ปที่ 9 ฉบับที่ 47 (มีนาคม – เมษายน 2563)

2 เมษายน 2563
เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ดวยเกลาดวยกระหมอม
ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเด็นขาว

* คำสอนของพอ
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* แนะนำคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู
* การสงเสริมการจัดสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
Cooperative and Work Integrated Education (CWIE)

หนา
3
3
4
5
8
10
13

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไดประทานพร
ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันสงกรานต ประจำป 2563

“ขออำนวยพร ขออำนาจแหงกุศลผลบุญแหงความดี
ที่ทุกคนไดกระทำมาแลวจงรวมกันเปนปจจัย
อำนวยพรปใหมไทย แดทานทั้งหลายประสบความสุขกาย
สบายใจ ประสงคสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนไปโดยชอบ
ประกอบดวยธรรม ขอสิ่งนั้นจงเปนผลสัมฤทธิ์
ดังที่ประสงคทุกประการเทอญ”
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คำสอนของพอ
“การใหการศึกษานั้น กลาวโดยจุดประสงคที่แทจริง คือการสรางสรรคความรู ความคิด
พรอมทั้งคุณสมบัติและจิตใจที่สมบูรณใหเกิดขึ้นในตัวบุคคล เพื่อชวยใหเขาสามารถดำรงชีวิตอยูได
อยางมั่นคงและราบรื่น ทั้งสามารถบำเพ็ญประโยชนสุขเพื่อตน เพื่อสวนรวมไดตามควรแกอัตภาพ
ผูทำหนาที่ดานการศึกษาทุกฝายทุกระดับ ควรจะไดมุงทำงานเพื่อวัตถุประสงคนี้ยิ่งกวาสิ่งใด…”
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 27 พฤศจิกายน 2515
ที่มา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html

คุย

“อยูบาน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เปนประโยคที่ทุกคนไดยิน
ตลอดชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 ที่ผานมา กระผมในนาม
ของสภามหาวิทยาลัย ขอสงกำลังใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
กับนายกสภา
ผูบริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษาทุกคน และพวกเราทุกคน
มหาว�ทยาลัยศิลปากร จะจับมือกัน เปนกำลังใจใหซึ่งกันและกัน
จากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่มีความรุนแรงขยายในวงกวาง และคาดวาจะ
ยืดเยื้ออีกหลายเดือน ประกอบกับมีประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปดสถานที่เปนการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
21 มีนาคม 2563 ประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใหปดที่ทำการเปนการชั่วคราวฯ อันเนื่องมาจากการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 รวมทั้งตามที่รัฐบาลไดขอความรวมมือใหทุกคน อยูบาน
หยุดเชื้อ เพื่อชาติ กระผม ทานอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดหารือรวมกันแลว เห็นสมควรใหงดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้ง 4/2563 วันที่ 8 เมษายน 2563 อยางไรก็ตามหากมหาวิทยาลัยมีเรื่องเรงดวนที่จะสงผลกระทบตอ
นักศึกษา บุคลากร และการบริหารของมหาวิทยาลัย ก็จะพิจารณาใหดำเนินการเวียนเรื่องนั้นๆ เพื่อขอมติจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และจะใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยทำรายงานผลการลงมติ แจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุม
ครัง้ ถัดไป นอกจากนัน้ ยังจะไดหารือเตรียมการประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส เพือ่ ใหสามารถจัดการประชุม และการปฏิบตั ิ
งานเรือ่ งตางๆ เปนไปตามแผนทีก่ ำหนดไว โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ลดความเสีย่ งที่จะเกิดขึ้นกับทุกทาน
การระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ไดสง ผลกระทบตอทุกภาคสวนทัง้ รัฐและเอกชน ทำใหสถาบัน
อุดมศึกษารวมทัง้ มหาวิทยาลัยศิลปากรตองปรับตัว ปรับเปลีย่ นวิธกี ารทำงานในหลายดานทัง้ การจัดการเรียนการสอนโดย
ไดนำออนไลนมาใช ปรับการทำงานเนน work from home การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ซึ่งอาจจะมองในมิติ
ของโอกาส และความทาทายที่ในบางเรื่องหากเปนสถานการณปกติอาจจะทำไดยาก หรือปรับเปลี่ยนไดคอนขางชา สิ่งตางๆ
เหลานี้มหาวิทยาลัยควรมีการติดตาม และประเมินผลดวย เพื่อจะไดนำมาปรับใช ตอยอดการดำเนินการตอไป แมการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จะยุติลงแลว
สิ่งสำคัญที่สภามหาวิทยาลัยมีความหวงใยและไดกำชับ เสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดำเนินการ คือ เรื่องเกี่ยวกับ
นักศึกษา ที่ไดรับผลกระทบจากการระบายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่อใหการดูแล ชวยหลือ สนับสนุน
ในทุกดานอยางใกลชดิ เชน การชำระเงินคาหอพัก คาลงทะเบียน การเรียนการสอน ความเครียด ฯลฯ รวมถึงผูเ กีย่ วของ
กลุมตางๆ เชน บุคลากร ผูประกอบการรานคาในมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดรับผลกระทบดวย
ในนามของสภามหาวิทยาลัยกระผมขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณะ ศูนย สำนัก
สมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร และทุกทาน ที่ไดรวมกันจัดกิจกรรม/โครงการ บริจาคเงิน สิ่งของเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย ชุมชน สังคม จากการระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
ทายนี้เนื่องในโอกาสวันสงกรานต ขอสวัสดีปใหมไทย และเปนกำลังใหทุกทานครับ
ขอบคุณและสวัสดีครับ
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(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

แนะนำคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหโครงสราง
สวนงานและหนวยงาน โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2563 เปนตนไป ประกอบดวย
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การประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563

1. รายงานผลการดำเนินงาน “ศูนยระบายศิลป ”
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
(1) ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร การใหบริการ ขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย ฯลฯ ใหนักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน และสภาคณาจารยทราบมากขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนตอการมาขอรับบริการ
(2) ควรหาวิธีการที่จะเสริมสรางความสัมพันธระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษาใหมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อให
สามารถดูแล ใหคำแนะนำ แกนักศึกษาไดใกลชิด ซึ่งจะชวยลดปญหาตางๆ
มติ ที่ประชุมรับทราบ และชื่นชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งศูนยนี้ขึ้น รวมทั้งใหนำขอสังเกต
ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

2. รายงานความคืบหนาการดำเนินงานโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
(1) ควรใหความสำคัญกับการใหขอมูลของมหาวิทยาลัย สวนงานที่ถูกตอง ครบถวน ชัดเจน และตรงตามเวลา เพื่อ
ใหที่ปรึกษาชาวญี่ปุน สามารถนำไปวิเคราะหสถานภาพ สถานการณตางๆ ไดตรงตามความเปนจริง ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอมหาวิทยาลัย สวนงาน ที่จะนำไปใชในการวางแผนกำหนดทิศทางและการพัฒนาตอไป
(2) ควรมีการประสานการทำงาน ชี้แจงขั้นตอนการทำงาน การกำหนดผูรับผิดชอบการดำเนินการในเรื่องตางๆ
ระหวางหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย และสวนงานใหชัดเจนมากขึ้น เพื่อใหการดำเนินการ การจัดทำขอมูลตางๆ มี
ความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนการทำงาน
(3) ควรสื่อสารสรางความเขาใจกับบุคลากรทุกระดับใหมากขึ้น เพื่อใหเห็นความสำคัญ และมีสวนรวมในการ
ชวยขับเคลื่อนและปฏิรูปมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว
(4) ควรนำเรือ่ งทรัพยสนิ ทางปญญาซึง่ มหาวิทยาลัยมีจำนวนมาก ไปกำหนดวางแผน ใชประโยชนในการขับเคลือ่ น
และปฏิรูปมหาวิทยาลัยดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหคณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัย
นำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย
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3. แผนพัฒนาสำนักหอสมุดกลาง ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563-2566)
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
(1) ควรทำขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานองคกร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะชวยสงเสริม สนับสนุนงบประมาณ
การทำงาน การใหบริการ การสรางเครือขาย ฯลฯ ของสำนักหอสมุดกลางใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ ศูนยสรางสรรค
งานออกแบบ TCDC
(2) ควรนำทรัพยากร องคความรูของสำนักหอสมุดกลาง มาสรางมูลคา อาทิ การใหบริการยืมรูปภาพ การรับออกแบบ
/จัดหองสมุดแกหนวยงาน องคกรภาครัฐ เอกชน บุคคลทั่วไป
(3) สำนักหอสมุดกลางควรมีการเตรียมวางแผน และมีรูปแบบการบริหารจัดการ ที่จะสามารถรองรับบริบทความ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อยางรวดเร็วทัง้ จากการจัดการศึกษา หลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน นโยบายตางๆ เพือ่ ใหสามารถ
ตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดอยางทันการณ และมีประสิทธิภาพ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาสำนักหอสมุดกลาง ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566)
ตามที่ผูชวยศาสตราจารยนันทพล จั่นเงิน ผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

การประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563

1. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
(1) ควรรวบรวมทรัพยากร ทรัพยสิน ที่มหาวิทยาลัยมีอยู อาทิ พื้นที่ อาคาร มาสรางรายได มูลคาใหมากขึ้น
(2) ควรสำรวจพื้นที่ อาคารตางๆ และบริหารจัดการ การใชประโยชนอยางคุมคา รวมถึงการวางแผนเรื่อง
การดูแลซอมแซม บูรณะอยางตอเนื่อง เพื่อเตรียมวางแผนเสนอของบประมาณ แทนการสรางอาคารใหมซึ่งโอกาส
ที่จะไดรับการจัดสรรงบประมาณมีนอยลง
มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหมหาวิทยาลัยนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

2. แผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป
(ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563-2566)
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
(1) ควรมีบทบาทในการชวยเหลือและพัฒนา โรงเรียนหางไกล/นักเรียนที่ดอยโอกาส รวมถึงนักเรียนที่หลุดออกจาก
ระบบการศึกษาซึ่งมีจำนวนมาก ใหไดรับการพัฒนามากขึ้น ซึ่งการดำเนินการดังกลาวจะเปนประโยชนตอคณะศึกษาศาสตร
ในการจะนำความรู ประสบการณมาถายทอดแกนักศึกษา ที่จะตองไปสอนตามโรงเรียนตางๆ ใหเขาใจถึงบริบท วิธีการจัด
การเรียนการสอนในสภาพแวดลอมตางๆ ดวย
(2) ควรศึกษาแนวทางการขยายการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสายศิลปะ /การสรางเครือขายความรวมมือ
กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม และอืน่ ๆ โดยอาจจะเชิญคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพมารวมมือดวย
เพื่อใหนักเรียนที่มีความสนใจดานศิลปะไดเขาศึกษา และเปนการเตรียมความพรอมในการเขาศึกษาระดับอุดมศึกษาดาน
ศิลปะตอไป ซึ่งจะทำใหนักศึกษาในระดับอุดมศึกษามีคุณภาพมากขึ้น
(3) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหสาธารณะชนภายนอกรูจักมากขึ้น
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2563-2566) ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร เสนอ และใหนำขอสังเกต
ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย
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5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

คณะวิทยาการจัดการ ไดเชิญนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนวิทยากรบรรยาย
พิเศษ หัวขอ สถานการณการทองเที่ยวไทย ใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการทองเที่ยว เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563 ณ หอง MSSU 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบประกาศนียบัตรศิลปากรสรางสรรคแกผูไดรับ
รางวัลและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลงาน ไดรับรางวัล Best Paper Award จากผลงาน
Cost and Beneﬁts of Using Parabolic in Thailand
ในการประชุม The Fifth International Conference
on Science, Engineering & Environment (SEE 2019)
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ มหาโยธี
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลงาน ไดรับรางวัล Best Paper Award จากผลงาน
Cost and Beneﬁts of Using Parabolic in Thailand
ในการประชุม The Fifth International Conference
on Science, Engineering & Environment (SEE 2019)
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ มหาโยธี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
ไดนำเสนอแผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566) ตอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคาร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
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สาระนารู
Social Distancing

จากการระบายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่แผขยายเปนวงกวางเกือบทั่วโลก จะไดยินคำวา “Social
Distancing" จากการรายงานขาวในทุกวัน การขอความรวมมือของภาครัฐ และมาตรการตางๆ เกี่ยวกับ Social Distancing
แลว Social Distancing คืออะไร มีความสำคัญกับสถานการณโลกตอนนี้อยางไร
1. Social Distancing มีความหมายอยางไร
ในภาษาไทย Social Distancing เรียกวา “การเวนระยะหางทางสังคม” ซึ่งหมายถึง การสรางระยะหางระหวาง
ตัวเราเองกับคนอื่นๆ ในสังคม รวมถึงการลดการออกไปนอกบานโดยไมจำเปน หลีกเลี่ยงการใชขนสงสาธารณะ การไมเขา
รวมกิจกรรมรวมกับผูอื่น และการทำงานอยูที่บาน

2. การนำมาตรการ Social Distancing มาใช
การใชมาตรการ Social Distancing นั้นไมไดพึ่งเกิดขึ้นในปจจุบันนี้ แตไดถูกนำมาใชในเหตุการณการระบาดทั่วโลก
ในหลายๆ ครั้งมาแลว เชน การระบาดของไขหวัดใหญสเปน (Spanish Flu) ในระหวางป ค.ศ.1918 ถึง ค.ศ.1920 ซึ่งมีคน
ติดเชื้อทั่วโลกและเสียชีวิตราว 50 ลานคน
ไขหวัดใหญสเปนมีผูคนติดเชื้อจำนวนมากมาย เริ่มจากในป ค.ศ.1918 ที่ฟลาเดเฟย ผูคนออกมาเดินขบวนเพื่อ
สนับสนุนใหมีสงครามโลกครั้งที่ 1 มีคนที่ออกมาเต็มทองถนนราว 200,000 ราย จากนั้น 3 วันใหหลัง ทุกเตียงในโรงพยาบาล
ฟลาเดเฟย 31 แหง เต็มไปดวยคนปวยและอยูในภาวะใกลตายเพราะติดเชื้อไขหวัดใหญสเปน (Spain ﬂu) 1 สัปดาหหลังจาก
นั้นมีผูคนเสียชีวิตราว 4,500 ราย เพราะโรคระบาด กวานักการเมืองในฟลาเดเฟยจะสั่งปดเมือง ก็สายไปหมดทุกอยาง
ในขณะที่เมืองเซนตหลุยสที่อยูหางออกไปราว 1,448 กิโลเมตร หลังตรวจพบวามีคนติดเชื้อเพียง 2 วัน จึงประกาศ
ปดเมืองทันที ตามดวยการปดโรงเรียน ปดสนามเด็กเลน ปดหองสมุด ปดหองพิจารณาคดี รวมทั้งโบสถดวย การเดินทาง
ถูกจำกัดทันที การรวมตัวกันมากกวา 20 รายขึน้ ไปถูกสัง่ หาม
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สาระนารู
มาตรการที่เขมขนเชนนี้ รูจักกันดีในนามวา
social distancing หรือเรียกวาเปน การเวนระยะ
หางจากสังคม ทำใหเห็นวาการเวนระยะหางจาก
สังคม ไดผลและสามารถชวยทุเลาระดับความ
รุนแรงของการระบาดไดจริง

ภาพโรงพยาบาลทหารที่ตั้งขึ้นฉุกเฉิน สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
ภาพจาก the National Museum of Health and Medicine, Armed Forces
Instituteof Pathology, Washington, D.C., United States.

3. มารูจักโรคระบาดครั้งใหญของโลก
เมื่อมองยอนไปในอดีตเคยเกิดโรคระบาดที่รายแรงมาแลว โดยมีการระบาดที่สำคัญ อาทิ

โรคระบาด

ชวงเวลาที่เกิด

1. กาฬโรคแหง
จัสติเนียน
(Plague of
Justinian)

ป ค.ศ.541
หรือ
พ.ศ.1048

2. ความตายสีดำ ศตวรรษที่ 14
(Black death) ชวง ค.ศ
1347-1351
หรือ พ.ศ.
1890 -1894
(ชวงสถาปนา
กรุงศรีอยุธยา)

สถานที่/ประเทศ
ที่เกิดโรคระบาด

พาหะ/สาเหตุของโรค

ลักษณะอาการของโรค
/อัตราการเสียชีวิต

เนื่องจากการแพทยยังไม 1. เชื้อโรคแพรทางอากาศและติด
อาณาจักร
กาวหนาผูคนจึงเขาใจวา
เชื้อในปอดได/การติดเชื้อใน
ไบแซนไทน
ตรงกับสมัยของ เปนการกระทำของพระเจา กระแสเลือด
และโทษวาจักรพรรดิ
2. มีคนตายวันละ 5,000 คน และ
จักรพรรดิที่ชื่อวา
จัสติเนียนเปนปศาจราย
คนทั่วโลกตายประมาณ 30-50
จัสติเนียน
เปนสาเหตุใหเกิดโรค
ลานคน โดยเฉพาะในกรุงคอน
สแตนติโนเปล (ปจจุบันคือเมือง
อิสตันบลู ประเทศตรุกี)
มีบันทึกวาคนตายถึง 40%
เชื่อกันวาเปน
โรคระบาด
ที่แพรมาจาก
ชาวมองโกล

3. โรคระบาด ค.ศ.1665-1666
ลอนดอน
ครั้งใหญของ
หรือ พ.ศ.
ประเทศอังกฤษ
ลอนดอน
2208 -2209
(สมัยพระเจา
(The great
ชารลลที่ 2)
plague of
London)

มีพาหะเปนหมัดบนตัวหนู 1. ที่เรียก Black death เพราะ
ผูปวยโรคที่มีอาการหนักผิวจะ
กลายเปนสีดำ เพราะเลือดที่คั่ง
อยูใตชั้นหนังกำพรา และมักจะ
อาเจียนออกมาเปนเลือดสีดำ
2. คราชีวิตชาวยุโรปราว 30-60 %
ในชวงเวลา 6 ป และคาดการณ
วามีคนตายประมาณ 100 ลานคน
เกิดจากเชื้อแบคที่เรียก คราชีวิตคนอังกฤษประมาณ 20%
ชนิดเดียวกับ Black death หรือกวา 100,000 คน จาก 480,000
มีหมัดเปนพาหะนำโรค คน ในเวลาเพียง 7 เดือน
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สาระนารู
สถานที่/ประเทศ
ชวงเวลาที่เกิด ที่เกิดโรคระบาด พาหะ/สาเหตุของโรค
งและอาเจียนจนหมด
พ.ศ.2363
4. อหิวาตกโรค
ประเทศไทย เกิดจากเชื้อแบคที่เรีย 1. อาการทอลังรกวษณะอาการของโรค
เรี่ยวแรง รา/อั
งกายเสี
ยน้ำจนช็
ในสมัยรัชกาล รัชกาลที่ 2
ตราการเสี
ยชีวอิตกตาย
2. คนตายไปกวา 30,000 คน (มีศพมาก
ของไทย
ที่ 2 ของไทย
ที่สดุ ที่วัดสระเกศ จัดการเผาไมทัน
(โรคหา)
มีแรงมากัดกินซากศพจนเกิดคำวา
แรงวัดสระเกศ)
5. กาฬโรคในสมัย รัชกาลที่ 5 ประเทศไทย (โดย มีหนูและหมัดหนูเปน 1. อาการมีไขสงู เฉียบพลัน มีรอยช้ำ สีดำ
ที่มาจากเลือดออกภายใน และตอม
รัชกาลที่ 5 ของ ของไทย เริ่มตนจากมณฑล พาหะ นำโรค
ยูนนานในจีนกอน
น้ำเหลืองบวมบริเวณขาหนีบกับรักแร
ไทย (หาดำ)
แพรระบาดมายัง
เสียชีวิตอยางรวดเร็ว การติดตอมา
ฮองกงใน พ.ศ.2437
จากการสัมผัสและการหายใจ
ตรงกับสมัยรัชกาล
2. ผูเสียชีวิตราว 6,600 คน
ที่ 5 แหงกรุงรัตน
โกสินทร จากนั้น
เริ่มแพรระบาดไป
ทั่วโลก)
6. ไขหวัดสเปน สงครามโลก ประเทศสเปน (ที่ เชื้อไวรัส มีนก เปน 1. ผูปวยจะเริ่มมีอาการเปนไข ไอ จาม
(Spanish Flu)
ครั้งที่ 1
เรียกไขหวัดสเปน พาหะแพรเชื้อจาก
คลืน่ ไส ปวดเมือ่ ย และทองเสีย คลาย
ค.ศ.1918 เพราะเปนประเทศ สัตวมาสูคนและไวรัส
กับอาการของไขหวัดใหญทั่วไป ไวรัส
พ.ศ.2461 แรกที่ที่ประกาศวา ชนิดนี้นากลัวตรงที่
ชนิดนี้นากลัว ตรงที่สามารถมีวิวัฒ
(รัชกาลที่ 6) มีการระบาดของ สามารถมีววิ ฒั นาการ
นาการ และกลายพันธุไปเปนไวรัส
เชื้อโรคคนจึงเขาใจ และกลายพันธุไ ปเปน
ชนิดใหมที่รายแรงขึ้นเรื่อยๆ ทำให
วาตนเหตุมาจาก ไวรัสชนิดใหมที่ราย
ผูปวยเริ่มมีเลือดออกในสวนตางๆ
สเปน)
หายใจไมออก และเสียชีวิตอยาง
แรงขึ้นเรื่อยๆ
รวดเร็ว แพรกระจายและติดตอได
ทางอากาศ
2. มีผูติดเชื้อประมาณ 50-100 ลานคน
และเสียชีวิตคนทั่วโลกประมาณ
20-50 ลานคน
โรคระบาด

ขอบคุณขอมูลอางอิงจาก
1. https://www.prachachat.net/rama-health/news-445700
2. https://www.moneybuffalo.in.th/ธุรกิจและเศรษฐกิจ/โรคระบาด
3. https://hilight.kapook.com/view/201492
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การสงเสริมการจัดสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
Cooperative and Work Integrated Education (CWIE)

อาจารย ดร.วรัญู พูลสวัสดิ์ ผูช ว ยอธิการบดีฝา ยพัฒนาการศึกษาไดรบั มอบหมาย
จากมหาวิทยาลัยใหเขารวมประชุม เรือ่ ง แนวทางการสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทำงาน ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 30 มกราคม 2563 เพือ่ สงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับ การทำงาน และไดมารายงานตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 วันที่
12 กุมภาพันธ 2563
อาจารย ดร.วรัญู พูลสวัสดิ์
ผูช ว ยอธิการบดีฝา ยพัฒนาการศึกษา

WIL

: การจัดการเร�ยนการสอนแบบบูรณาการการเร�ยนกับการทํางาน

; มี 9 รูปแบบ (อลงกต ยะไวท อางถึง สุเมธ แยมนุนม 2547: 23)
1. การกําหนดประสบการณ
หนดประสบการณกอนการ�ึกษา (Pre
Pre-course
Precourse Experience)**
Experience
2. การ
การเร�
เร�ยนสลับกับการทํางาน (Sandwich Course)**
Course

3. สหกิจ�ึกษา (Cooperative Education)*
Education

4. การฝกงานที่เนนการเร�ยนรูหร�
หร�อการติดตามพฤติกรรมการทํางาน (Cognitive
Apprenticeship or Job Shadowing)
5. หลักสูตรรวมมหาว�ทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course)**
Course
6. พนักงานฝกหัดใหมหร�อพนักงานฝกงาน (New Traineeship or Apprenticeship
Apprenticeship)
7. การบรรจุใหทํางานหร�อการฝกเฉพาะตําแหนง (Placement or Practicum
Practicum)
8. ปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork
Fieldwork)*
9. การ
การฝ
ฝกปฏิบัติจร�
จร�งภายหลังสําเร็จการเร�ยนทฤษฎี (Post
Post-course
Postcourse Internship)*
Internship
หมายเหตุ * ; รูปแบบที่ดําเนินการอยู, **รู
** ปแบ
แบบที่มีแนวโ
นวโนมสามารถทําได

สหกิ
สหกิ
หกิจศึกษา
ษา (Cooperative Education)
•
•

•

ระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนการ
สอนในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการอยางมีระบบ
นักศึกษาตองปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือน
เปนพนักงานของสถานประกอบการเปน
ระยะเวลาอยางนอย 16 สัปดาหอยาง
ตอเนื่อง
งานที่นักศึกษาปฏิบัติตองตรงกับสาขา
วิชาชีพ และเนนการเรียนรูผานประสบ
การณการทํางานจริง (Work-based
Learning) มุงเนนใหนักศึกษาไดทํา
โครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน
ตอสถานประกอบการ
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ความสอดคลองสนองตอบของสหกิจ�ึกษาตอยุทธศาสตรชาติ 20 ป: ประเทศไทย 4.0
(1) การสรางคน: ผลิตบัณฑิตไดตรงกบัความตองการและใช
ประโยชนไดจรงิจากการรวมคิดรวมทา

(2) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต : เพิ่มคุณภาพบัณฑิตใหรูชัด
ปฏิบัติได อดทน มีว�นัย สูงานและรับผิดชอบ

• การสรางคน สราง
ความรู สรางนวัตกรรม
ที่ตรงกับความตองการ
และใชประโยชนไดจร�ง

(3) ก า ร ไ ด  ง า น : บ ั ณ ฑิ ต พ ร  อ ม ท  า ง า น ท ั น ที เ มื่ อ จ บ
(Ready Graduate)มีอัตราการไดงานสูง

(4) การเป น ผู  ป ระกอบการ: เพิ่ ม ความพร อ มในการเป น
ผูประกอบการแกบัณฑติสาขาว�ชาตางๆ

• สามารถแขงขันไดและ
พัฒนาไดอยางยั่งยืน

(5) ก า ร ส ร  า ง บุ ค ล า ก ร มื อ อ า ชี พ แ ก ส ถ า น �ึ ก ษ า แ ล ะ
สถานประกอบการที่จัดสหกจิ�ึกษาเพื่ อขยายกจิการและ
เพิ่มคุณภาพบัณฑิต
(6) ขอ (1)-(5) ชวยใหสามารถแขงขันไดและพัฒนาไดดีขึ้น

อว.
อว
กรม
พัฒนา
ฝมือ
แรงงงาน
แรง

BOI
ทปอ.
ทปอ
ว�ทยาลัย
ว�ท
ทย
ยาาาลั
ย
ลัย
ราช
าชภัฎ

ทปอ.
ทปอ

TACE

กรม
สภา
อุพัตฒ
สาหนา
ชุกรรม
มชน

EEC
ทปอ.
ทปอ
ว�ทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคง

สมาคม
สถาบันอุด
ม�ึ
ม
�ึกษา
กษา
เอกชน

หอก
ห
อก
อก
กาาารรคา
ไไท
ทยและ
สภา
หอการคา

*ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ม.ค. 63 ณ โรงแรมรามา การเดนส ถนนว�ภาวดีรัง�ิต กรุงเทพฯ

เพื่อประชา�ัมพันธ
และเผยแพร CWIE ใหหนวยงานทุกภาค
�วนมีความรูความเขาใจตรงกัน
และผนึกกําลังหนวยงานที่กี่ยวของ
ทั้งสถาบันอุดม�ึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชน ในการผลักดันใหเกิดการ
ดําเนินงาน CWIE อยางเปนระบบ
มีมาตรฐาน ตอเนื่องและยั่งยืน

สถานการณหลักสูตร
ตรสหกิจ�ึกษาและการ�ึ
ษาและการ�ึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ประเทศไทย
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สถานการณหลักสูตร
ตรสหกิจ�ึกษาและการ�ึ
ษาและการ�ึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน มศก
มศก.

รายละเอียดหลักสูตร

จน. คณะว�ชาฯ

% คณะว�ชาฯ

จํานวนหลักสูตร % หลักสูตร

หลักสูตรทั้งหมด มศก.

15

100%

201

100%

หลักสูตรที่มีการฝกงาน,
ฝกสอน, internship
(WIL)

13

87%

63

31%

4

27%

11

5%

หลักสูตรรที
ทีมี
ม
่ ีสหกิจ�ึกษา
(Cooperative
Education)

*หมายเหตุ:

ขอมูล ณ วันที่ 19 ต.ค. 2562 โดยกองบร�การการ�ึกษา มศก.
มศก. มี 13 คณะว�ชา, 1 บัณฑิตว�ทยาลัย, 1 ว�ทยาลัย (นานาชาติ)

จํานวนหลักสูตรทั้งหมด

จํานวนหลักสูตรที่มี WIL

จํานวนหลักสูตรทีม
่ ีสหกิจ�ึกษา

กลุมสาขาว�ชา�ิลปะและการออกแบบ

กลุมสาขาว�ชา / คณะว�ชา

39

12

0

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ

5

1

0

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

16

2

0

คณะมัณฑน�ิลป

13

7

0

คณะดุร�ยางคศาสตร

5

2

0

กลุมสาขาว�ชามนุษยศาสตรและ�ังคมศาสตร

90

29

1

คณะโบราณคดี

16

1

0

คณะอักษรศาสตร

18

1

0

คณะ�ึกษาศาสตร

24

10

0

คณะว�ทยาการจัดการ

19

10

1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ�ื่อสาร

3

3

0
0

ว�ทยาลัยนานาชาติ

7

4

บัณฑิตว�ทยาลัย

3

0

0

กลุมสาขาว�ชาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

72

21

10

คณะเภ�ัชศาสตร

10

1

0

คณะว�ทยาศาสตร

30

6

2

คณะว�ศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25

11

3

7

3

5

คณะ�ัตวศาสตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร

AMOUNT OF STUDENTS ENROLLED IN WIL & CWIE COURSE ACCORDING TO
FACULTY IN ACADEMIC YEAR 2018

ศาสตร , 91, 2%
คณะมัณฑน�ิลป, 280,
คณะโบราณคดี, 31,
6%
1%
คณะอักษรศาสตร,

คณะจิตรกรรม
ว�ทยาลัยนานาชาติ,
298, 6%

คณะสถาปตยกรรม

ประติมากรรมและภาพ
พิมพ, 9, 0%

196, 4%
คณะ�ึกษาศาสตร,

คณะว�ทยาการจัดการ,
1003, 22%

325, 7%
คณะว�ทยาศาสตร, 134,

คณะเทคโนโลยี

3%

สารสนเทศและการ

คณะเภ�ัขศาสตร,

�ื่อสาร, 468, 10%

638, 14%

คณะ�ัตวศาสตรและ

คณะว�ศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการเกษตร,

อุตสาหกรรม, 823, 18%

326, 7%
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10 หลักสูตรที่มีสหกิจ�ึกษาของ มศก.
คณะว�ชา

จํานวนหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ว�ทยาศาสตร

2

1. ว�ทยาการขอมูล
2. จุลชีวว�ทยา

ว�ศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3

1. ว�ศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส
2. ว�ศวกรรมอุตสาหการ
3. ว�ศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร

�ัตวศาสตรและเทคโนโลยี
ทางการเกษตร

5

1.
2.
3.
4.
5.

�ัตวศาสตร
เทคโนโลยีการผลิต�ัตวนํ้า
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ธุรกิจการเกษตร
ภาวะผูนําและการ�ือ
่ สารทางการเกษตร

ว�ทยาการจัดการ

1

1.

โลจิสติกสระหวางประเทศ

ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดสหกิจ�ึกษา

1. สถาน�ึกษากั
ษากับสถานประกอบการ ถือเปนความรับผิดชอบ
ดชอบรวมกันในลั
ดชอบร
นในลัก
กษณะ
ษณะ หุน�วนสห
กิจ�ึกษา (CO
CO-OP
COOP Partnership) เปนพันธกิจแ
จและภารกิจร
จและภารกิ
จรวมที่มีนโยบายและแผนงานที่
ชัดเจนและตอเนื่อง

2. จัดเปน�วนหนึ่งของระบบการ�ึกษา โดยถือเปนองคประกอบสําคัญของหลั
ของหลักสูตร
ดําเนินการเปนระบบครบกระบวนการตามมาตรฐานสหกิจ�ึกษาและมาตรฐานการ�ึกษา
ของสถาน�ึกษา
3. มีการกําหน
หนด�
ด�วนงานและบุ
วนงานและบุคลากร ผูรับผิดชอบการบร�หารและการจัดการสหกิ
ดการสหกิจ�ึกษา
ทั้งในสถาน�ึกษาและสถานประกอบการ

4. สรางความพรอมในองคกรที
รที่จะจัดสหกิจ�ึกษาใหมีความพรอมทุกดานกอนที่จะจัดสหกิจ
�ึกษา
5. มีการติดตาม ประเมินผลการจัดส
ดสหกิจ�ึ
ดสหกิ
จ�ึกษา คูขนานกับการจัดเพื่อนําผลมาใชในการ
แกปญหาและพั
หาและพัฒนาการจัดสหกิจ�ึ
จ�ึกษาใหดียิ
ย่ิงขึ้น

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 22 หมู 7 ถนนบรมราชชนนี นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา
โทรศัพท 0-2849-7500 ตอ 31301-5 โทรสาร 0-2849-7505
ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา บรรณาธิการ บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย คณะทำงาน

www.council.su.ac.th

