรางวัลสินคาไทยที่มีการออกแบบดี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

รองศาสตราจารย ดร.สาโรช พูลเทพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลงาน ไดรับรางวัล Best Paper Award for presenting a paper titled 
Implementation of a stock management system via web-based application
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

อาจารยนพพงศ  ศรีตระกูล  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลงาน ไดรับรางวัล Best Paper Award for presenting a paper titled Effect of 
Particle Size on the Pellet Property of a Typha Angustifolia Pellet เมื่อวันที่ 
30 กรกฎาคม 2562

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระนชุ อินทะกันฑ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีฯ
ผลงาน ไดรับรางวัล Best Paper Award for presenting a paper titled Effect of 
Calcium Oxide on Physical Properties of Cassava Rhizome Pellet เมื่อวันที่ 
30 กรกฎาคม 2562

ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์  หุดากร  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลงาน ไดรับรางวัล Best Paper Award for presenting a paper titled Effect of 
Particle Size on the Pellet Property of a Typha Angustifolia Pellet เมื่อวันที่ 
30 กรกฎาคม 2562
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การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร ซึ่งมี คุณหญิงกษมา 

วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการสรรหาฯ ไดกําหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ 
จํานวน 2 คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หอง ศษ 3501 หลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ อาคารศึกษา 3   
ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร จํานวน 2 คน ไดมาแสดงวิสัยทัศนฯ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติ
วงศ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

                        

รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ
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วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการสรรหาฯ ไดกําหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ 
จํานวน 2 คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หอง ศษ 3501 หลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ อาคารศึกษา 3   
ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร จํานวน 2 คน ไดมาแสดงวิสัยทัศนฯ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติ
วงศ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
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การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ซึ่งมี นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการสรรหาฯ ไดกําหนดใหผูเขารับการ   
สรรหาฯ จํานวน 4 คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 2 คน ไดมาแสดงวิสัยทัศนฯ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุม
นริศรานุวัดติวงศ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
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*จีนเขารวมโครงการ PISA 2018 เฉพาะใน 4 มณฑล ไดแก ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ เจียงชู และเจอเจียง



สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร   22 หมู 7 ถนนบรมราชชนนี 

เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพ 10170

โทรศัพท 0-2849-7500 ตอ 31301-5  โทรสาร 0-2849-7505   
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นายภราเดช พยัฆวิเชียร   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษา

ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา  บรรณาธิการ    

บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  คณะทำงาน

ปที่ 8 ฉบับที่ 45 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562)

สาระนารูสาระนารู

        

“งานดานการศึกษาเปนงานสำคัญท่ีสุดอยางหน่ึงของชาติน้ัน  ข้ึนอยูกับการศึกษาของพลเมือง
เปนขอใหญ ตามขอเท็จจริงท่ีทราบกันดีแลว ระยะน้ีบานเมืองของเรามีพลเมืองเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังมี
สัญญาณบางอยางเกิดข้ึนดวยวา พลเมืองของเราบางสวนเส่ือมทรามลงไปในความประพฤติและจิตใจ  
ซ่ึงเปนอาการท่ีนาวิตกวา ถาหากยังคงเปนอยูตอไป เราอาจเอาตัวไมรอด ปรากฏการณเชนน้ี นอกจาก
เหตุอื่นแลว ตองมีเหตุมาจากการศึกษาดวยอยางแนนอน จึงพูดไดเต็มปากแลววา เราจะตองจัดงาน
ดานการศึกษาใหเขมแข็งย่ิงข้ึน…”

 * พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 12 ธันวาคม 2512

ท่ีมา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html

คำสอนของพอ

3

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทาน ส.ค.ส ปใหม 2563

  

ประเด็นขาว
* คำสอนของพอ
* พระราโชวาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2561
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* แนะนำคณบดีคนใหม
* สรุปสาระสำคัญการประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระหวางนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
  กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู
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อางอิงและขอบคุณขอมูล

https://pisathailand.ipst.ac.th/news-12/

พระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำปการศึกษา 2561
ณ หอประชุมกองทัพเรือ

วันจันทรที่ 25 พฤศจิกายน 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำปการศึกษา 2561

 ขาวสารสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอนอมนำพระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2561 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน

พระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปน้ี ขอแสดงความช่ืนชมตอผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิต

ทุกคน ท่ีไดรับเกียรติและความสำเร็จ ท้ังขอขอบใจมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ท่ีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

สาขาวิชาการจัดการชุมชน แกขาพเจา

 บัณฑิตท้ังหลายเปนผูมีวิชาความรู เช่ือวาแตละคนยอมมีความพรอมท่ีจะออกไปประกอบอาชีพการงาน ใหบังเกิดผล

เปนประโยชนทั้งแกตนเองและชาติบานเมืองตอไป การจะทำใหไดดังนั้น มีขอสำคัญอยูที่ความสุจริต กลาวคือ บัณฑิตจะตอง

ประกอบอาชีพท่ีสุจริต และปฏิบัติงานดวยวิธีการท่ีสุจริต งานท่ีทำจึงจะสำเร็จผลท่ีดีท่ีเปนประโยชนอยางครบถวนท่ีกลาว

ดังนี้  เพราะการประกอบอาชีพการงานที่ไมสุจริต หรือทำงานดวยวิธีการอันไมชอบธรรม นอกจากจะไมกอเกิดประโยชนอัน

ยั่งยืนแลว ยังเปนโทษเปนภัย สรางความเสียหายใหแกบุคคลและชาติบานเมืองอยางใหญหลวงดวย จึงขอใหบัณฑิตพิจารณา

ใหเห็นจริงวา ความสุจริตเปนปจจัยสำคัญอยางยิ่งในการประกอบอาชีพการงาน ควรที่ทุกคนผูปรารถนาจะทำงานใหสำเร็จผล

เปนประโยชนแท จะไดตั้งตัวตั้งใจใหมั่นคงอยูในความสุจริตตลอดไป

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคน และทุกทานที่มารวมในพิธีนี้ 

มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน

          ผลการประเมิน PISA 2018 ของประเทศไทย นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยดังนี้

 1. ดานการอาน 393 คะแนน (คาเฉล่ีย OECD 487 คะแนน) เม่ือเทียบกับ PISA 2015 พบวาคะแนนลดลง 16 คะแนน

 2. ดานคณิตศาสตร 419 คะแนน  (คาเฉลี่ย OECD 489 คะแนน)  เมื่อเทียบกับ PISA 2015  พบวาคะแนนเพิ่มขึ้น 

3 คะแนน

 3. ดานวิทยาศาสตร 426 คะแนน (คาเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) เมื่อเทียบกับ PISA 2015 พบวาคะแนนเพิ่มขึ้น 

4 คะแนน

                                ขอมูลผลการประเมิน PISA ของประเทศไทย ป 2000 – 2018

   

 การวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคะแนนตั้งแตการประเมินรอบแรกจนถึงปจจุบัน พบวา ผลการประเมินดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของไทยไมเปลี่ยนแปลง แตผลการประเมินดานการอานมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง

 ขอสังเกตที่สำคัญจากการประเมิน PISA ที่ผานมา มี 3 ประการ คือ 

     ประการที่หนึ่ง ผลการประเมินชี้วา ระบบการศึกษาไทยมีสวนหนึ่งที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนานักเรียนใหมี

ความสามารถในระดับสูงได หากระดับนโยบายสามารถสรางความเทาเทียมกันทางการศึกษา โดยขยายระบบการศึกษาที่มี

คุณภาพไปใหทั่วถึง ประเทศไทยก็จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนใหทัดเทียมกับนานาชาติได 

     ประการท่ีสอง นักเรียนไทยท้ังกลุมท่ีมีคะแนนสูงและกลุมท่ีมีคะแนนต่ำมีจุดออนอยูท่ีดานการอาน ซ่ึงใน PISA 2018 

เปนการประเมินการอานเนื้อหาสาระที่มาจากทั้งแหลงขอมูลเดียวและหลายแหลงขอมูล อีกทั้งสื่อที่นักเรียนไดอานสวนใหญ

อยูในรูปแบบดิจิทัลซึ่งสะทอนถึงธรรมชาติของการอานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณของโลกและสอดคลองกับการใชขอมูล

ในชีวิตจริงของผูคนทั่วโลก ดังนั้น ระบบการศึกษาไทยจึงควรสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัลเขาไปในการเรียนการสอน

เพื่อสรางความคุนเคยและยกระดับความสามารถดานการอานของนักเรียนในยุคดิจิทัลตอไป

     ประการที่สาม แนวโนมคะแนนการอานของไทยลดลงอยางตอเนื่อง และความฉลาดรูดานการอานมีความสัมพันธ

กับความฉลาดรูดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระบบการศึกษาไทยจึงตองยกระดับความสามารถดานการอานของนักเรียน

อยางเรงดวน

2

ประเด็นขาว

* คําสอนของพอ
* พระราโชวาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2561
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* แนะนําคณบดีคนใหม
* สรุปสาระสําคัญการประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระหวางนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
  กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สําคัญ 
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจําปการศึกษา 2561
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พระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจําปการศึกษา 2561
ณ หอประชุมกองทัพเรือ

วันจันทรที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ขาวสารสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอนอมนําพระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2561 เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน
พระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรประจําปนี้ ขอแสดงความชื่นชมตอผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน 
ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ที่มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
จัดการชุมชน แกขาพเจา

บัณฑิตทั้งหลายเปนผูมีวิชาความรู เชื่อวาแตละคนยอมมีความพรอมที่จะออกไปประกอบอาชีพการงาน ให   
บังเกิดผลเปนประโยชนทั้งแกตนเองและชาติบานเมืองตอไป การจะทําใหไดดังนั้น มีขอสําคัญอยูที่ความสุจริต กลาวคือ บัณฑิต
จะตองประกอบอาชีพที่สุจริต และปฏิบัติงานดวยวิธีการที่สุจริต งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลที่ดีที่เปนประโยชนอยางครบถวนที่กลาว
ดังนี้  เพราะการประกอบอาชีพการงานที่ไมสุจริต หรือทํางานดวยวิธีการอันไมชอบธรรม นอกจากจะไมกอเกิดประโยชนอั นยั่งยืน
แลว ยังเปนโทษเปนภัย สรางความเสียหายใหแกบุคคลและชาติบานเมืองอยางใหญหลวงดวย จึงขอใหบัณฑิตพิจารณาใหเห็นจริงวา 
ความสุจริตเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการประกอบอาชีพการงาน ควรที่ทุกคนผูปรารถนาจะทํางานใหสําเร็จผลเปนประโยชนแท 
จะไดตั้งตัวตั้งใจใหมั่นคงอยูในความสุจริตตลอดไป

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคน และทุกทานท่ีมารวมในพิธีนี้      
มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน


