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 ขอแสดงความยินดีกับนายอนันต ปาณินท ศิษยเกาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) ประจำป 2562 ซึ่งเปนความภูมิใจยิ่งของชาว
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เปนแหลงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และชวยสรางคุณประโยชนใหสังคม และประเทศชาติ
 SU Transformation เปนนโยบายหนึ่งของสภามหาวิทยาลัยที่มอบใหมหาวิทยาลัยไปดำเนินการ เพื่อใหมหาวิทยาลัย
ปรับเปลี่ยนใหทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดำเนินการมาระยะหนึ่งแลว และไดรายงานความกาวหนา
การดำเนินการใหสภามหาวิทยาลัยทราบ อาทิ  จัดการประชุมชี้แจงแนวคิดการดำเนินโครงการ SU Transformation
ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัยทราบและใหขอเสนอแนะ การเชิญอาจารยจากคณะวิชาตางๆ มาระดม
ความคิด  เพื่อรวมกันวาดฝนวามหาวิทยาลัยศิลปากรจะพัฒนาตอไปอยางไร และสรางผูนำการเปลี่ยนแปลงสูการขับเคลื่อน
ในมิติตางๆ และการจัดทำขอมูล รายงานผลการดำเนินการในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย สวนงาน สงใหทีมที่ปรึกษานำไป
ใชในการวิเคราะหสถานภาพ สถานการณของมหาวิทยาลัย สวนงาน เพื่อนำไปใชประโยชนในการวางแผนทิศทาง การพัฒนา
มหาวิทยาลัย และสวนงานตอไป ซึ่งในเรื่องการจัดทำขอมูลนี้สภามหาวิทยาลัยเห็นวาเปนเรื่องสำคัญมาก เพราะเปนพื้นฐาน
ในการนำไปวิเคราะหเร่ืองตางๆ ตอไป โดยไดใหขอเสนอแนะวา  ผูบริหารทุกระดับ  และบุคลากรทุกคนจะตองรวมมือกันในการ
จัดทำขอมูล การใหขอมูลในสวนที่ตนเองรับผิดชอบใหถูกตองครบถวน ชัดเจน  ตรงตามเวลา และเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ 
การส่ือสาร ประชาสัมพันธเร่ืองการปฏิรูปมหาวิทยาลัย ใหบุคลากรทุกระดับไดรับทราบขอมูลขาวสาร การทำงานของมหาวิทยาลัย 
สวนงาน อยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเขาใจ และการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนและปฏิรูปมหาวิทยาลัยรวมกัน 
 ในเรื่องการติดตามและประเมินผลการดำเนินการของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 18 สวนงาน) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ไดดำเนินการเสร็จแลว ซ่ึงเปนประโยชน
อยางย่ิง โดยเฉพาะในสวนของขอสังเกต ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดประมวลมาจาก
การรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ ทั้งผูทรงคุณวุฒิประจำสวนงาน อาจารย นักศึกษา ศิษยเกา รวมทั้ง
ขอเสนอแนะในสวนของคณะกรรมการฯ ที่มุงเนนใหสวนงานไดปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ใหทันกับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัย ไดสงรายงานการติดตามและประเมินผลฯ ใหมหาวิทยาลัย และทุกสวนงาน นำไปใชประโยชนในการปรับปรุง
และพัฒนาการทำงานตอไป

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

 1. คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 ไดแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
เกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2563 
เปนตนไป ประกอบดวย

แนะนำคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง จำนวน 2 ชุด

        สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราช
ดำเนินไปนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ และทรงเปดการแสดงนิทรรศการภาพวาดฝพระหัตถ ชุด หลากลาย หลายชีวิต 2  (Various 
Patterns; Diversity of Life 2)  ซ่ึงเปนเง่ือนไขของการทำวิทยานิพนธดวยการจัดนิทรรศการเผยแพรแกสาธารณชน คร้ังท่ี 2 โดยเปน
การสอบปองกันดุษฎีนิพนธ เพ่ือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรม 
และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ หอศิลปพิมานทิพย ต.โปงตาลอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

     “การใหการศึกษาอีกขั้นหนึ่ง คือ การสอนและการฝกฝนใหเรียนรูวิทยาการที่กาวหนาขึ้นไป 
พรอมทั้งการฝกฝนใหรูจักใชเหตุผล สติปญญา และหาหลักการชีวิต เพื่อใหสามารถสรางสรรค
ความเจริญงอกงาม ท้ังทางกายและทางความคิด ผูทำงานดานการศึกษาจึงมีความสำคัญเปนพิเศษ 
และไดรับความยกยองเปนอยางสูงตลอดมา ในฐานะที่เปนผูใหชีวิตจิตใจตลอดจนความเจริญ
ทุกอยางแกอนุชน...”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 29 พฤศจิกายน 2514

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

 ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย 
ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดรับปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการสิ่งแวดลอม) จากสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังท่ี 40 และศาสตราจารย
กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ที่ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร 
ในคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

สาระนารู
4. เพราะอะไรตองกลั่นแกลงคนอื่น

สาเหตุมีหลายประการที่กระตุนใหบางคนลุกขึ้นมากลั่นแกลงผูอื่น 

4.1 เคยถูกแกลงมากอน

      คนที่ชอบกลั่นแกลงผูอื่น หลายคนเคยถูกรังแกมากอน 

ไมวาจากเพื่อนหรือจากครอบครัวก็ตาม และพวกเขารูสึกวา

ตองระบายความเกรี้ยวโกรธที่ตนเองไดรับออกไปใหผูอื่น โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง หากพวกเขาเผชิญกับประสบการณรายๆ ในวัยเด็ก เมื่อ

เขาเติบโตขึ้นเขาจะเปนผูใหญที่ติดนิสัยชอบระบายความโกรธ

กับผูอื่น

4.2 รูสึกโดดเดี่ยว

      ความรูสึกโดดเดี่ยวและไมมีความสำคัญ อาจนำไปสูการกลั่นแกลงผูอื่นได ทุกๆ คนตองการความสนใจและหาก

ไมไดรับความสนใจมากพอ จะกลายเปนคนพาล  เพราะนอกจากจะไดรับความสนใจแลวยังชวยใหพวกเขารูสึกมีอำนาจ

มากขึ้น 

4.3 มีความพึงพอใจในตนเองต่ำ

       ความรูสึกวาตนเองไมฉลาดพอ หนาตาไมดีพอ หรือไมร่ำรวยมากพอ คนๆ นั้นอาจมองหาวิธีการใหตนเองรูสึก

ดีกวาคนอื่น โดยการกดใหผูอื่นต่ำลงกวาตนเอง

4.4 ถือวาตนเองสำคัญ

      บางคนที่ชอบกลั่นแกลงผูอื่น มักหยิ่งผยองในตนเอง และรูสึกวาสิ่งที่พวกเขาทำหรือสิ่งที่พวกเขาคิดนั้นดีที่สุด 

และการถือวาตนเองสำคัญนี้จะแปรเปลี่ยนไปเปนความโกรธเมื่อใครสักคนทาทาย หรือพิสูจนใหเห็นวาเขาไมไดถูกตองไป

เสียทุกอยาง

4.5 เพราะคุณแตกตาง

       บางครั้งการกลั่นแกลงก็มาจากเหตุผลงายๆ เพียงเพราะเหยื่อแตกตางจากผูอื่น ไมวาจะเปน เชื้อชาติ เพศ สีผิว

หรือแมแตความพิการ ความแตกตางนี้จะถูกหยิบยกมาลอเลียนจนนำไปสูการปฏิบัติกับเหยื่อแบบที่ไมเทาเทียมกับคนอื่นๆ

5. วิธีแกปญหาการถูกเพื่อนบูลลี่

 หนึ่งในวิธีสำคัญตองไมใชแคการลงโทษ แตคือ “การพูดคุย” ผูใหญคือตัวอยางของเด็กๆ เสมอไมวาจะเปนเรื่องดีและ

ไมดี ดังนั้นจึงควรเขามาชวยเด็กๆ ปรับความเขาใจ ใชความออนโยนพูดคุยใหพวกเขาเห็นวาพฤติกรรมบูลลี่นี้เปนเรื่องที่

ยอมรับไมไดในสังคม และใหเวลาพวกเขาในการปรับปรุงตนเอง รวมถึงการปฏิบัติตอคนที่กาวราวดวยความเคารพและ

เมตตาจะชวยใหพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได

อางอิงและขอบคุณขอมูล

https://teen.mthai.com/variety/164232.html

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/861433

https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/ขาวสาร/บทความทั่วไป/การกลั่นแกลง-bullying-วัยรุน/
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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 46  (มกราคม - กุมภาพันธ 2563)

3

ประเด็นขาว
* คำสอนของพอ
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* แนะนำคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง จำนวน 2 ชุด 
* แสดงความยินดีกับศิษยเกาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ 
  ประจำป 2562
* แนะนำคณบดีคนใหม
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา
2
2
3
5

5
6
9
11

              
 ขอแสดงความยินดีกับนายอนันต ปาณินท ศิษยเกาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) ประจำป 2562 ซึ่งเปนความภูมิใจยิ่งของชาว
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เปนแหลงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และชวยสรางคุณประโยชนใหสังคม และประเทศชาติ
 SU Transformation เปนนโยบายหนึ่งของสภามหาวิทยาลัยที่มอบใหมหาวิทยาลัยไปดำเนินการ เพื่อใหมหาวิทยาลัย
ปรับเปลี่ยนใหทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดำเนินการมาระยะหนึ่งแลว และไดรายงานความกาวหนา
การดำเนินการใหสภามหาวิทยาลัยทราบ อาทิ  จัดการประชุมชี้แจงแนวคิดการดำเนินโครงการ SU Transformation
ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัยทราบและใหขอเสนอแนะ การเชิญอาจารยจากคณะวิชาตางๆ มาระดม
ความคิด  เพื่อรวมกันวาดฝนวามหาวิทยาลัยศิลปากรจะพัฒนาตอไปอยางไร และสรางผูนำการเปลี่ยนแปลงสูการขับเคลื่อน
ในมิติตางๆ และการจัดทำขอมูล รายงานผลการดำเนินการในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย สวนงาน สงใหทีมที่ปรึกษานำไป
ใชในการวิเคราะหสถานภาพ สถานการณของมหาวิทยาลัย สวนงาน เพื่อนำไปใชประโยชนในการวางแผนทิศทาง การพัฒนา
มหาวิทยาลัย และสวนงานตอไป ซึ่งในเรื่องการจัดทำขอมูลนี้สภามหาวิทยาลัยเห็นวาเปนเรื่องสำคัญมาก เพราะเปนพื้นฐาน
ในการนำไปวิเคราะหเร่ืองตางๆ ตอไป โดยไดใหขอเสนอแนะวา  ผูบริหารทุกระดับ  และบุคลากรทุกคนจะตองรวมมือกันในการ
จัดทำขอมูล การใหขอมูลในสวนที่ตนเองรับผิดชอบใหถูกตองครบถวน ชัดเจน  ตรงตามเวลา และเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ 
การส่ือสาร ประชาสัมพันธเร่ืองการปฏิรูปมหาวิทยาลัย ใหบุคลากรทุกระดับไดรับทราบขอมูลขาวสาร การทำงานของมหาวิทยาลัย 
สวนงาน อยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเขาใจ และการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนและปฏิรูปมหาวิทยาลัยรวมกัน 
 ในเรื่องการติดตามและประเมินผลการดำเนินการของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 18 สวนงาน) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ไดดำเนินการเสร็จแลว ซ่ึงเปนประโยชน
อยางย่ิง โดยเฉพาะในสวนของขอสังเกต ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดประมวลมาจาก
การรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ ทั้งผูทรงคุณวุฒิประจำสวนงาน อาจารย นักศึกษา ศิษยเกา รวมทั้ง
ขอเสนอแนะในสวนของคณะกรรมการฯ ที่มุงเนนใหสวนงานไดปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ใหทันกับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัย ไดสงรายงานการติดตามและประเมินผลฯ ใหมหาวิทยาลัย และทุกสวนงาน นำไปใชประโยชนในการปรับปรุง
และพัฒนาการทำงานตอไป

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
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มหาว�ทยาลัยศิลปากร
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คุย

              

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

คุย

 1. คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 ไดแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
เกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2563 
เปนตนไป ประกอบดวย

แนะนำคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง จำนวน 2 ชุด

        สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราช
ดำเนินไปนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ และทรงเปดการแสดงนิทรรศการภาพวาดฝพระหัตถ ชุด หลากลาย หลายชีวิต 2  (Various 
Patterns; Diversity of Life 2)  ซ่ึงเปนเง่ือนไขของการทำวิทยานิพนธดวยการจัดนิทรรศการเผยแพรแกสาธารณชน คร้ังท่ี 2 โดยเปน
การสอบปองกันดุษฎีนิพนธ เพ่ือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรม 
และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ หอศิลปพิมานทิพย ต.โปงตาลอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

     “การใหการศึกษาอีกขั้นหนึ่ง คือ การสอนและการฝกฝนใหเรียนรูวิทยาการที่กาวหนาขึ้นไป 
พรอมทั้งการฝกฝนใหรูจักใชเหตุผล สติปญญา และหาหลักการชีวิต เพื่อใหสามารถสรางสรรค
ความเจริญงอกงาม ท้ังทางกายและทางความคิด ผูทำงานดานการศึกษาจึงมีความสำคัญเปนพิเศษ 
และไดรับความยกยองเปนอยางสูงตลอดมา ในฐานะที่เปนผูใหชีวิตจิตใจตลอดจนความเจริญ
ทุกอยางแกอนุชน...”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 29 พฤศจิกายน 2514

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

 ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย 
ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดรับปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการสิ่งแวดลอม) จากสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังท่ี 40 และศาสตราจารย
กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ที่ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร 
ในคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

สาระนารู
4. เพราะอะไรตองกลั่นแกลงคนอื่น

สาเหตุมีหลายประการที่กระตุนใหบางคนลุกขึ้นมากลั่นแกลงผูอื่น 

4.1 เคยถูกแกลงมากอน

      คนที่ชอบกลั่นแกลงผูอื่น หลายคนเคยถูกรังแกมากอน 

ไมวาจากเพื่อนหรือจากครอบครัวก็ตาม และพวกเขารูสึกวา

ตองระบายความเกรี้ยวโกรธที่ตนเองไดรับออกไปใหผูอื่น โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง หากพวกเขาเผชิญกับประสบการณรายๆ ในวัยเด็ก เมื่อ

เขาเติบโตขึ้นเขาจะเปนผูใหญที่ติดนิสัยชอบระบายความโกรธ

กับผูอื่น

4.2 รูสึกโดดเดี่ยว

      ความรูสึกโดดเดี่ยวและไมมีความสำคัญ อาจนำไปสูการกลั่นแกลงผูอื่นได ทุกๆ คนตองการความสนใจและหาก

ไมไดรับความสนใจมากพอ จะกลายเปนคนพาล  เพราะนอกจากจะไดรับความสนใจแลวยังชวยใหพวกเขารูสึกมีอำนาจ

มากขึ้น 

4.3 มีความพึงพอใจในตนเองต่ำ

       ความรูสึกวาตนเองไมฉลาดพอ หนาตาไมดีพอ หรือไมร่ำรวยมากพอ คนๆ นั้นอาจมองหาวิธีการใหตนเองรูสึก

ดีกวาคนอื่น โดยการกดใหผูอื่นต่ำลงกวาตนเอง

4.4 ถือวาตนเองสำคัญ

      บางคนที่ชอบกลั่นแกลงผูอื่น มักหยิ่งผยองในตนเอง และรูสึกวาสิ่งที่พวกเขาทำหรือสิ่งที่พวกเขาคิดนั้นดีที่สุด 

และการถือวาตนเองสำคัญนี้จะแปรเปลี่ยนไปเปนความโกรธเมื่อใครสักคนทาทาย หรือพิสูจนใหเห็นวาเขาไมไดถูกตองไป

เสียทุกอยาง

4.5 เพราะคุณแตกตาง

       บางครั้งการกลั่นแกลงก็มาจากเหตุผลงายๆ เพียงเพราะเหยื่อแตกตางจากผูอื่น ไมวาจะเปน เชื้อชาติ เพศ สีผิว

หรือแมแตความพิการ ความแตกตางนี้จะถูกหยิบยกมาลอเลียนจนนำไปสูการปฏิบัติกับเหยื่อแบบที่ไมเทาเทียมกับคนอื่นๆ

5. วิธีแกปญหาการถูกเพื่อนบูลลี่

 หนึ่งในวิธีสำคัญตองไมใชแคการลงโทษ แตคือ “การพูดคุย” ผูใหญคือตัวอยางของเด็กๆ เสมอไมวาจะเปนเรื่องดีและ

ไมดี ดังนั้นจึงควรเขามาชวยเด็กๆ ปรับความเขาใจ ใชความออนโยนพูดคุยใหพวกเขาเห็นวาพฤติกรรมบูลลี่นี้เปนเรื่องที่

ยอมรับไมไดในสังคม และใหเวลาพวกเขาในการปรับปรุงตนเอง รวมถึงการปฏิบัติตอคนที่กาวราวดวยความเคารพและ

เมตตาจะชวยใหพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได

อางอิงและขอบคุณขอมูล

https://teen.mthai.com/variety/164232.html

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/861433

https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/ขาวสาร/บทความทั่วไป/การกลั่นแกลง-bullying-วัยรุน/

*

* 

* 

*

* 
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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 46  (มกราคม - กุมภาพันธ 2563)

3

ประเด็นขาว
* คำสอนของพอ
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* แนะนำคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง จำนวน 2 ชุด 
* แสดงความยินดีกับศิษยเกาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ 
  ประจำป 2562
* แนะนำคณบดีคนใหม
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา
2
2
3
5

5
6
9
11

              
 ขอแสดงความยินดีกับนายอนันต ปาณินท ศิษยเกาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) ประจำป 2562 ซึ่งเปนความภูมิใจยิ่งของชาว
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เปนแหลงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และชวยสรางคุณประโยชนใหสังคม และประเทศชาติ
 SU Transformation เปนนโยบายหนึ่งของสภามหาวิทยาลัยที่มอบใหมหาวิทยาลัยไปดำเนินการ เพื่อใหมหาวิทยาลัย
ปรับเปลี่ยนใหทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดำเนินการมาระยะหนึ่งแลว และไดรายงานความกาวหนา
การดำเนินการใหสภามหาวิทยาลัยทราบ อาทิ  จัดการประชุมชี้แจงแนวคิดการดำเนินโครงการ SU Transformation
ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัยทราบและใหขอเสนอแนะ การเชิญอาจารยจากคณะวิชาตางๆ มาระดม
ความคิด  เพื่อรวมกันวาดฝนวามหาวิทยาลัยศิลปากรจะพัฒนาตอไปอยางไร และสรางผูนำการเปลี่ยนแปลงสูการขับเคลื่อน
ในมิติตางๆ และการจัดทำขอมูล รายงานผลการดำเนินการในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย สวนงาน สงใหทีมที่ปรึกษานำไป
ใชในการวิเคราะหสถานภาพ สถานการณของมหาวิทยาลัย สวนงาน เพื่อนำไปใชประโยชนในการวางแผนทิศทาง การพัฒนา
มหาวิทยาลัย และสวนงานตอไป ซึ่งในเรื่องการจัดทำขอมูลนี้สภามหาวิทยาลัยเห็นวาเปนเรื่องสำคัญมาก เพราะเปนพื้นฐาน
ในการนำไปวิเคราะหเร่ืองตางๆ ตอไป โดยไดใหขอเสนอแนะวา  ผูบริหารทุกระดับ  และบุคลากรทุกคนจะตองรวมมือกันในการ
จัดทำขอมูล การใหขอมูลในสวนที่ตนเองรับผิดชอบใหถูกตองครบถวน ชัดเจน  ตรงตามเวลา และเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ 
การส่ือสาร ประชาสัมพันธเร่ืองการปฏิรูปมหาวิทยาลัย ใหบุคลากรทุกระดับไดรับทราบขอมูลขาวสาร การทำงานของมหาวิทยาลัย 
สวนงาน อยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเขาใจ และการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนและปฏิรูปมหาวิทยาลัยรวมกัน 
 ในเรื่องการติดตามและประเมินผลการดำเนินการของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 18 สวนงาน) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ไดดำเนินการเสร็จแลว ซ่ึงเปนประโยชน
อยางย่ิง โดยเฉพาะในสวนของขอสังเกต ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดประมวลมาจาก
การรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ ทั้งผูทรงคุณวุฒิประจำสวนงาน อาจารย นักศึกษา ศิษยเกา รวมทั้ง
ขอเสนอแนะในสวนของคณะกรรมการฯ ที่มุงเนนใหสวนงานไดปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ใหทันกับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัย ไดสงรายงานการติดตามและประเมินผลฯ ใหมหาวิทยาลัย และทุกสวนงาน นำไปใชประโยชนในการปรับปรุง
และพัฒนาการทำงานตอไป

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

2

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

 1. คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 ไดแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
เกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2563 
เปนตนไป ประกอบดวย

แนะนำคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง จำนวน 2 ชุด

        สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราช
ดำเนินไปนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ และทรงเปดการแสดงนิทรรศการภาพวาดฝพระหัตถ ชุด หลากลาย หลายชีวิต 2  (Various 
Patterns; Diversity of Life 2)  ซ่ึงเปนเง่ือนไขของการทำวิทยานิพนธดวยการจัดนิทรรศการเผยแพรแกสาธารณชน คร้ังท่ี 2 โดยเปน
การสอบปองกันดุษฎีนิพนธ เพ่ือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรม 
และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ หอศิลปพิมานทิพย ต.โปงตาลอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

     “การใหการศึกษาอีกขั้นหนึ่ง คือ การสอนและการฝกฝนใหเรียนรูวิทยาการที่กาวหนาขึ้นไป 
พรอมทั้งการฝกฝนใหรูจักใชเหตุผล สติปญญา และหาหลักการชีวิต เพื่อใหสามารถสรางสรรค
ความเจริญงอกงาม ท้ังทางกายและทางความคิด ผูทำงานดานการศึกษาจึงมีความสำคัญเปนพิเศษ 
และไดรับความยกยองเปนอยางสูงตลอดมา ในฐานะที่เปนผูใหชีวิตจิตใจตลอดจนความเจริญ
ทุกอยางแกอนุชน...”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 29 พฤศจิกายน 2514

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

 ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย 
ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดรับปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการสิ่งแวดลอม) จากสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังท่ี 40 และศาสตราจารย
กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ที่ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร 
ในคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

สาระนารู
4. เพราะอะไรตองกลั่นแกลงคนอื่น

สาเหตุมีหลายประการที่กระตุนใหบางคนลุกขึ้นมากลั่นแกลงผูอื่น 

4.1 เคยถูกแกลงมากอน

      คนที่ชอบกลั่นแกลงผูอื่น หลายคนเคยถูกรังแกมากอน 

ไมวาจากเพื่อนหรือจากครอบครัวก็ตาม และพวกเขารูสึกวา

ตองระบายความเกรี้ยวโกรธที่ตนเองไดรับออกไปใหผูอื่น โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง หากพวกเขาเผชิญกับประสบการณรายๆ ในวัยเด็ก เมื่อ

เขาเติบโตขึ้นเขาจะเปนผูใหญที่ติดนิสัยชอบระบายความโกรธ

กับผูอื่น

4.2 รูสึกโดดเดี่ยว

      ความรูสึกโดดเดี่ยวและไมมีความสำคัญ อาจนำไปสูการกลั่นแกลงผูอื่นได ทุกๆ คนตองการความสนใจและหาก

ไมไดรับความสนใจมากพอ จะกลายเปนคนพาล  เพราะนอกจากจะไดรับความสนใจแลวยังชวยใหพวกเขารูสึกมีอำนาจ

มากขึ้น 

4.3 มีความพึงพอใจในตนเองต่ำ

       ความรูสึกวาตนเองไมฉลาดพอ หนาตาไมดีพอ หรือไมร่ำรวยมากพอ คนๆ นั้นอาจมองหาวิธีการใหตนเองรูสึก

ดีกวาคนอื่น โดยการกดใหผูอื่นต่ำลงกวาตนเอง

4.4 ถือวาตนเองสำคัญ

      บางคนที่ชอบกลั่นแกลงผูอื่น มักหยิ่งผยองในตนเอง และรูสึกวาสิ่งที่พวกเขาทำหรือสิ่งที่พวกเขาคิดนั้นดีที่สุด 

และการถือวาตนเองสำคัญนี้จะแปรเปลี่ยนไปเปนความโกรธเมื่อใครสักคนทาทาย หรือพิสูจนใหเห็นวาเขาไมไดถูกตองไป

เสียทุกอยาง

4.5 เพราะคุณแตกตาง

       บางครั้งการกลั่นแกลงก็มาจากเหตุผลงายๆ เพียงเพราะเหยื่อแตกตางจากผูอื่น ไมวาจะเปน เชื้อชาติ เพศ สีผิว

หรือแมแตความพิการ ความแตกตางนี้จะถูกหยิบยกมาลอเลียนจนนำไปสูการปฏิบัติกับเหยื่อแบบที่ไมเทาเทียมกับคนอื่นๆ

5. วิธีแกปญหาการถูกเพื่อนบูลลี่

 หนึ่งในวิธีสำคัญตองไมใชแคการลงโทษ แตคือ “การพูดคุย” ผูใหญคือตัวอยางของเด็กๆ เสมอไมวาจะเปนเรื่องดีและ

ไมดี ดังนั้นจึงควรเขามาชวยเด็กๆ ปรับความเขาใจ ใชความออนโยนพูดคุยใหพวกเขาเห็นวาพฤติกรรมบูลลี่นี้เปนเรื่องที่

ยอมรับไมไดในสังคม และใหเวลาพวกเขาในการปรับปรุงตนเอง รวมถึงการปฏิบัติตอคนที่กาวราวดวยความเคารพและ

เมตตาจะชวยใหพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได

อางอิงและขอบคุณขอมูล

https://teen.mthai.com/variety/164232.html

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/861433

https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/ขาวสาร/บทความทั่วไป/การกลั่นแกลง-bullying-วัยรุน/
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การประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

7

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

 2. คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 ไดแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา
เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป  ตั้งแตวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 
เปนตนไป ประกอบดวย

แสดงความยินดีกับศิษยเกาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
เปนศิลปนแหงชาติ ประจำป 2562

แนะนำคณบดีคนใหม

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 (1) ที่ประชุมชื่นชมแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน ที่นำเสนอซึ่งชวยใหมีความรู ความเขาใจ

เรื่องการเรียนการสอนออนไลนที่ชัดเจนมากขึ้น

 (2) ควรสรางความเขาใจกับอาจารยเรื่องการเรียนการสอนออนไลนใหมากขึ้น แลวเชิญชวน อาจารยมารวม

สรางรายวิชาการเรียนการสอนผานระบบออนไลน รวมถึงการเตรียมในสวนของผูเรียนดวย เพื่อใหการเรียนการสอน

ผานระบบออนไลนเกิดประโยชนอยางแทจริง และสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนดไว                        

 (3) ควรพิจารณาใหมีการนำผลงานทางวิชาการจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน ไปตอยอดใหเกิด

ประโยชนมากขึ้น เพื่อจูงใจใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน อาทิ สามารถ

นำไปขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ การสรางมูลคา เปนตน 

 นอกจากจัดทำการเรียนการสอนออนไลนกับเนื้อหารายวิชาแลว อาจจะทำเปนคลิป เรื่องสั้นที่นาสนใจ แลวนำไป

เปนชองทางในการหารายได อาทิ การดูพระพุทธรูปในยุคสมัยตางๆ ของคณะโบราณดี เปนตน 

 (4) การผลิตผลงานทางวิชาการจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน ควรมีการทำงานรวมกันในเชิงบูรณา

การเพื่อใหผลงานที่ออกมามีความนาสนใจ ทั้งในเชิงของเนื้อหา รูปแบบวิธีการนำเสนอ รวมทั้งอาจารยผูสอน อาทิ 

เชิญคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาชวยออกแบบกำกับ การนำเสนอ การตัดตอ เปนตน

  (5) ควรปรับปรุงและพัฒนาปจจัยของมหาวิทยาลัยที่จะเอื้อตอการเรียนการสอนออนไลนใหพรอม อาทิ wifi 

 (6) ควรนำเรื่องแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปกำหนดเปน

นโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อใหมีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่

มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดวย

1. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยศิลปากร

6

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 (1) ควรปรับตัวชี้วัด คาเปาหมาย ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนตนไป ใหทาทายมากขึ้น เพื่อพัฒนา

คณะใหมีความกาวหนามากขึ้น

 (2) ควรกำหนดกลไกการกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อใหแผนบรรลุตามเปา

หมายที่กำหนดไว

2. แผนพัฒนาคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 

   (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 -2566)

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

 (3) ควรเนนการปรับความคิด วิธีการทำงานของอาจารย ใหกาวทันความเปลี่ยนแปลง เพราะอาจารยเปน

จุดเริ่มตนที่สำคัญในการนำไปสูการเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่อง ทั้งหลักสูตร การเรียนการสอน การบริหารจัดการ ฯลฯ

 มต ิ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบ

ประมาณ พ.ศ.2563 -2566) ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ  คณบดีคณะอักษรศาสตรเสนอ 

และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวยขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

ควรกำหนดแนวทางการพัฒนาดานกายภาพใหชัดเจนขึ้น อาทิ

 (1) เมืองทองธานี 

 ควรศึกษาความเปนไปได ในการพัฒนาพื้นที่ทั้งการพัฒนาโครงสรางทางกายภาพใหเกิดประโยชนสูงสุด 

การรวมทุนกับภาคเอกชนในการพัฒนาพื้นที่ใหเกิดมูลคา โดยควรเชิญนายบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ชวยใหคำปรึกษา แนะนำ เปนตน 

 (2) วังทาพระ 

 ควรวางแผนการใชพื้นที่หลังจากการปรับปรุงเสร็จแลว อาทิ การขยายการจัดการศึกษาของ 4 คณะวิชาจะ

ดำเนินการอยางไร เชน กรณีของคณะโบราณคดี 

 (3)  พระราชวังสนามจันทร และเพชรบุรี 

  (3.1) ควรวางแผนการบริหารจัดการ การใชอาคารสวนกลางโดยเอื้อใหคณะวิชามาใชประโยชน 

รวมกันมากขึ้น แทนที่แตละคณะจะตองสรางอาคารของตนเองเพิ่ม ซึ่งตอไปจะดำเนินการไดยากมากเพราะงบประมาณ

มีจำนวนจำกัด

  (3.2) เพชรบุรี มีพื้นที่จำนวนมาก และมีนักศึกษาอยูจำนวนมาก ควรพัฒนาใหเกิดประโยชนมากขึ้น 

อาทิ เปนแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดทำตลาดเกษตรอินทรียภายใน

มหาวิทยาลัย และการนำความรู ศักยภาพไปเชื่อมโยงกับชุนชน สังคมภายนอก

มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีใชแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระยะเวลา 5 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562-2566  ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 

กันยายน 2562 เห็นชอบแลว เปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป โดยมีผลใชบังคับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตามที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

3. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 5 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562-2566)

    
          

     

   

Master of Fine Art Computer Art Savannah 
College of Art and Design, USA

–

–

6

    
          

     

   

Master of Fine Art Computer Art Savannah 
College of Art and Design, USA

–

–

6

 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีกับนายอนันต ปาณินท ศิษยเกา      
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดรับการยกยอง 
เชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ ประจำป 2562 ในสาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม)

นายอนันต ปาณินท 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 12/2562 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 
มีมติเห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ณัฐพร กาญจนภูมิ  เปนผูสมควรดำรง
ตำแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 
4 ป ต้ังแตวันท่ี 23 ธันวาคม 2562 เปนตนไป

ดานการศึกษาโดยสังเขป

ระดับปริญญาโท      Master of Fine Art สาขาวิชา Computer Art 
                          สถาบัน Savannah College of Art and Design, USA
ระดับปริญญาตรี      นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ 
                          มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ประสบการณทำงานโดยสังเขป

พ.ศ. 2562 - ปจจุบัน ตำแหนง รักษาการแทนรองคณบดีฝายบริหาร 
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2553 - 2559 ตำแหนงผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

    ผูชวยศาสตราจารย ณัฐพร กาญจนภูมิ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

                             
                     

                          

             
                    
                   

นายบุญชัย เบญจรงคกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

 2. คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 ไดแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา
เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป  ตั้งแตวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 
เปนตนไป ประกอบดวย

แสดงความยินดีกับศิษยเกาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
เปนศิลปนแหงชาติ ประจำป 2562

แนะนำคณบดีคนใหม

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 (1) ที่ประชุมชื่นชมแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน ที่นำเสนอซึ่งชวยใหมีความรู ความเขาใจ

เรื่องการเรียนการสอนออนไลนที่ชัดเจนมากขึ้น

 (2) ควรสรางความเขาใจกับอาจารยเรื่องการเรียนการสอนออนไลนใหมากขึ้น แลวเชิญชวน อาจารยมารวม

สรางรายวิชาการเรียนการสอนผานระบบออนไลน รวมถึงการเตรียมในสวนของผูเรียนดวย เพื่อใหการเรียนการสอน

ผานระบบออนไลนเกิดประโยชนอยางแทจริง และสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนดไว                        

 (3) ควรพิจารณาใหมีการนำผลงานทางวิชาการจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน ไปตอยอดใหเกิด

ประโยชนมากขึ้น เพื่อจูงใจใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน อาทิ สามารถ

นำไปขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ การสรางมูลคา เปนตน 

 นอกจากจัดทำการเรียนการสอนออนไลนกับเนื้อหารายวิชาแลว อาจจะทำเปนคลิป เรื่องสั้นที่นาสนใจ แลวนำไป

เปนชองทางในการหารายได อาทิ การดูพระพุทธรูปในยุคสมัยตางๆ ของคณะโบราณดี เปนตน 

 (4) การผลิตผลงานทางวิชาการจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน ควรมีการทำงานรวมกันในเชิงบูรณา

การเพื่อใหผลงานที่ออกมามีความนาสนใจ ทั้งในเชิงของเนื้อหา รูปแบบวิธีการนำเสนอ รวมทั้งอาจารยผูสอน อาทิ 

เชิญคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาชวยออกแบบกำกับ การนำเสนอ การตัดตอ เปนตน

  (5) ควรปรับปรุงและพัฒนาปจจัยของมหาวิทยาลัยที่จะเอื้อตอการเรียนการสอนออนไลนใหพรอม อาทิ wifi 

 (6) ควรนำเรื่องแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปกำหนดเปน

นโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อใหมีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่

มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดวย

1. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยศิลปากร

6

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 (1) ควรปรับตัวชี้วัด คาเปาหมาย ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนตนไป ใหทาทายมากขึ้น เพื่อพัฒนา

คณะใหมีความกาวหนามากขึ้น

 (2) ควรกำหนดกลไกการกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อใหแผนบรรลุตามเปา

หมายที่กำหนดไว

2. แผนพัฒนาคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 

   (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 -2566)

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

 (3) ควรเนนการปรับความคิด วิธีการทำงานของอาจารย ใหกาวทันความเปลี่ยนแปลง เพราะอาจารยเปน

จุดเริ่มตนที่สำคัญในการนำไปสูการเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่อง ทั้งหลักสูตร การเรียนการสอน การบริหารจัดการ ฯลฯ

 มต ิ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบ

ประมาณ พ.ศ.2563 -2566) ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ  คณบดีคณะอักษรศาสตรเสนอ 

และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวยขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

ควรกำหนดแนวทางการพัฒนาดานกายภาพใหชัดเจนขึ้น อาทิ

 (1) เมืองทองธานี 

 ควรศึกษาความเปนไปได ในการพัฒนาพื้นที่ทั้งการพัฒนาโครงสรางทางกายภาพใหเกิดประโยชนสูงสุด 

การรวมทุนกับภาคเอกชนในการพัฒนาพื้นที่ใหเกิดมูลคา โดยควรเชิญนายบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ชวยใหคำปรึกษา แนะนำ เปนตน 

 (2) วังทาพระ 

 ควรวางแผนการใชพื้นที่หลังจากการปรับปรุงเสร็จแลว อาทิ การขยายการจัดการศึกษาของ 4 คณะวิชาจะ

ดำเนินการอยางไร เชน กรณีของคณะโบราณคดี 

 (3)  พระราชวังสนามจันทร และเพชรบุรี 

  (3.1) ควรวางแผนการบริหารจัดการ การใชอาคารสวนกลางโดยเอื้อใหคณะวิชามาใชประโยชน 

รวมกันมากขึ้น แทนที่แตละคณะจะตองสรางอาคารของตนเองเพิ่ม ซึ่งตอไปจะดำเนินการไดยากมากเพราะงบประมาณ

มีจำนวนจำกัด

  (3.2) เพชรบุรี มีพื้นที่จำนวนมาก และมีนักศึกษาอยูจำนวนมาก ควรพัฒนาใหเกิดประโยชนมากขึ้น 

อาทิ เปนแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดทำตลาดเกษตรอินทรียภายใน

มหาวิทยาลัย และการนำความรู ศักยภาพไปเชื่อมโยงกับชุนชน สังคมภายนอก

มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีใชแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระยะเวลา 5 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562-2566  ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 

กันยายน 2562 เห็นชอบแลว เปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป โดยมีผลใชบังคับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตามที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

3. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 5 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562-2566)

    
          

     

   

Master of Fine Art Computer Art Savannah 
College of Art and Design, USA

–

–
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Master of Fine Art Computer Art Savannah 
College of Art and Design, USA

–

–
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 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีกับนายอนันต ปาณินท ศิษยเกา      
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดรับการยกยอง 
เชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ ประจำป 2562 ในสาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม)

นายอนันต ปาณินท 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 12/2562 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 
มีมติเห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ณัฐพร กาญจนภูมิ  เปนผูสมควรดำรง
ตำแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 
4 ป ต้ังแตวันท่ี 23 ธันวาคม 2562 เปนตนไป

ดานการศึกษาโดยสังเขป

ระดับปริญญาโท      Master of Fine Art สาขาวิชา Computer Art 
                          สถาบัน Savannah College of Art and Design, USA
ระดับปริญญาตรี      นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ 
                          มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ประสบการณทำงานโดยสังเขป

พ.ศ. 2562 - ปจจุบัน ตำแหนง รักษาการแทนรองคณบดีฝายบริหาร 
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2553 - 2559 ตำแหนงผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

    ผูชวยศาสตราจารย ณัฐพร กาญจนภูมิ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

นายบุญชัย เบญจรงคกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

 2. คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 ไดแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา
เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป  ตั้งแตวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 
เปนตนไป ประกอบดวย

แสดงความยินดีกับศิษยเกาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
เปนศิลปนแหงชาติ ประจำป 2562

แนะนำคณบดีคนใหม

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 (1) ที่ประชุมชื่นชมแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน ที่นำเสนอซึ่งชวยใหมีความรู ความเขาใจ

เรื่องการเรียนการสอนออนไลนที่ชัดเจนมากขึ้น

 (2) ควรสรางความเขาใจกับอาจารยเรื่องการเรียนการสอนออนไลนใหมากขึ้น แลวเชิญชวน อาจารยมารวม

สรางรายวิชาการเรียนการสอนผานระบบออนไลน รวมถึงการเตรียมในสวนของผูเรียนดวย เพื่อใหการเรียนการสอน

ผานระบบออนไลนเกิดประโยชนอยางแทจริง และสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนดไว                        

 (3) ควรพิจารณาใหมีการนำผลงานทางวิชาการจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน ไปตอยอดใหเกิด

ประโยชนมากขึ้น เพื่อจูงใจใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน อาทิ สามารถ

นำไปขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ การสรางมูลคา เปนตน 

 นอกจากจัดทำการเรียนการสอนออนไลนกับเนื้อหารายวิชาแลว อาจจะทำเปนคลิป เรื่องสั้นที่นาสนใจ แลวนำไป

เปนชองทางในการหารายได อาทิ การดูพระพุทธรูปในยุคสมัยตางๆ ของคณะโบราณดี เปนตน 

 (4) การผลิตผลงานทางวิชาการจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน ควรมีการทำงานรวมกันในเชิงบูรณา

การเพื่อใหผลงานที่ออกมามีความนาสนใจ ทั้งในเชิงของเนื้อหา รูปแบบวิธีการนำเสนอ รวมทั้งอาจารยผูสอน อาทิ 

เชิญคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาชวยออกแบบกำกับ การนำเสนอ การตัดตอ เปนตน

  (5) ควรปรับปรุงและพัฒนาปจจัยของมหาวิทยาลัยที่จะเอื้อตอการเรียนการสอนออนไลนใหพรอม อาทิ wifi 

 (6) ควรนำเรื่องแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปกำหนดเปน

นโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อใหมีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่

มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดวย

1. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยศิลปากร
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ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 (1) ควรปรับตัวชี้วัด คาเปาหมาย ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนตนไป ใหทาทายมากขึ้น เพื่อพัฒนา

คณะใหมีความกาวหนามากขึ้น

 (2) ควรกำหนดกลไกการกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อใหแผนบรรลุตามเปา

หมายที่กำหนดไว

2. แผนพัฒนาคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 

   (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 -2566)

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

 (3) ควรเนนการปรับความคิด วิธีการทำงานของอาจารย ใหกาวทันความเปลี่ยนแปลง เพราะอาจารยเปน

จุดเริ่มตนที่สำคัญในการนำไปสูการเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่อง ทั้งหลักสูตร การเรียนการสอน การบริหารจัดการ ฯลฯ

 มต ิ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบ

ประมาณ พ.ศ.2563 -2566) ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ  คณบดีคณะอักษรศาสตรเสนอ 

และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวยขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

ควรกำหนดแนวทางการพัฒนาดานกายภาพใหชัดเจนขึ้น อาทิ

 (1) เมืองทองธานี 

 ควรศึกษาความเปนไปได ในการพัฒนาพื้นที่ทั้งการพัฒนาโครงสรางทางกายภาพใหเกิดประโยชนสูงสุด 

การรวมทุนกับภาคเอกชนในการพัฒนาพื้นที่ใหเกิดมูลคา โดยควรเชิญนายบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ชวยใหคำปรึกษา แนะนำ เปนตน 

 (2) วังทาพระ 

 ควรวางแผนการใชพื้นที่หลังจากการปรับปรุงเสร็จแลว อาทิ การขยายการจัดการศึกษาของ 4 คณะวิชาจะ

ดำเนินการอยางไร เชน กรณีของคณะโบราณคดี 

 (3)  พระราชวังสนามจันทร และเพชรบุรี 

  (3.1) ควรวางแผนการบริหารจัดการ การใชอาคารสวนกลางโดยเอื้อใหคณะวิชามาใชประโยชน 

รวมกันมากขึ้น แทนที่แตละคณะจะตองสรางอาคารของตนเองเพิ่ม ซึ่งตอไปจะดำเนินการไดยากมากเพราะงบประมาณ

มีจำนวนจำกัด

  (3.2) เพชรบุรี มีพื้นที่จำนวนมาก และมีนักศึกษาอยูจำนวนมาก ควรพัฒนาใหเกิดประโยชนมากขึ้น 

อาทิ เปนแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดทำตลาดเกษตรอินทรียภายใน

มหาวิทยาลัย และการนำความรู ศักยภาพไปเชื่อมโยงกับชุนชน สังคมภายนอก

มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีใชแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระยะเวลา 5 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562-2566  ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 

กันยายน 2562 เห็นชอบแลว เปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป โดยมีผลใชบังคับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตามที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

3. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 5 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562-2566)
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 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีกับนายอนันต ปาณินท ศิษยเกา      
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดรับการยกยอง 
เชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ ประจำป 2562 ในสาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม)

นายอนันต ปาณินท 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 12/2562 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 
มีมติเห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ณัฐพร กาญจนภูมิ  เปนผูสมควรดำรง
ตำแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 
4 ป ต้ังแตวันท่ี 23 ธันวาคม 2562 เปนตนไป

ดานการศึกษาโดยสังเขป

ระดับปริญญาโท      Master of Fine Art สาขาวิชา Computer Art 
                          สถาบัน Savannah College of Art and Design, USA
ระดับปริญญาตรี      นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ 
                          มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ประสบการณทำงานโดยสังเขป

พ.ศ. 2562 - ปจจุบัน ตำแหนง รักษาการแทนรองคณบดีฝายบริหาร 
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2553 - 2559 ตำแหนงผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

    ผูชวยศาสตราจารย ณัฐพร กาญจนภูมิ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

นายบุญชัย เบญจรงคกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
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การประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

 2. คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 ไดแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา
เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป  ตั้งแตวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 
เปนตนไป ประกอบดวย

แสดงความยินดีกับศิษยเกาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
เปนศิลปนแหงชาติ ประจำป 2562

แนะนำคณบดีคนใหม

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 (1) ที่ประชุมชื่นชมแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน ที่นำเสนอซึ่งชวยใหมีความรู ความเขาใจ

เรื่องการเรียนการสอนออนไลนที่ชัดเจนมากขึ้น

 (2) ควรสรางความเขาใจกับอาจารยเรื่องการเรียนการสอนออนไลนใหมากขึ้น แลวเชิญชวน อาจารยมารวม

สรางรายวิชาการเรียนการสอนผานระบบออนไลน รวมถึงการเตรียมในสวนของผูเรียนดวย เพื่อใหการเรียนการสอน

ผานระบบออนไลนเกิดประโยชนอยางแทจริง และสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนดไว                        

 (3) ควรพิจารณาใหมีการนำผลงานทางวิชาการจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน ไปตอยอดใหเกิด

ประโยชนมากขึ้น เพื่อจูงใจใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน อาทิ สามารถ

นำไปขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ การสรางมูลคา เปนตน 

 นอกจากจัดทำการเรียนการสอนออนไลนกับเนื้อหารายวิชาแลว อาจจะทำเปนคลิป เรื่องสั้นที่นาสนใจ แลวนำไป

เปนชองทางในการหารายได อาทิ การดูพระพุทธรูปในยุคสมัยตางๆ ของคณะโบราณดี เปนตน 

 (4) การผลิตผลงานทางวิชาการจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน ควรมีการทำงานรวมกันในเชิงบูรณา

การเพื่อใหผลงานที่ออกมามีความนาสนใจ ทั้งในเชิงของเนื้อหา รูปแบบวิธีการนำเสนอ รวมทั้งอาจารยผูสอน อาทิ 

เชิญคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาชวยออกแบบกำกับ การนำเสนอ การตัดตอ เปนตน

  (5) ควรปรับปรุงและพัฒนาปจจัยของมหาวิทยาลัยที่จะเอื้อตอการเรียนการสอนออนไลนใหพรอม อาทิ wifi 

 (6) ควรนำเรื่องแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปกำหนดเปน

นโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อใหมีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่

มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดวย

1. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยศิลปากร

6

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 (1) ควรปรับตัวชี้วัด คาเปาหมาย ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนตนไป ใหทาทายมากขึ้น เพื่อพัฒนา

คณะใหมีความกาวหนามากขึ้น

 (2) ควรกำหนดกลไกการกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อใหแผนบรรลุตามเปา

หมายที่กำหนดไว

2. แผนพัฒนาคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 

   (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 -2566)

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

 (3) ควรเนนการปรับความคิด วิธีการทำงานของอาจารย ใหกาวทันความเปลี่ยนแปลง เพราะอาจารยเปน

จุดเริ่มตนที่สำคัญในการนำไปสูการเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่อง ทั้งหลักสูตร การเรียนการสอน การบริหารจัดการ ฯลฯ

 มต ิ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบ

ประมาณ พ.ศ.2563 -2566) ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ  คณบดีคณะอักษรศาสตรเสนอ 

และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวยขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

ควรกำหนดแนวทางการพัฒนาดานกายภาพใหชัดเจนขึ้น อาทิ

 (1) เมืองทองธานี 

 ควรศึกษาความเปนไปได ในการพัฒนาพื้นที่ทั้งการพัฒนาโครงสรางทางกายภาพใหเกิดประโยชนสูงสุด 

การรวมทุนกับภาคเอกชนในการพัฒนาพื้นที่ใหเกิดมูลคา โดยควรเชิญนายบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ชวยใหคำปรึกษา แนะนำ เปนตน 

 (2) วังทาพระ 

 ควรวางแผนการใชพื้นที่หลังจากการปรับปรุงเสร็จแลว อาทิ การขยายการจัดการศึกษาของ 4 คณะวิชาจะ

ดำเนินการอยางไร เชน กรณีของคณะโบราณคดี 

 (3)  พระราชวังสนามจันทร และเพชรบุรี 

  (3.1) ควรวางแผนการบริหารจัดการ การใชอาคารสวนกลางโดยเอื้อใหคณะวิชามาใชประโยชน 

รวมกันมากขึ้น แทนที่แตละคณะจะตองสรางอาคารของตนเองเพิ่ม ซึ่งตอไปจะดำเนินการไดยากมากเพราะงบประมาณ

มีจำนวนจำกัด

  (3.2) เพชรบุรี มีพื้นที่จำนวนมาก และมีนักศึกษาอยูจำนวนมาก ควรพัฒนาใหเกิดประโยชนมากขึ้น 

อาทิ เปนแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดทำตลาดเกษตรอินทรียภายใน

มหาวิทยาลัย และการนำความรู ศักยภาพไปเชื่อมโยงกับชุนชน สังคมภายนอก

มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีใชแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระยะเวลา 5 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562-2566  ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 

กันยายน 2562 เห็นชอบแลว เปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป โดยมีผลใชบังคับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตามที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

3. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 5 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562-2566)

    
          

     

   

Master of Fine Art Computer Art Savannah 
College of Art and Design, USA

–

–
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Master of Fine Art Computer Art Savannah 
College of Art and Design, USA

–

–
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 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีกับนายอนันต ปาณินท ศิษยเกา      
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดรับการยกยอง 
เชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ ประจำป 2562 ในสาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม)

นายอนันต ปาณินท 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 12/2562 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 
มีมติเห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ณัฐพร กาญจนภูมิ  เปนผูสมควรดำรง
ตำแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 
4 ป ต้ังแตวันท่ี 23 ธันวาคม 2562 เปนตนไป

ดานการศึกษาโดยสังเขป

ระดับปริญญาโท      Master of Fine Art สาขาวิชา Computer Art 
                          สถาบัน Savannah College of Art and Design, USA
ระดับปริญญาตรี      นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ 
                          มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ประสบการณทำงานโดยสังเขป

พ.ศ. 2562 - ปจจุบัน ตำแหนง รักษาการแทนรองคณบดีฝายบริหาร 
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2553 - 2559 ตำแหนงผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

    ผูชวยศาสตราจารย ณัฐพร กาญจนภูมิ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

นายบุญชัย เบญจรงคกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
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5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

11

การประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

9

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

1. เสนอรายชื่ออาจารยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ เพื่อแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิ
    ตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จำนวน  22 ราย

มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่ออาจารยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ เพื่อแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิ
ตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จำนวน 21 ราย ตามรายชื่อที่คณะ
อนุกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผูสมควรเปนผูทรงคุณวุฒิฯ เสนอ และใหดำเนินการตามขั้นตอนตอไป

2. ขอเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

   (TQR : Thai Qualifications Register) จำนวน 2 หลักสูตร

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  (TQR : Thai Qualifications Register) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ จำนวน 2 หลักสูตร และใหดำเนินการ
ตามขั้นตอนตอไป คือ 
 (1) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
คณะเภสัชศาสตร 
 (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร 

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

8

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  2 ทาน คือ

ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(การจัดการสิ่งแวดลอม) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนงกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร ในคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาคณะสถาปตย

กรรมศาสตรภายใตบริบทปจจุบัน ณ หองประชุม 205 ชั้น 2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

และไดเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานในการประชุม โดยมี ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.นนท คุณค้ำชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร และกรรมการประจำคณะ เขารวมประชุมดวย

 มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการ  SU TRANSFORMATION : THINK TANK  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  6 มกราคม 2563 

ณ อาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

และไดเชิญคุณหญิงกษมา วรวรรณ   ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการยกราง

แนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัย เปนประธานกลาวเปดการจัดโครงการ โดยมีผูบริหารมหาวิทยาลัย สวนงาน อาจารย 

บุคลากร เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประมาณ 30 คน

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563  ผูชวยศาสตราจารยนันทพล จั่นเงิน 

ผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ไดนำเสนอแผนพัฒนาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563-2566) ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

สาระนารู

1. บูลลี่ bully คืออะไร?

 คำวา “บูลลี่” คือ พฤติกรรมกลั่นแกลงรังแกผูอื่น โดยเฉพาะคนที่ออนแอกวา การกลั่นแกลงนั้นอาจเปนการกลั่นแกลง

ทางกาย ทางเพศ ทางวาจา หรือทางจิตใจ และรวมถึงการกลั่นแกลงทางอินเทอรเน็ตดวย

2. ประเภทของการกลั่นแกลง

การกลั่นแกลงทางรางกาย เปนลักษณะของการทำราย

รางกาย การชกตอย การผลัก การตบตี การกลั่นแกลงทางสังคม

หรือดานอารมณ  เปนลักษณะของการใชกลุมเพื่อนหรือสังคม

กดดันและทำใหบุคคลแยกออกจากกลุม เปนผลทำใหเกิดความ

รูสึกเจ็บปวดหรือเสียใจจากการกระทำดังกลาว

การกลั่นแกลงทางคำพูด เปนลักษณะการพูดที่สงผล

กระทบตอความรูสึกหรือทำใหเจ็บปวด จะเกิดข้ึนในสถานการณ

ท่ีมีการย่ัวยุ เยาแหย เยาะเยย ขมขู การพูดจาดูถูก เสียดสีกันใน

กลุมเพ่ือน หรือการวิจารณดวยคำพูดในลักษณะขาวลือ คำนินทา 

และการพูดจาโกหกบิดเบือนขอมูลท่ีไมเปนจริง โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหเกิดความเจ็บปวด             

การกลั่นแกลงบนโลกออนไลน (Cyberbullying)

เปนประเภทหนึ่งของการกลั่นแกลงที่เกิดขึ้นใหมและเปนประเด็น

ปญหาสำคัญในสังคม โดยใชเครื่องมือสื่อสารเปนเครื่องมือหลัก 

เชน สมารทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอรเชื่อมตอเครือขายสังคมออนไลน ไมวาจะเปน เฟซบุก ทวิตเตอร อินสตาแกรม แชท หรือ

เครือขายทางสังคม ออนไลนอ่ืนๆ ในการโจมตี ขูทำราย หรือใชถอยคำหยาบคาย การคุกคามทางเพศแบบออนไลน การแอบอาง

ตัวตนของผูอื่น การนำความลับของอีกฝายมาเปดเผย การหลอกลวง การสรางกลุมในโซเชียลเพื่อโจมตีโดยเฉพาะ เพื่อใหอีกฝาย

ขายหนาหรือทนไมไดจนกลายเปนปญหาบานปลาย

3. การถูก บูลลี่ ไมใชเรื่องปกติ

 ประโยคที่วา “แคเด็กแกลงกันเลน” คำนี้ฟงดูเบาสำหรับผูใหญ แตในสังคมของเด็กนั้นเปนปญหาใหญสำหรับพวกเขา 

เพราะนั่นหมายความวาเด็กคนหนึ่งกำลังถูกทอดทิ้ง และจะโดนกลั่นแกลงแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกลายเปนปมในวัยเด็ก
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5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

11

การประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

9

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

1. เสนอรายชื่ออาจารยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ เพื่อแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิ
    ตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จำนวน  22 ราย

มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่ออาจารยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ เพื่อแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิ
ตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จำนวน 21 ราย ตามรายชื่อที่คณะ
อนุกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผูสมควรเปนผูทรงคุณวุฒิฯ เสนอ และใหดำเนินการตามขั้นตอนตอไป

2. ขอเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

   (TQR : Thai Qualifications Register) จำนวน 2 หลักสูตร

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  (TQR : Thai Qualifications Register) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ จำนวน 2 หลักสูตร และใหดำเนินการ
ตามขั้นตอนตอไป คือ 
 (1) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
คณะเภสัชศาสตร 
 (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร 

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

8

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  2 ทาน คือ

ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(การจัดการสิ่งแวดลอม) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนงกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร ในคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาคณะสถาปตย

กรรมศาสตรภายใตบริบทปจจุบัน ณ หองประชุม 205 ชั้น 2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

และไดเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานในการประชุม โดยมี ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.นนท คุณค้ำชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร และกรรมการประจำคณะ เขารวมประชุมดวย

 มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการ  SU TRANSFORMATION : THINK TANK  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  6 มกราคม 2563 

ณ อาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

และไดเชิญคุณหญิงกษมา วรวรรณ   ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการยกราง

แนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัย เปนประธานกลาวเปดการจัดโครงการ โดยมีผูบริหารมหาวิทยาลัย สวนงาน อาจารย 

บุคลากร เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประมาณ 30 คน

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563  ผูชวยศาสตราจารยนันทพล จั่นเงิน 

ผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ไดนำเสนอแผนพัฒนาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563-2566) ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

สาระนารู

1. บูลลี่ bully คืออะไร?

 คำวา “บูลลี่” คือ พฤติกรรมกลั่นแกลงรังแกผูอื่น โดยเฉพาะคนที่ออนแอกวา การกลั่นแกลงนั้นอาจเปนการกลั่นแกลง

ทางกาย ทางเพศ ทางวาจา หรือทางจิตใจ และรวมถึงการกลั่นแกลงทางอินเทอรเน็ตดวย

2. ประเภทของการกลั่นแกลง

การกลั่นแกลงทางรางกาย เปนลักษณะของการทำราย

รางกาย การชกตอย การผลัก การตบตี การกลั่นแกลงทางสังคม

หรือดานอารมณ  เปนลักษณะของการใชกลุมเพื่อนหรือสังคม

กดดันและทำใหบุคคลแยกออกจากกลุม เปนผลทำใหเกิดความ

รูสึกเจ็บปวดหรือเสียใจจากการกระทำดังกลาว

การกลั่นแกลงทางคำพูด เปนลักษณะการพูดที่สงผล

กระทบตอความรูสึกหรือทำใหเจ็บปวด จะเกิดข้ึนในสถานการณ

ท่ีมีการย่ัวยุ เยาแหย เยาะเยย ขมขู การพูดจาดูถูก เสียดสีกันใน

กลุมเพ่ือน หรือการวิจารณดวยคำพูดในลักษณะขาวลือ คำนินทา 

และการพูดจาโกหกบิดเบือนขอมูลท่ีไมเปนจริง โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหเกิดความเจ็บปวด             

การกลั่นแกลงบนโลกออนไลน (Cyberbullying)

เปนประเภทหนึ่งของการกลั่นแกลงที่เกิดขึ้นใหมและเปนประเด็น

ปญหาสำคัญในสังคม โดยใชเครื่องมือสื่อสารเปนเครื่องมือหลัก 

เชน สมารทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอรเชื่อมตอเครือขายสังคมออนไลน ไมวาจะเปน เฟซบุก ทวิตเตอร อินสตาแกรม แชท หรือ

เครือขายทางสังคม ออนไลนอ่ืนๆ ในการโจมตี ขูทำราย หรือใชถอยคำหยาบคาย การคุกคามทางเพศแบบออนไลน การแอบอาง

ตัวตนของผูอื่น การนำความลับของอีกฝายมาเปดเผย การหลอกลวง การสรางกลุมในโซเชียลเพื่อโจมตีโดยเฉพาะ เพื่อใหอีกฝาย

ขายหนาหรือทนไมไดจนกลายเปนปญหาบานปลาย

3. การถูก บูลลี่ ไมใชเรื่องปกติ

 ประโยคที่วา “แคเด็กแกลงกันเลน” คำนี้ฟงดูเบาสำหรับผูใหญ แตในสังคมของเด็กนั้นเปนปญหาใหญสำหรับพวกเขา 

เพราะนั่นหมายความวาเด็กคนหนึ่งกำลังถูกทอดทิ้ง และจะโดนกลั่นแกลงแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกลายเปนปมในวัยเด็ก
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5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

11

การประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

9

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

1. เสนอรายชื่ออาจารยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ เพื่อแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิ
    ตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จำนวน  22 ราย

มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่ออาจารยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ เพื่อแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิ
ตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จำนวน 21 ราย ตามรายชื่อที่คณะ
อนุกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผูสมควรเปนผูทรงคุณวุฒิฯ เสนอ และใหดำเนินการตามขั้นตอนตอไป

2. ขอเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

   (TQR : Thai Qualifications Register) จำนวน 2 หลักสูตร

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  (TQR : Thai Qualifications Register) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ จำนวน 2 หลักสูตร และใหดำเนินการ
ตามขั้นตอนตอไป คือ 
 (1) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
คณะเภสัชศาสตร 
 (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร 

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
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 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  2 ทาน คือ

ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(การจัดการสิ่งแวดลอม) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนงกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร ในคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาคณะสถาปตย

กรรมศาสตรภายใตบริบทปจจุบัน ณ หองประชุม 205 ชั้น 2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

และไดเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานในการประชุม โดยมี ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.นนท คุณค้ำชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร และกรรมการประจำคณะ เขารวมประชุมดวย

 มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการ  SU TRANSFORMATION : THINK TANK  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  6 มกราคม 2563 

ณ อาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

และไดเชิญคุณหญิงกษมา วรวรรณ   ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการยกราง

แนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัย เปนประธานกลาวเปดการจัดโครงการ โดยมีผูบริหารมหาวิทยาลัย สวนงาน อาจารย 

บุคลากร เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประมาณ 30 คน

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563  ผูชวยศาสตราจารยนันทพล จั่นเงิน 

ผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ไดนำเสนอแผนพัฒนาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563-2566) ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

สาระนารู

1. บูลลี่ bully คืออะไร?

 คำวา “บูลลี่” คือ พฤติกรรมกลั่นแกลงรังแกผูอื่น โดยเฉพาะคนที่ออนแอกวา การกลั่นแกลงนั้นอาจเปนการกลั่นแกลง

ทางกาย ทางเพศ ทางวาจา หรือทางจิตใจ และรวมถึงการกลั่นแกลงทางอินเทอรเน็ตดวย

2. ประเภทของการกลั่นแกลง

การกลั่นแกลงทางรางกาย เปนลักษณะของการทำราย

รางกาย การชกตอย การผลัก การตบตี การกลั่นแกลงทางสังคม

หรือดานอารมณ  เปนลักษณะของการใชกลุมเพื่อนหรือสังคม

กดดันและทำใหบุคคลแยกออกจากกลุม เปนผลทำใหเกิดความ

รูสึกเจ็บปวดหรือเสียใจจากการกระทำดังกลาว

การกลั่นแกลงทางคำพูด เปนลักษณะการพูดที่สงผล

กระทบตอความรูสึกหรือทำใหเจ็บปวด จะเกิดข้ึนในสถานการณ

ท่ีมีการย่ัวยุ เยาแหย เยาะเยย ขมขู การพูดจาดูถูก เสียดสีกันใน

กลุมเพ่ือน หรือการวิจารณดวยคำพูดในลักษณะขาวลือ คำนินทา 

และการพูดจาโกหกบิดเบือนขอมูลท่ีไมเปนจริง โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหเกิดความเจ็บปวด             

การกลั่นแกลงบนโลกออนไลน (Cyberbullying)

เปนประเภทหนึ่งของการกลั่นแกลงที่เกิดขึ้นใหมและเปนประเด็น

ปญหาสำคัญในสังคม โดยใชเครื่องมือสื่อสารเปนเครื่องมือหลัก 

เชน สมารทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอรเชื่อมตอเครือขายสังคมออนไลน ไมวาจะเปน เฟซบุก ทวิตเตอร อินสตาแกรม แชท หรือ

เครือขายทางสังคม ออนไลนอ่ืนๆ ในการโจมตี ขูทำราย หรือใชถอยคำหยาบคาย การคุกคามทางเพศแบบออนไลน การแอบอาง

ตัวตนของผูอื่น การนำความลับของอีกฝายมาเปดเผย การหลอกลวง การสรางกลุมในโซเชียลเพื่อโจมตีโดยเฉพาะ เพื่อใหอีกฝาย

ขายหนาหรือทนไมไดจนกลายเปนปญหาบานปลาย

3. การถูก บูลลี่ ไมใชเรื่องปกติ

 ประโยคที่วา “แคเด็กแกลงกันเลน” คำนี้ฟงดูเบาสำหรับผูใหญ แตในสังคมของเด็กนั้นเปนปญหาใหญสำหรับพวกเขา 

เพราะนั่นหมายความวาเด็กคนหนึ่งกำลังถูกทอดทิ้ง และจะโดนกลั่นแกลงแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกลายเปนปมในวัยเด็ก
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5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

11

การประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

9

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

1. เสนอรายชื่ออาจารยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ เพื่อแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิ
    ตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จำนวน  22 ราย

มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่ออาจารยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ เพื่อแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิ
ตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จำนวน 21 ราย ตามรายชื่อที่คณะ
อนุกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผูสมควรเปนผูทรงคุณวุฒิฯ เสนอ และใหดำเนินการตามขั้นตอนตอไป

2. ขอเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

   (TQR : Thai Qualifications Register) จำนวน 2 หลักสูตร

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  (TQR : Thai Qualifications Register) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ จำนวน 2 หลักสูตร และใหดำเนินการ
ตามขั้นตอนตอไป คือ 
 (1) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
คณะเภสัชศาสตร 
 (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร 

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

8

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  2 ทาน คือ

ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(การจัดการสิ่งแวดลอม) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนงกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร ในคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาคณะสถาปตย

กรรมศาสตรภายใตบริบทปจจุบัน ณ หองประชุม 205 ชั้น 2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

และไดเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานในการประชุม โดยมี ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.นนท คุณค้ำชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร และกรรมการประจำคณะ เขารวมประชุมดวย

 มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการ  SU TRANSFORMATION : THINK TANK  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  6 มกราคม 2563 

ณ อาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

และไดเชิญคุณหญิงกษมา วรวรรณ   ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการยกราง

แนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัย เปนประธานกลาวเปดการจัดโครงการ โดยมีผูบริหารมหาวิทยาลัย สวนงาน อาจารย 

บุคลากร เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประมาณ 30 คน

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563  ผูชวยศาสตราจารยนันทพล จั่นเงิน 

ผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ไดนำเสนอแผนพัฒนาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563-2566) ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

สาระนารูสาระนารู

1. บูลลี่ bully คืออะไร?

 คำวา “บูลลี่” คือ พฤติกรรมกลั่นแกลงรังแกผูอื่น โดยเฉพาะคนที่ออนแอกวา การกลั่นแกลงนั้นอาจเปนการกลั่นแกลง

ทางกาย ทางเพศ ทางวาจา หรือทางจิตใจ และรวมถึงการกลั่นแกลงทางอินเทอรเน็ตดวย

2. ประเภทของการกลั่นแกลง

การกลั่นแกลงทางรางกาย เปนลักษณะของการทำราย

รางกาย การชกตอย การผลัก การตบตี การกลั่นแกลงทางสังคม

หรือดานอารมณ  เปนลักษณะของการใชกลุมเพื่อนหรือสังคม

กดดันและทำใหบุคคลแยกออกจากกลุม เปนผลทำใหเกิดความ

รูสึกเจ็บปวดหรือเสียใจจากการกระทำดังกลาว

การกลั่นแกลงทางคำพูด เปนลักษณะการพูดที่สงผล

กระทบตอความรูสึกหรือทำใหเจ็บปวด จะเกิดข้ึนในสถานการณ

ท่ีมีการย่ัวยุ เยาแหย เยาะเยย ขมขู การพูดจาดูถูก เสียดสีกันใน

กลุมเพ่ือน หรือการวิจารณดวยคำพูดในลักษณะขาวลือ คำนินทา 

และการพูดจาโกหกบิดเบือนขอมูลท่ีไมเปนจริง โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหเกิดความเจ็บปวด             

การกลั่นแกลงบนโลกออนไลน (Cyberbullying)

เปนประเภทหนึ่งของการกลั่นแกลงที่เกิดขึ้นใหมและเปนประเด็น

ปญหาสำคัญในสังคม โดยใชเครื่องมือสื่อสารเปนเครื่องมือหลัก 

เชน สมารทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอรเชื่อมตอเครือขายสังคมออนไลน ไมวาจะเปน เฟซบุก ทวิตเตอร อินสตาแกรม แชท หรือ

เครือขายทางสังคม ออนไลนอ่ืนๆ ในการโจมตี ขูทำราย หรือใชถอยคำหยาบคาย การคุกคามทางเพศแบบออนไลน การแอบอาง

ตัวตนของผูอื่น การนำความลับของอีกฝายมาเปดเผย การหลอกลวง การสรางกลุมในโซเชียลเพื่อโจมตีโดยเฉพาะ เพื่อใหอีกฝาย

ขายหนาหรือทนไมไดจนกลายเปนปญหาบานปลาย

3. การถูก บูลลี่ ไมใชเรื่องปกติ

 ประโยคที่วา “แคเด็กแกลงกันเลน” คำนี้ฟงดูเบาสำหรับผูใหญ แตในสังคมของเด็กนั้นเปนปญหาใหญสำหรับพวกเขา 

เพราะนั่นหมายความวาเด็กคนหนึ่งกำลังถูกทอดทิ้ง และจะโดนกลั่นแกลงแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกลายเปนปมในวัยเด็ก
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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
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ประเด็นขาว
* คำสอนของพอ
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* แนะนำคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง จำนวน 2 ชุด 
* แสดงความยินดีกับศิษยเกาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ 
  ประจำป 2562
* แนะนำคณบดีคนใหม
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู
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 ขอแสดงความยินดีกับนายอนันต ปาณินท ศิษยเกาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) ประจำป 2562 ซึ่งเปนความภูมิใจยิ่งของชาว
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เปนแหลงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และชวยสรางคุณประโยชนใหสังคม และประเทศชาติ
 SU Transformation เปนนโยบายหนึ่งของสภามหาวิทยาลัยที่มอบใหมหาวิทยาลัยไปดำเนินการ เพื่อใหมหาวิทยาลัย
ปรับเปลี่ยนใหทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดำเนินการมาระยะหนึ่งแลว และไดรายงานความกาวหนา
การดำเนินการใหสภามหาวิทยาลัยทราบ อาทิ  จัดการประชุมชี้แจงแนวคิดการดำเนินโครงการ SU Transformation
ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัยทราบและใหขอเสนอแนะ การเชิญอาจารยจากคณะวิชาตางๆ มาระดม
ความคิด  เพื่อรวมกันวาดฝนวามหาวิทยาลัยศิลปากรจะพัฒนาตอไปอยางไร และสรางผูนำการเปลี่ยนแปลงสูการขับเคลื่อน
ในมิติตางๆ และการจัดทำขอมูล รายงานผลการดำเนินการในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย สวนงาน สงใหทีมที่ปรึกษานำไป
ใชในการวิเคราะหสถานภาพ สถานการณของมหาวิทยาลัย สวนงาน เพื่อนำไปใชประโยชนในการวางแผนทิศทาง การพัฒนา
มหาวิทยาลัย และสวนงานตอไป ซึ่งในเรื่องการจัดทำขอมูลนี้สภามหาวิทยาลัยเห็นวาเปนเรื่องสำคัญมาก เพราะเปนพื้นฐาน
ในการนำไปวิเคราะหเร่ืองตางๆ ตอไป โดยไดใหขอเสนอแนะวา  ผูบริหารทุกระดับ  และบุคลากรทุกคนจะตองรวมมือกันในการ
จัดทำขอมูล การใหขอมูลในสวนที่ตนเองรับผิดชอบใหถูกตองครบถวน ชัดเจน  ตรงตามเวลา และเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ 
การส่ือสาร ประชาสัมพันธเร่ืองการปฏิรูปมหาวิทยาลัย ใหบุคลากรทุกระดับไดรับทราบขอมูลขาวสาร การทำงานของมหาวิทยาลัย 
สวนงาน อยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเขาใจ และการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนและปฏิรูปมหาวิทยาลัยรวมกัน 
 ในเรื่องการติดตามและประเมินผลการดำเนินการของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 18 สวนงาน) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ไดดำเนินการเสร็จแลว ซ่ึงเปนประโยชน
อยางย่ิง โดยเฉพาะในสวนของขอสังเกต ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดประมวลมาจาก
การรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ ทั้งผูทรงคุณวุฒิประจำสวนงาน อาจารย นักศึกษา ศิษยเกา รวมทั้ง
ขอเสนอแนะในสวนของคณะกรรมการฯ ที่มุงเนนใหสวนงานไดปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ใหทันกับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัย ไดสงรายงานการติดตามและประเมินผลฯ ใหมหาวิทยาลัย และทุกสวนงาน นำไปใชประโยชนในการปรับปรุง
และพัฒนาการทำงานตอไป

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

2

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

 1. คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 ไดแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
เกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2563 
เปนตนไป ประกอบดวย

แนะนำคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง จำนวน 2 ชุด

        สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราช
ดำเนินไปนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ และทรงเปดการแสดงนิทรรศการภาพวาดฝพระหัตถ ชุด หลากลาย หลายชีวิต 2  (Various 
Patterns; Diversity of Life 2)  ซ่ึงเปนเง่ือนไขของการทำวิทยานิพนธดวยการจัดนิทรรศการเผยแพรแกสาธารณชน คร้ังท่ี 2 โดยเปน
การสอบปองกันดุษฎีนิพนธ เพ่ือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรม 
และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ หอศิลปพิมานทิพย ต.โปงตาลอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

     “การใหการศึกษาอีกขั้นหนึ่ง คือ การสอนและการฝกฝนใหเรียนรูวิทยาการที่กาวหนาขึ้นไป 
พรอมทั้งการฝกฝนใหรูจักใชเหตุผล สติปญญา และหาหลักการชีวิต เพื่อใหสามารถสรางสรรค
ความเจริญงอกงาม ท้ังทางกายและทางความคิด ผูทำงานดานการศึกษาจึงมีความสำคัญเปนพิเศษ 
และไดรับความยกยองเปนอยางสูงตลอดมา ในฐานะที่เปนผูใหชีวิตจิตใจตลอดจนความเจริญ
ทุกอยางแกอนุชน...”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 29 พฤศจิกายน 2514

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

 ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย 
ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดรับปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการสิ่งแวดลอม) จากสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังท่ี 40 และศาสตราจารย
กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ที่ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร 
ในคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

สาระนารูสาระนารู
4. เพราะอะไรตองกลั่นแกลงคนอื่น

สาเหตุมีหลายประการที่กระตุนใหบางคนลุกขึ้นมากลั่นแกลงผูอื่น 

4.1 เคยถูกแกลงมากอน

      คนที่ชอบกลั่นแกลงผูอื่น หลายคนเคยถูกรังแกมากอน 

ไมวาจากเพื่อนหรือจากครอบครัวก็ตาม และพวกเขารูสึกวา

ตองระบายความเกรี้ยวโกรธที่ตนเองไดรับออกไปใหผูอื่น โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง หากพวกเขาเผชิญกับประสบการณรายๆ ในวัยเด็ก เมื่อ

เขาเติบโตขึ้นเขาจะเปนผูใหญที่ติดนิสัยชอบระบายความโกรธ

กับผูอื่น

4.2 รูสึกโดดเดี่ยว

      ความรูสึกโดดเดี่ยวและไมมีความสำคัญ อาจนำไปสูการกลั่นแกลงผูอื่นได ทุกๆ คนตองการความสนใจและหาก

ไมไดรับความสนใจมากพอ จะกลายเปนคนพาล  เพราะนอกจากจะไดรับความสนใจแลวยังชวยใหพวกเขารูสึกมีอำนาจ

มากขึ้น 

4.3 มีความพึงพอใจในตนเองต่ำ

       ความรูสึกวาตนเองไมฉลาดพอ หนาตาไมดีพอ หรือไมร่ำรวยมากพอ คนๆ นั้นอาจมองหาวิธีการใหตนเองรูสึก

ดีกวาคนอื่น โดยการกดใหผูอื่นต่ำลงกวาตนเอง

4.4 ถือวาตนเองสำคัญ

      บางคนที่ชอบกลั่นแกลงผูอื่น มักหยิ่งผยองในตนเอง และรูสึกวาสิ่งที่พวกเขาทำหรือสิ่งที่พวกเขาคิดนั้นดีที่สุด 

และการถือวาตนเองสำคัญนี้จะแปรเปลี่ยนไปเปนความโกรธเมื่อใครสักคนทาทาย หรือพิสูจนใหเห็นวาเขาไมไดถูกตองไป

เสียทุกอยาง

4.5 เพราะคุณแตกตาง

       บางครั้งการกลั่นแกลงก็มาจากเหตุผลงายๆ เพียงเพราะเหยื่อแตกตางจากผูอื่น ไมวาจะเปน เชื้อชาติ เพศ สีผิว

หรือแมแตความพิการ ความแตกตางนี้จะถูกหยิบยกมาลอเลียนจนนำไปสูการปฏิบัติกับเหยื่อแบบที่ไมเทาเทียมกับคนอื่นๆ

5. วิธีแกปญหาการถูกเพื่อนบูลลี่

 หนึ่งในวิธีสำคัญตองไมใชแคการลงโทษ แตคือ “การพูดคุย” ผูใหญคือตัวอยางของเด็กๆ เสมอไมวาจะเปนเรื่องดีและ

ไมดี ดังนั้นจึงควรเขามาชวยเด็กๆ ปรับความเขาใจ ใชความออนโยนพูดคุยใหพวกเขาเห็นวาพฤติกรรมบูลลี่นี้เปนเรื่องที่

ยอมรับไมไดในสังคม และใหเวลาพวกเขาในการปรับปรุงตนเอง รวมถึงการปฏิบัติตอคนที่กาวราวดวยความเคารพและ

เมตตาจะชวยใหพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได

อางอิงและขอบคุณขอมูล

https://teen.mthai.com/variety/164232.html

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/861433

https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/ขาวสาร/บทความทั่วไป/การกลั่นแกลง-bullying-วัยรุน/
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