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กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการติดตาม และประเมิน
ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานหนาที่ของอธิการบดี ซึ่งมีนายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการฯ ไดรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ซ่ึงในสวนของผลการดำเนินงาน
ที่มีความกาวหนา เรื่องที่เปนโอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัย และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปไดดังนี้

1. การดำเนินงานที่มีความกาวหนา เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1.1 วังทาพระ จากการรายงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนา
พื้นที่วังทาพระ (นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) การปรับปรุงวังทาพระ
มีความกาวหนามากขึ้น
  1.2 โครงสรางองคกร มหาวิทยาลัยไดดำเนินการเรื่องการปรับโครงสรางองคกรของทุกสวนงาน เสร็จแลว
อยางไรก็ตามจะตองมีการติดตาม และประเมินผลถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปรับโครงสรางองคกรตอไป
  1.3 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินตามเกณฑ QS Stars Ratings ประจำป 2562 ในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยอยูในระดับ 4 ดาว และในดาน Arts & Culture, Innovation, Internationalization และ Employability 
ไดระดับ 5 ดาว บรรลุตามแผนที่กำหนดไว
         2. เรื่องที่เปนโอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัย
  การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และการออกพระราชบัญญัติหลายฉบับ 
อาทิ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ พ.ศ. 2562 สงผลกระทบตอการทำงานของมหาวิทยาลัยในหลายเรื่องทั้งนโยบายการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัย 
การผลิตบัณฑิตที่มีทักษะขั้นสูงเพื่อสงเสริมความเปนเลิศตามความตองการของประเทศ  ซึ่งนโยบายตางๆ ดังกลาวเปนทั้งเรื่อง
ที่เปนโอกาส และความทาทายที่มหาวิทยาลัยที่จะตองเรงศึกษา วางแผนและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน การบริหารจัดการให
กาวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิ 
   (1) หลักสูตร มหาวิทยาลัยสามารถสราง ออกแบบหลักสูตร กำหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ให
เหมาะสมสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต
   (2) การผลิตบัณฑิตที่มีทักษะขั้นสูงเพื่อสงเสริมความเปนเลิศ ตามความตองการของประเทศ ซึ่งจะ
ไดรับงบประมาณสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจากรัฐบาล
   (3) การปรับตัวเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยแบบใหม
   (4) การบริหารจัดการ สามารถปรับวิธีการบริหารจัดการ โดยไมตองยึดติดกับกฎระเบียบ รูปแบบ
การทำงานเดิมๆ (sandbox)

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

        “การใหการศึกษาที่ดีนั้น เปนงานที่ละเอียดลึกซึ้งมาก จำเปนตองใชความรอบรูอันกวางขวาง 
ใชความสุขุมรอบคอบ ประกอบดวยความตั้งใจและความเพียรพยายามอยางแรงกลา จึงจะทำได
สำเร็จ…”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 28  พฤศจิกายน 2515

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

 ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย
เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี  ขาราชการบำนาญ คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา  ประจำป 2562 ในสาขามนุษยศาสตร
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยตั้งแตครั้งที่  4/2563  วันที่ 20 
พฤษภาคม 2563 เปนตนมา สภามหาวิทยาลัยไดปรับการจัดประชุมโดย

สาระนารู
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4 พฤษภาคม 2563
วันฉัตรมงคล

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

การเวนระยะหางในการน่ังประชุม ลดจำนวนผูอยูในหองประชุม และใหมีการประชุมผาน VDO Conference ไปยังวิทยาเขต
ตางๆ ซึ่งการจัดประชุมในลักษณะนี้จะดำเนินการตอไปอีกระยะหนึ่ง
 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานหนาท่ีของอธิการบดี ได
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ตอสภา
มหาวิทยาลัยแลว และไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยในหลายเรื่อง โดยเรื่องสำคัญเรงดวนที่ตอง
ดำเนินการภายในป พ.ศ.2563-2564  อาทิ  แผนการหารายไดเพิ่ม  การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพตอการดำเนินการตามพันธกิจ ซ่ึงเร่ืองเหลาน้ีสอดคลองกับงานท่ีมหาวิทยาลัยจะตองดำเนินการในชวงการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ในระยะ 1-2 ปนี้ มหาวิทยาลัยตองใชเงินจำนวนมากเพื่อสนับสนุนเยียวยา
นักศึกษาตามมาตรการตางๆ รวมถึงการดำเนินการตามภารกิจทั้งการเรียนการสอน การทำงานของบุคลากร การจัดประชุม
ตางๆ  ฯลฯ ตองใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความพรอม มีประสิทธิภาพมาชวยในการดำเนินงานคอนขางมาก นอกจากนั้นยัง
ใหขอเสนอแนะเรื่อง การปรับระบบการบริหารจัดการเพื่อการลดตนทุน การใหบริการของทุกหนวยงานใหเปน one stop 
service เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน อำนวยความสะดวก มีการใหบริการที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอขอบคุณ
คณะกรรมการฯ ทุกทานไว ณ โอกาสนี้ดวย 
          มหาวิทยาลัยไดเสนอเรื่อง แนวทางการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงเงินงบประมาณ 139.3414 ลานบาท กำหนดมาตรการชวยเหลือในหลายดาน อาทิ การคืน
คาธรรมเนียมการศึกษาในบางสวน การจัดสรรทุนการศึกษา ลดคาหอพัก การผอนผันการชำระคาหนวยกิต คาธรรมเนียม
การศึกษา การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณการศึกษาฯลฯ ซึ่งสิ่งสำคัญที่สภามหาวิทยาลัยไดเนนกับมหาวิทยาลัย และทุกสวนงาน 
คือ การสำรวจขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกคน แลวนำมาวิเคราะห 
ประมวลความตองการ สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัย คณะสนับสนุน ฯลฯ เพื่อใหการชวยเหลือ เยียวยาทั้งในระยะสั้น และ
ระยะยาวตรงกับความตองการ และปญหาของนักศึกษาแตละคนอยางแทจริง โดยดำเนินการจะตองมีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ 
ใหนักศึกษา อาจารย บุคลากร ศิษยเกา และผูปกครองทราบอยางท่ัวถึงทันการณ นอกจากน้ันจะตองเตรียมความพรอมในการ
เปดภาคการศึกษาตนนี้อยางรอบคอบ เพื่อใหการปรับเปลี่ยนเขาสูฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) ที่นักศึกษาและบุคลากร
ทุกคนยังไมคุนชินใหสามารถกาวผานไปดวยกัน
 ทายนี้ในนามของสภามหาวิทยาลัยกระผมขอแสดงความเสียใจตอการถึงแกกรรมของ ศาสตราจารยเกียรติคุณวิโชค 
มุกดามณี ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (สื่อผสม) พุทธศักราช 2555 เปนอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย
ประจำ และรองอธิการบดีฝายบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ไว ณ ที่นี้ดวยครับ

กัญชง                                                            กัญชา

• ปลูกเพื่อเอาเสนใย มาทำกระดาษ เสื้อผา กระเปา 
เชือก ฯลฯ

• มีปริมาณ THC (สารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท) นอยกวา
1 (นอยกวา 0.3 ไมถือวาเปนสารเสพติด)

• เมล็ดมีโปรตีน ที่นำมาใชแทนผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองได 
เชน เตาหู โปรตีนเกษตร เนย ชีส น้ำมันสลัด ไอศกรีม 
นม ฯลฯ และนำมาทำเปนแปง เพื่อทำอาหารได

• น้ำมันกัญชง มีโอเมกา-3 ชวยบำรุงสมอง ลดความเสี่ยง
โรคหัวใจ

• ปลูกเมื่อเอาใบ และชอดอก

• มีปริมาณ THC 1-20

• ไมนำเมล็ดมาประกอบอาหาร แตใบและบางสวนของ
กัญชานำมารักษาอาการบางอยาง เชน อาการปวด เพิ่ม
ความอยากอาหาร ลดการอาเจียน คลายกลามเนื้อ และ
ลดอาการชักได

• น้ำมันกัญชา อยูในระหวางการทำวิจัยเพื่อนำมารักษา
โรคซึมเศรา วิตกกังวล

 กลาวโดยสรุปคือ กัญชง และกัญชา มีลักษณะภายนอก

คอนขางคลายคลึงกัน มีบางสวนที่แตกตางกันบางเล็กนอย กัญชง

ไมนำมาใชในแงของยาเสพติด แตจะเปนการปลูกเพื่อใชเสนใยใน

การทำเสื้อผา กระดาษ เครื่องทอตาง ๆ ในขณะที่กัญชาถูกนำมา

ใชในการเปนยาเสพติด แตหากนำมาใชในปริมาณที่เหมาะสม และ

ถูกวิธี ก็จะสามารถนำมาใชในวงการแพทย เพื่อรักษาผูปวยบาง

โรคได 

2.แนวโนวที่จะเปนประโยชนแกประเทศไทยในอนาคต

ในอนาคตทรัพยากรพืชของประเทศจะขาดแคลนมากขึ้น พืชเสนใย

และเยื่อกระดาษจะเปนอีกวัตถุดิบหนึ่งที่ประเทศไทยจะมีการใช

เพิ่มขึ้นอยางมาก และจะขาดแคลน โดยในขณะนี้มีการสั่งซื้อเยื่อ

กระดาษจากตางประเทศคือ ประเทศจีน และประเทศแคนนาดา 

เปนเงินประมาณหลายพันลานบาทตอป   กัญชงจะเปนพืชหลัก

อีกชนิดหนึ่งที่จะสามารถแกไขปญหานี้ได และจะสามารถทําราย

ไดใหกับประเทศอยางมหาศาล เพราะเปนพืชที่มีอายุสั้นปลูกได

หลายครั้งตอป ใชทุนนอยและไมตองมีการดูแลรักษามากไมตองการดินดีและพื้นที่กวางมาก อีกทั้งยังเปนพืชที่สามารถปลูกได

ซ้ำในพื้นที่เดิม จึงจะชวยลดการตัดไม ทําลายปาและรักษาสิ่งแวดลอมไวไดอีกสวนหนึ่งดวย.

อางอิงและขอบคุณขอมูล
1. https://www.thairath.co.th/content/849370
2. https://www.sanook.com/health/20145/
3. https://www.oncb.go.th/ncsmi/hemp7/กัญชง-กัญชา.pdf

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
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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 9 ฉบับที่ 48 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2563)

3

ประเด็นขาว
* คำสอนของพอ
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ 
   ของอธิการบดี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
* ขอแสดงความยินดี 
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา

2
2
3

6
7
12
15

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)

2

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

คุย
กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

คุย

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการติดตาม และประเมิน
ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานหนาที่ของอธิการบดี ซึ่งมีนายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการฯ ไดรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ซ่ึงในสวนของผลการดำเนินงาน
ที่มีความกาวหนา เรื่องที่เปนโอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัย และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปไดดังนี้

1. การดำเนินงานที่มีความกาวหนา เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1.1 วังทาพระ จากการรายงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนา
พื้นที่วังทาพระ (นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) การปรับปรุงวังทาพระ
มีความกาวหนามากขึ้น
  1.2 โครงสรางองคกร มหาวิทยาลัยไดดำเนินการเรื่องการปรับโครงสรางองคกรของทุกสวนงาน เสร็จแลว
อยางไรก็ตามจะตองมีการติดตาม และประเมินผลถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปรับโครงสรางองคกรตอไป
  1.3 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินตามเกณฑ QS Stars Ratings ประจำป 2562 ในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยอยูในระดับ 4 ดาว และในดาน Arts & Culture, Innovation, Internationalization และ Employability 
ไดระดับ 5 ดาว บรรลุตามแผนที่กำหนดไว
         2. เรื่องที่เปนโอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัย
  การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และการออกพระราชบัญญัติหลายฉบับ 
อาทิ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ พ.ศ. 2562 สงผลกระทบตอการทำงานของมหาวิทยาลัยในหลายเรื่องทั้งนโยบายการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัย 
การผลิตบัณฑิตที่มีทักษะขั้นสูงเพื่อสงเสริมความเปนเลิศตามความตองการของประเทศ  ซึ่งนโยบายตางๆ ดังกลาวเปนทั้งเรื่อง
ที่เปนโอกาส และความทาทายที่มหาวิทยาลัยที่จะตองเรงศึกษา วางแผนและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน การบริหารจัดการให
กาวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิ 
   (1) หลักสูตร มหาวิทยาลัยสามารถสราง ออกแบบหลักสูตร กำหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ให
เหมาะสมสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต
   (2) การผลิตบัณฑิตที่มีทักษะขั้นสูงเพื่อสงเสริมความเปนเลิศ ตามความตองการของประเทศ ซึ่งจะ
ไดรับงบประมาณสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจากรัฐบาล
   (3) การปรับตัวเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยแบบใหม
   (4) การบริหารจัดการ สามารถปรับวิธีการบริหารจัดการ โดยไมตองยึดติดกับกฎระเบียบ รูปแบบ
การทำงานเดิมๆ (sandbox)

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

        “การใหการศึกษาที่ดีนั้น เปนงานที่ละเอียดลึกซึ้งมาก จำเปนตองใชความรอบรูอันกวางขวาง 
ใชความสุขุมรอบคอบ ประกอบดวยความตั้งใจและความเพียรพยายามอยางแรงกลา จึงจะทำได
สำเร็จ…”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 28  พฤศจิกายน 2515

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

 ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย
เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี  ขาราชการบำนาญ คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา  ประจำป 2562 ในสาขามนุษยศาสตร
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยตั้งแตครั้งที่  4/2563  วันที่ 20 
พฤษภาคม 2563 เปนตนมา สภามหาวิทยาลัยไดปรับการจัดประชุมโดย

สาระนารู
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4 พฤษภาคม 2563
วันฉัตรมงคล

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

การเวนระยะหางในการน่ังประชุม ลดจำนวนผูอยูในหองประชุม และใหมีการประชุมผาน VDO Conference ไปยังวิทยาเขต
ตางๆ ซึ่งการจัดประชุมในลักษณะนี้จะดำเนินการตอไปอีกระยะหนึ่ง
 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานหนาท่ีของอธิการบดี ได
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ตอสภา
มหาวิทยาลัยแลว และไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยในหลายเรื่อง โดยเรื่องสำคัญเรงดวนที่ตอง
ดำเนินการภายในป พ.ศ.2563-2564  อาทิ  แผนการหารายไดเพิ่ม  การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพตอการดำเนินการตามพันธกิจ ซ่ึงเร่ืองเหลาน้ีสอดคลองกับงานท่ีมหาวิทยาลัยจะตองดำเนินการในชวงการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ในระยะ 1-2 ปนี้ มหาวิทยาลัยตองใชเงินจำนวนมากเพื่อสนับสนุนเยียวยา
นักศึกษาตามมาตรการตางๆ รวมถึงการดำเนินการตามภารกิจทั้งการเรียนการสอน การทำงานของบุคลากร การจัดประชุม
ตางๆ  ฯลฯ ตองใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความพรอม มีประสิทธิภาพมาชวยในการดำเนินงานคอนขางมาก นอกจากนั้นยัง
ใหขอเสนอแนะเรื่อง การปรับระบบการบริหารจัดการเพื่อการลดตนทุน การใหบริการของทุกหนวยงานใหเปน one stop 
service เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน อำนวยความสะดวก มีการใหบริการที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอขอบคุณ
คณะกรรมการฯ ทุกทานไว ณ โอกาสนี้ดวย 
          มหาวิทยาลัยไดเสนอเรื่อง แนวทางการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงเงินงบประมาณ 139.3414 ลานบาท กำหนดมาตรการชวยเหลือในหลายดาน อาทิ การคืน
คาธรรมเนียมการศึกษาในบางสวน การจัดสรรทุนการศึกษา ลดคาหอพัก การผอนผันการชำระคาหนวยกิต คาธรรมเนียม
การศึกษา การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณการศึกษาฯลฯ ซึ่งสิ่งสำคัญที่สภามหาวิทยาลัยไดเนนกับมหาวิทยาลัย และทุกสวนงาน 
คือ การสำรวจขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกคน แลวนำมาวิเคราะห 
ประมวลความตองการ สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัย คณะสนับสนุน ฯลฯ เพื่อใหการชวยเหลือ เยียวยาทั้งในระยะสั้น และ
ระยะยาวตรงกับความตองการ และปญหาของนักศึกษาแตละคนอยางแทจริง โดยดำเนินการจะตองมีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ 
ใหนักศึกษา อาจารย บุคลากร ศิษยเกา และผูปกครองทราบอยางท่ัวถึงทันการณ นอกจากน้ันจะตองเตรียมความพรอมในการ
เปดภาคการศึกษาตนนี้อยางรอบคอบ เพื่อใหการปรับเปลี่ยนเขาสูฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) ที่นักศึกษาและบุคลากร
ทุกคนยังไมคุนชินใหสามารถกาวผานไปดวยกัน
 ทายนี้ในนามของสภามหาวิทยาลัยกระผมขอแสดงความเสียใจตอการถึงแกกรรมของ ศาสตราจารยเกียรติคุณวิโชค 
มุกดามณี ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (สื่อผสม) พุทธศักราช 2555 เปนอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย
ประจำ และรองอธิการบดีฝายบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ไว ณ ที่นี้ดวยครับ

กัญชง                                                            กัญชา

• ปลูกเพื่อเอาเสนใย มาทำกระดาษ เสื้อผา กระเปา 
เชือก ฯลฯ

• มีปริมาณ THC (สารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท) นอยกวา
1 (นอยกวา 0.3 ไมถือวาเปนสารเสพติด)

• เมล็ดมีโปรตีน ที่นำมาใชแทนผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองได 
เชน เตาหู โปรตีนเกษตร เนย ชีส น้ำมันสลัด ไอศกรีม 
นม ฯลฯ และนำมาทำเปนแปง เพื่อทำอาหารได

• น้ำมันกัญชง มีโอเมกา-3 ชวยบำรุงสมอง ลดความเสี่ยง
โรคหัวใจ

• ปลูกเมื่อเอาใบ และชอดอก

• มีปริมาณ THC 1-20

• ไมนำเมล็ดมาประกอบอาหาร แตใบและบางสวนของ
กัญชานำมารักษาอาการบางอยาง เชน อาการปวด เพิ่ม
ความอยากอาหาร ลดการอาเจียน คลายกลามเนื้อ และ
ลดอาการชักได

• น้ำมันกัญชา อยูในระหวางการทำวิจัยเพื่อนำมารักษา
โรคซึมเศรา วิตกกังวล

 กลาวโดยสรุปคือ กัญชง และกัญชา มีลักษณะภายนอก

คอนขางคลายคลึงกัน มีบางสวนที่แตกตางกันบางเล็กนอย กัญชง

ไมนำมาใชในแงของยาเสพติด แตจะเปนการปลูกเพื่อใชเสนใยใน

การทำเสื้อผา กระดาษ เครื่องทอตาง ๆ ในขณะที่กัญชาถูกนำมา

ใชในการเปนยาเสพติด แตหากนำมาใชในปริมาณที่เหมาะสม และ

ถูกวิธี ก็จะสามารถนำมาใชในวงการแพทย เพื่อรักษาผูปวยบาง

โรคได 

2.แนวโนวที่จะเปนประโยชนแกประเทศไทยในอนาคต

ในอนาคตทรัพยากรพืชของประเทศจะขาดแคลนมากขึ้น พืชเสนใย

และเยื่อกระดาษจะเปนอีกวัตถุดิบหนึ่งที่ประเทศไทยจะมีการใช

เพิ่มขึ้นอยางมาก และจะขาดแคลน โดยในขณะนี้มีการสั่งซื้อเยื่อ

กระดาษจากตางประเทศคือ ประเทศจีน และประเทศแคนนาดา 

เปนเงินประมาณหลายพันลานบาทตอป   กัญชงจะเปนพืชหลัก

อีกชนิดหนึ่งที่จะสามารถแกไขปญหานี้ได และจะสามารถทําราย

ไดใหกับประเทศอยางมหาศาล เพราะเปนพืชที่มีอายุสั้นปลูกได

หลายครั้งตอป ใชทุนนอยและไมตองมีการดูแลรักษามากไมตองการดินดีและพื้นที่กวางมาก อีกทั้งยังเปนพืชที่สามารถปลูกได

ซ้ำในพื้นที่เดิม จึงจะชวยลดการตัดไม ทําลายปาและรักษาสิ่งแวดลอมไวไดอีกสวนหนึ่งดวย.

อางอิงและขอบคุณขอมูล
1. https://www.thairath.co.th/content/849370
2. https://www.sanook.com/health/20145/
3. https://www.oncb.go.th/ncsmi/hemp7/กัญชง-กัญชา.pdf
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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 9 ฉบับที่ 48 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2563)

3

ประเด็นขาว
* คำสอนของพอ
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ 
   ของอธิการบดี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
* ขอแสดงความยินดี 
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา

2
2
3

6
7
12
15

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

2

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการติดตาม และประเมิน
ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานหนาที่ของอธิการบดี ซึ่งมีนายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการฯ ไดรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ซ่ึงในสวนของผลการดำเนินงาน
ที่มีความกาวหนา เรื่องที่เปนโอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัย และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปไดดังนี้

1. การดำเนินงานที่มีความกาวหนา เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1.1 วังทาพระ จากการรายงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนา
พื้นที่วังทาพระ (นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) การปรับปรุงวังทาพระ
มีความกาวหนามากขึ้น
  1.2 โครงสรางองคกร มหาวิทยาลัยไดดำเนินการเรื่องการปรับโครงสรางองคกรของทุกสวนงาน เสร็จแลว
อยางไรก็ตามจะตองมีการติดตาม และประเมินผลถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปรับโครงสรางองคกรตอไป
  1.3 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินตามเกณฑ QS Stars Ratings ประจำป 2562 ในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยอยูในระดับ 4 ดาว และในดาน Arts & Culture, Innovation, Internationalization และ Employability 
ไดระดับ 5 ดาว บรรลุตามแผนที่กำหนดไว
         2. เรื่องที่เปนโอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัย
  การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และการออกพระราชบัญญัติหลายฉบับ 
อาทิ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ พ.ศ. 2562 สงผลกระทบตอการทำงานของมหาวิทยาลัยในหลายเรื่องทั้งนโยบายการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัย 
การผลิตบัณฑิตที่มีทักษะขั้นสูงเพื่อสงเสริมความเปนเลิศตามความตองการของประเทศ  ซึ่งนโยบายตางๆ ดังกลาวเปนทั้งเรื่อง
ที่เปนโอกาส และความทาทายที่มหาวิทยาลัยที่จะตองเรงศึกษา วางแผนและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน การบริหารจัดการให
กาวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิ 
   (1) หลักสูตร มหาวิทยาลัยสามารถสราง ออกแบบหลักสูตร กำหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ให
เหมาะสมสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต
   (2) การผลิตบัณฑิตที่มีทักษะขั้นสูงเพื่อสงเสริมความเปนเลิศ ตามความตองการของประเทศ ซึ่งจะ
ไดรับงบประมาณสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจากรัฐบาล
   (3) การปรับตัวเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยแบบใหม
   (4) การบริหารจัดการ สามารถปรับวิธีการบริหารจัดการ โดยไมตองยึดติดกับกฎระเบียบ รูปแบบ
การทำงานเดิมๆ (sandbox)

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

        “การใหการศึกษาที่ดีนั้น เปนงานที่ละเอียดลึกซึ้งมาก จำเปนตองใชความรอบรูอันกวางขวาง 
ใชความสุขุมรอบคอบ ประกอบดวยความตั้งใจและความเพียรพยายามอยางแรงกลา จึงจะทำได
สำเร็จ…”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 28  พฤศจิกายน 2515

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

 ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย
เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี  ขาราชการบำนาญ คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา  ประจำป 2562 ในสาขามนุษยศาสตร
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยตั้งแตครั้งที่  4/2563  วันที่ 20 
พฤษภาคม 2563 เปนตนมา สภามหาวิทยาลัยไดปรับการจัดประชุมโดย

สาระนารู
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4 พฤษภาคม 2563
วันฉัตรมงคล

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

การเวนระยะหางในการน่ังประชุม ลดจำนวนผูอยูในหองประชุม และใหมีการประชุมผาน VDO Conference ไปยังวิทยาเขต
ตางๆ ซึ่งการจัดประชุมในลักษณะนี้จะดำเนินการตอไปอีกระยะหนึ่ง
 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานหนาท่ีของอธิการบดี ได
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ตอสภา
มหาวิทยาลัยแลว และไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยในหลายเรื่อง โดยเรื่องสำคัญเรงดวนที่ตอง
ดำเนินการภายในป พ.ศ.2563-2564  อาทิ  แผนการหารายไดเพิ่ม  การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพตอการดำเนินการตามพันธกิจ ซ่ึงเร่ืองเหลาน้ีสอดคลองกับงานท่ีมหาวิทยาลัยจะตองดำเนินการในชวงการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ในระยะ 1-2 ปนี้ มหาวิทยาลัยตองใชเงินจำนวนมากเพื่อสนับสนุนเยียวยา
นักศึกษาตามมาตรการตางๆ รวมถึงการดำเนินการตามภารกิจทั้งการเรียนการสอน การทำงานของบุคลากร การจัดประชุม
ตางๆ  ฯลฯ ตองใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความพรอม มีประสิทธิภาพมาชวยในการดำเนินงานคอนขางมาก นอกจากนั้นยัง
ใหขอเสนอแนะเรื่อง การปรับระบบการบริหารจัดการเพื่อการลดตนทุน การใหบริการของทุกหนวยงานใหเปน one stop 
service เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน อำนวยความสะดวก มีการใหบริการที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอขอบคุณ
คณะกรรมการฯ ทุกทานไว ณ โอกาสนี้ดวย 
          มหาวิทยาลัยไดเสนอเรื่อง แนวทางการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงเงินงบประมาณ 139.3414 ลานบาท กำหนดมาตรการชวยเหลือในหลายดาน อาทิ การคืน
คาธรรมเนียมการศึกษาในบางสวน การจัดสรรทุนการศึกษา ลดคาหอพัก การผอนผันการชำระคาหนวยกิต คาธรรมเนียม
การศึกษา การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณการศึกษาฯลฯ ซึ่งสิ่งสำคัญที่สภามหาวิทยาลัยไดเนนกับมหาวิทยาลัย และทุกสวนงาน 
คือ การสำรวจขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกคน แลวนำมาวิเคราะห 
ประมวลความตองการ สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัย คณะสนับสนุน ฯลฯ เพื่อใหการชวยเหลือ เยียวยาทั้งในระยะสั้น และ
ระยะยาวตรงกับความตองการ และปญหาของนักศึกษาแตละคนอยางแทจริง โดยดำเนินการจะตองมีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ 
ใหนักศึกษา อาจารย บุคลากร ศิษยเกา และผูปกครองทราบอยางท่ัวถึงทันการณ นอกจากน้ันจะตองเตรียมความพรอมในการ
เปดภาคการศึกษาตนนี้อยางรอบคอบ เพื่อใหการปรับเปลี่ยนเขาสูฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) ที่นักศึกษาและบุคลากร
ทุกคนยังไมคุนชินใหสามารถกาวผานไปดวยกัน
 ทายนี้ในนามของสภามหาวิทยาลัยกระผมขอแสดงความเสียใจตอการถึงแกกรรมของ ศาสตราจารยเกียรติคุณวิโชค 
มุกดามณี ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (สื่อผสม) พุทธศักราช 2555 เปนอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย
ประจำ และรองอธิการบดีฝายบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ไว ณ ที่นี้ดวยครับ

กัญชง                                                            กัญชา

• ปลูกเพื่อเอาเสนใย มาทำกระดาษ เสื้อผา กระเปา 
เชือก ฯลฯ

• มีปริมาณ THC (สารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท) นอยกวา
1 (นอยกวา 0.3 ไมถือวาเปนสารเสพติด)

• เมล็ดมีโปรตีน ที่นำมาใชแทนผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองได 
เชน เตาหู โปรตีนเกษตร เนย ชีส น้ำมันสลัด ไอศกรีม 
นม ฯลฯ และนำมาทำเปนแปง เพื่อทำอาหารได

• น้ำมันกัญชง มีโอเมกา-3 ชวยบำรุงสมอง ลดความเสี่ยง
โรคหัวใจ

• ปลูกเมื่อเอาใบ และชอดอก

• มีปริมาณ THC 1-20

• ไมนำเมล็ดมาประกอบอาหาร แตใบและบางสวนของ
กัญชานำมารักษาอาการบางอยาง เชน อาการปวด เพิ่ม
ความอยากอาหาร ลดการอาเจียน คลายกลามเนื้อ และ
ลดอาการชักได

• น้ำมันกัญชา อยูในระหวางการทำวิจัยเพื่อนำมารักษา
โรคซึมเศรา วิตกกังวล

 กลาวโดยสรุปคือ กัญชง และกัญชา มีลักษณะภายนอก

คอนขางคลายคลึงกัน มีบางสวนที่แตกตางกันบางเล็กนอย กัญชง

ไมนำมาใชในแงของยาเสพติด แตจะเปนการปลูกเพื่อใชเสนใยใน

การทำเสื้อผา กระดาษ เครื่องทอตาง ๆ ในขณะที่กัญชาถูกนำมา

ใชในการเปนยาเสพติด แตหากนำมาใชในปริมาณที่เหมาะสม และ

ถูกวิธี ก็จะสามารถนำมาใชในวงการแพทย เพื่อรักษาผูปวยบาง

โรคได 

2.แนวโนวที่จะเปนประโยชนแกประเทศไทยในอนาคต

ในอนาคตทรัพยากรพืชของประเทศจะขาดแคลนมากขึ้น พืชเสนใย

และเยื่อกระดาษจะเปนอีกวัตถุดิบหนึ่งที่ประเทศไทยจะมีการใช

เพิ่มขึ้นอยางมาก และจะขาดแคลน โดยในขณะนี้มีการสั่งซื้อเยื่อ

กระดาษจากตางประเทศคือ ประเทศจีน และประเทศแคนนาดา 

เปนเงินประมาณหลายพันลานบาทตอป   กัญชงจะเปนพืชหลัก

อีกชนิดหนึ่งที่จะสามารถแกไขปญหานี้ได และจะสามารถทําราย

ไดใหกับประเทศอยางมหาศาล เพราะเปนพืชที่มีอายุสั้นปลูกได

หลายครั้งตอป ใชทุนนอยและไมตองมีการดูแลรักษามากไมตองการดินดีและพื้นที่กวางมาก อีกทั้งยังเปนพืชที่สามารถปลูกได

ซ้ำในพื้นที่เดิม จึงจะชวยลดการตัดไม ทําลายปาและรักษาสิ่งแวดลอมไวไดอีกสวนหนึ่งดวย.

อางอิงและขอบคุณขอมูล
1. https://www.thairath.co.th/content/849370
2. https://www.sanook.com/health/20145/
3. https://www.oncb.go.th/ncsmi/hemp7/กัญชง-กัญชา.pdf
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ขอแสดงความยินดี

6

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณากําหนด
นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของคณะ และสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 4 สวนงาน เพือมอบใหคณะกรรมการ
สรรหาฯ นําไปใชประกอบการสรรหาฯ และจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) สภามหาวิทยาลัย
ไดให ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อใชประกอบการสรรหาฯ ดังนี้

1. การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยสรุปดังนี้
  (1) ควรนําองคความรูเรื่องการบริหารจัดการมาชวยมหาวิทยาลัยคณะสังคมประเทศอาทิการบริหารจัดการ
ใน ภาวะวิกฤต การบริหารความเสี่ยง การจัดการดานการทองเที่ยวและโรงแรม เปนตน
  (2) ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบตออุตสาหกรรม
การโรงแรม และการทองเที่ยว เปนอยางมาก คณะวิทยาการจัดการซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาดังกลาว จึงควร
พิจารณาปรับ/จัดทํา หลักสูตรที่สอดคลองกับแนวโนมที่จะปรับเปลี่ยนไปในอนาคต
  (3) จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ควรวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น
อยางรอบดานและวางแผนการทํางานปรับตัวปรับเปลี่ยนเพื่อกาวสูฐานวิถีชีวิตใหม(New Normal)รวมถึงพิจารณาถึงโอกาส
และ ความทาทายของสวนงาน อาทิ หลักสูตร การเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ งบประมาณ เปนตน

2. การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป และคณะเภสัชศาสตร โดยสรุปดังนี้
 จากสถานการณของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นอยาง
รอบดาน และวางแผนการทํางาน ปรับตัว ปรับเปลี่ยน เพื่อกาวสูฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) รวมถึงพิจารณาถึงโอกาส
และความทา ทายของสวนงาน อาทิ หลักสูตร การเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ งบประมาณ เปนตน

3. การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี โดยสรุปดังนี้
  (1) จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรวิเคราะหผลกระทบที่เกิด
ขึ้นอยาง รอบดาน และวางแผนการทํางาน ปรับตัว ปรับเปลี่ยน เพื่อกาวสูฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) รวมถึงควรมี
บทบาทในการชวย สนับสนุน เอื้ออํานวยความสะดวกตอภารกิจของมหาวิทยาลัย คณะ นักศึกษา กิจกรรม โครงการตางๆ 
ของมหาวิทยาลัย อาทิ
   - การเรียนการสอนผานระบบ online ควรสนับสนุนจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ Wi-Fi ใหพรอม 
การจัดอบรม ใหความรูกับอาจารย นักศึกษาในการเรียนการสอนผานระบบ online
   - การจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ควรเปนแกนหลักในการสนับสนุน ใหความรูจัดอบรมใหผู
เกี่ยวของกลุม ตางๆ และจัดทําคูมือการใชงาน เปนตน
   - การจัดอบรมเพิ่มทักษะแกนักศึกษา ศิษยเกา บุคคลทั่วไปในการทํางานผานระบบ online การ
ขายสินคา ฯลฯ

  (2) ควรติดตาม และประเมินผลการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในชวงที่ผานมา รวมถึง
ผลกระทบจาก Digital disruption เพื่อนํามาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการทํางานใหสามารถรองรับ และสนับสนุนภารกิจ
ของ มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
  (3) ควรวางแผนการพัฒนาดานดิจิทัลเทคโนโลยี ใหสอดคลอง และกาวทันความเปลี่ยนแปลงในบริบทใหมๆ

1. การกำหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของคณะ และสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

   จำนวน 4 สวนงาน เพื่อมอบใหคณะกรรมการสรรหาฯ นำไปใชประกอบการสรรหาฯ

(1) ควรวิเคราะหแนวโนมความตองการกำลังคนที่มีทักษะขั้นสูงของประเทศ 
จากแผนพัฒนาประเทศในดานตางๆ แลวนำมาวางแผนการผลิตบัณฑิต/หรือ
สรางความรวมมือกับสถาบันอื่นๆ ในการผลิตกำลังคนที่มีทักษะขั้นสูงรวมกัน 
ซึ่งจะไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจากรัฐบาล  
(2) ควรจัดทำ/การออกแบบสรางหลักสูตร กำหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ที่จะตอบสนองความตองการของสังคม ผูประกอบการ และผูเรียนในทุกชวงวัย 
รวมถึงการเพิ่มสมรรถนะ ความรู ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่จะสงเสริม
นักศึกษาแตละคน 
(3) ควรเรงดำเนินการเรื่องหลักสูตรที่ไมไดใหปริญญา (non degree) โดยเฉพาะ
การจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต เพื่อเพิ่มหรือสรางทักษะแกกำลังคนทุก
ชวงวัย ตอบสนองความตองการของสังคม
(4) ควรเรงดำเนินการเรื่องการจัดการเรียนการสอน ที่เหมาะกับความกาวหนา
ทางวิทยาการ บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และลักษณะของนักศึกษาในยุค
ปจจุบัน ทั้งการสอนออนไลน Active Learning เปนตน

ควรเรงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพตอการบริหาร
จัดการ การใหบริการ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
รวมถึงการใชระบบ SU-ERP ใหเต็มศักยภาพ

ควรมีแผนขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับนักศึกษา (Smart Student /Student 
First) ที่เปนรูปธรรม และปลูกฝงใหอยูในจิตสำนึกของผูเกี่ยวของทุกคน

3. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
 เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการทำงานที่ทาทายทันตอการเปลี่ยนแปลง และ Disruption 
ที่สงผลกระทบตอมหาวิทยาลัย คณะกรรมการจึงใหขอเสนอแนะตอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดี โดยสรุปดังนี้ 

3.1 เรื่องเรงดวน (ควรดำเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564)

                  
เรื่องเรงดวน            รายละเอียด

  

 1. การผลิตบัณฑิตและการพัฒนากำลังคน
  

  2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  3. นโยบายเกี่ยวกับนักศึกษา

  4. การวิจัย

ควรพัฒนาระบบวิธีการทำงานเกี่ยวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอม 
เพิ่มโอกาสในการไดรับจัดสรรงบประมาณ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย อาทิ
(1) ควรเรงจัดทำโครงการวิจัยขนาดใหญ 2-3 โครงการในลักษณะบูรณาการ 
ตาม platform ของรัฐบาล โดยการศึกษา ติดตามขอมูลตางๆ อยางรอบดาน 
รวมถึงการสรางเครือขายการทำงานท่ีตอบโจทยของประเทศ ผูประกอบการ ฯลฯ 

(2) ควรสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ/หนวยงาน องคกรภาครัฐ/
เอกชน นำเสนอโครงการวิจัยขนาดใหญ เพื่อไปแขงขันในการขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาล โดยเฉพาะในดานที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ
(3) ควรเตรียมความพรอมการทำงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา และในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งโครงการบูรณาการขนาดใหญ ขนาด
ยอย เชิงพื้นที่ กายภาพ ฯลฯ โดยโครงการตางๆ เหลานี้ สามารถปรับเปลี่ยน/
ยุบรวมไดตลอดเวลา เพื่อใหสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณไดทันการณ 
ในทุกบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของรัฐบาล 

(1) ควรเรงการหารายไดเพิ่มจากแหลงตางๆ นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการ
ศึกษาของนักศึกษา และจัดทำเปนแผนการหารายไดทั้งระยะสั้น และระยะ
5 ปที่ชัดเจน เปนรูปธรรม 
(2) ศึกษาวิเคราะหรายรับ–รายจายในชวง 5 ป เพื่อวางแผนการทำงาน และ
การบริหารจัดการใหทันการณ
(3) ควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ/แตงตั้งคณะกรรมการมาศึกษา วางแผน
และดำเนินการเรื่องทรัพยสินที่มีคุณคา การใชประโยชนจากพื้นที่ตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย และดำเนินการใหเกิดมูลคา คุณคาอยางเปนรูปธรรม

  

  

   5. การหารายได

เรื่องเรงดวน            รายละเอียด

ควรพัฒนางานใหบริการในทุกหนวยงาน ทั้งการใหบริการนักศึกษา อาจารย 
บุคลากร ผูมาติดตอ ในทุกพันธกิจแบบ one stop service รวมถึงการลด
ขั้นตอนการทำงาน การอำนวยความสะดวก การใหบริการที่ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ควรปรับรูปแบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย สวนงาน ใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน โดยการรวบรวมปญหา อุปสรรค และศึกษา แนวปฏิบัติท่ีดีของสถาบัน
การศึกษา หนวยงาน/องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน นำมาวิเคราะห และเรงดำเนิน
การเพ่ือนำไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน การลดงบประมาณ อัตรากำลัง อาทิ   
 (1) การใหเอกชนมารับผิดชอบดำเนินการในภารกิจตางๆ (outsource) 
คือ การเชารถยนต พนักงานขับรถยนต การรับสงเอกสาร ดูแลสภาพแวดลอม
ภูมิทัศนตางๆ การเชาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในสำนักงาน
 (2) การยืดหยุน/ปรับเวลาการทำงานในบางภารกิจ บางตำแหนง อาทิ 
โปรแกรมเมอร สามารถทำงานที่บานได

  1. การใหบริการ

  2. การบริหารจัดการ

เรื่องเรงดวน            รายละเอียด

3.2 เรื่องสำคัญ

ควรศึกษาความเปนไปไดในการสนับสนุนความกาวหนาของบุคลากรสายวิชาการ 
ใหมีชองทางที่หลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากการขอกำหนดตำแหนงทาง
วิชาการระดับ ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย ศาสตราจารย

(1) การศึกษา วิจัยวิเคราะหภาระงาน อัตรากำลัง งบประมาณบุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย และทุกสวนงาน แลวนำมาใชประโยชนในเรื่อง
ตางๆ อาทิ การมอบภาระงาน การเกลี่ยอัตรากำลังที่เหมาะสมใหกับสวนงาน/
หนวยงาน การปรับตำแหนงของบุคลากร การวางแผนอัตรากำลัง เปนตน      
(2) การจัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในแตละตำแหนง และแตละระดับ
แลวกำหนดใหบุคลากรทุกคนตองเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดไว 
เพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน การบริหารจัดการ การเตรียมผูบริหารในแตละ
ระดับ ความกาวหนาในสายงาน 

  3. บุคลากรสายวิชาการ

  4. บุคลากรสายสนับสนุน 
  ควรมอบหมายผูรับผิดชอบดำเนินการ อาทิ 

  5. ระบบขนสงที่วังทาพระ

เรื่องเรงดวน            รายละเอียด

ควรจัดรถ/เชารถ หรือเจรจารวมมือกับมหาวิทยาลัย สวนราชการที่ใกลเคียง
เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดรถ shuttle bus รับ-สงนักศึกษา อาจารย
บุคลากร จากสถานีรถไฟฟาใตดินที่ใกลเคียงมาที่มหาวิทยาลัย เพื่ออำนวย
ความสะดวก แกนักศึกษา อาจารย ผูมาติดตอ และเพื่อความประหยัดและ
คุมคา

   สภามหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย

เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี ขาราชการบำนาญ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปกร ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำป 2562 ในสาขามนุษยศาสตร

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี

การประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม 2563

7

 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  ฉบับเต็มเผยแพรในเวบไซตสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
หัวขอ การติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
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ขอแสดงความยินดี

6

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณากําหนด
นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของคณะ และสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 4 สวนงาน เพือมอบใหคณะกรรมการ
สรรหาฯ นําไปใชประกอบการสรรหาฯ และจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) สภามหาวิทยาลัย
ไดให ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อใชประกอบการสรรหาฯ ดังนี้

1. การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยสรุปดังนี้
  (1) ควรนําองคความรูเรื่องการบริหารจัดการมาชวยมหาวิทยาลัยคณะสังคมประเทศอาทิการบริหารจัดการ
ใน ภาวะวิกฤต การบริหารความเสี่ยง การจัดการดานการทองเที่ยวและโรงแรม เปนตน
  (2) ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบตออุตสาหกรรม
การโรงแรม และการทองเที่ยว เปนอยางมาก คณะวิทยาการจัดการซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาดังกลาว จึงควร
พิจารณาปรับ/จัดทํา หลักสูตรที่สอดคลองกับแนวโนมที่จะปรับเปลี่ยนไปในอนาคต
  (3) จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ควรวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น
อยางรอบดานและวางแผนการทํางานปรับตัวปรับเปลี่ยนเพื่อกาวสูฐานวิถีชีวิตใหม(New Normal)รวมถึงพิจารณาถึงโอกาส
และ ความทาทายของสวนงาน อาทิ หลักสูตร การเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ งบประมาณ เปนตน

2. การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป และคณะเภสัชศาสตร โดยสรุปดังนี้
 จากสถานการณของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นอยาง
รอบดาน และวางแผนการทํางาน ปรับตัว ปรับเปลี่ยน เพื่อกาวสูฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) รวมถึงพิจารณาถึงโอกาส
และความทา ทายของสวนงาน อาทิ หลักสูตร การเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ งบประมาณ เปนตน

3. การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี โดยสรุปดังนี้
  (1) จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรวิเคราะหผลกระทบที่เกิด
ขึ้นอยาง รอบดาน และวางแผนการทํางาน ปรับตัว ปรับเปลี่ยน เพื่อกาวสูฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) รวมถึงควรมี
บทบาทในการชวย สนับสนุน เอื้ออํานวยความสะดวกตอภารกิจของมหาวิทยาลัย คณะ นักศึกษา กิจกรรม โครงการตางๆ 
ของมหาวิทยาลัย อาทิ
   - การเรียนการสอนผานระบบ online ควรสนับสนุนจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ Wi-Fi ใหพรอม 
การจัดอบรม ใหความรูกับอาจารย นักศึกษาในการเรียนการสอนผานระบบ online
   - การจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ควรเปนแกนหลักในการสนับสนุน ใหความรูจัดอบรมใหผู
เกี่ยวของกลุม ตางๆ และจัดทําคูมือการใชงาน เปนตน
   - การจัดอบรมเพิ่มทักษะแกนักศึกษา ศิษยเกา บุคคลทั่วไปในการทํางานผานระบบ online การ
ขายสินคา ฯลฯ

  (2) ควรติดตาม และประเมินผลการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในชวงที่ผานมา รวมถึง
ผลกระทบจาก Digital disruption เพื่อนํามาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการทํางานใหสามารถรองรับ และสนับสนุนภารกิจ
ของ มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
  (3) ควรวางแผนการพัฒนาดานดิจิทัลเทคโนโลยี ใหสอดคลอง และกาวทันความเปลี่ยนแปลงในบริบทใหมๆ

1. การกำหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของคณะ และสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

   จำนวน 4 สวนงาน เพื่อมอบใหคณะกรรมการสรรหาฯ นำไปใชประกอบการสรรหาฯ

(1) ควรวิเคราะหแนวโนมความตองการกำลังคนที่มีทักษะขั้นสูงของประเทศ 
จากแผนพัฒนาประเทศในดานตางๆ แลวนำมาวางแผนการผลิตบัณฑิต/หรือ
สรางความรวมมือกับสถาบันอื่นๆ ในการผลิตกำลังคนที่มีทักษะขั้นสูงรวมกัน 
ซึ่งจะไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจากรัฐบาล  
(2) ควรจัดทำ/การออกแบบสรางหลักสูตร กำหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ที่จะตอบสนองความตองการของสังคม ผูประกอบการ และผูเรียนในทุกชวงวัย 
รวมถึงการเพิ่มสมรรถนะ ความรู ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่จะสงเสริม
นักศึกษาแตละคน 
(3) ควรเรงดำเนินการเรื่องหลักสูตรที่ไมไดใหปริญญา (non degree) โดยเฉพาะ
การจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต เพื่อเพิ่มหรือสรางทักษะแกกำลังคนทุก
ชวงวัย ตอบสนองความตองการของสังคม
(4) ควรเรงดำเนินการเรื่องการจัดการเรียนการสอน ที่เหมาะกับความกาวหนา
ทางวิทยาการ บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และลักษณะของนักศึกษาในยุค
ปจจุบัน ทั้งการสอนออนไลน Active Learning เปนตน

ควรเรงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพตอการบริหาร
จัดการ การใหบริการ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
รวมถึงการใชระบบ SU-ERP ใหเต็มศักยภาพ

ควรมีแผนขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับนักศึกษา (Smart Student /Student 
First) ที่เปนรูปธรรม และปลูกฝงใหอยูในจิตสำนึกของผูเกี่ยวของทุกคน

3. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
 เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการทำงานที่ทาทายทันตอการเปลี่ยนแปลง และ Disruption 
ที่สงผลกระทบตอมหาวิทยาลัย คณะกรรมการจึงใหขอเสนอแนะตอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดี โดยสรุปดังนี้ 

3.1 เรื่องเรงดวน (ควรดำเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564)

                  
เรื่องเรงดวน            รายละเอียด

  

 1. การผลิตบัณฑิตและการพัฒนากำลังคน
  

  2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  3. นโยบายเกี่ยวกับนักศึกษา

  4. การวิจัย

ควรพัฒนาระบบวิธีการทำงานเกี่ยวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอม 
เพิ่มโอกาสในการไดรับจัดสรรงบประมาณ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย อาทิ
(1) ควรเรงจัดทำโครงการวิจัยขนาดใหญ 2-3 โครงการในลักษณะบูรณาการ 
ตาม platform ของรัฐบาล โดยการศึกษา ติดตามขอมูลตางๆ อยางรอบดาน 
รวมถึงการสรางเครือขายการทำงานท่ีตอบโจทยของประเทศ ผูประกอบการ ฯลฯ 

(2) ควรสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ/หนวยงาน องคกรภาครัฐ/
เอกชน นำเสนอโครงการวิจัยขนาดใหญ เพื่อไปแขงขันในการขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาล โดยเฉพาะในดานที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ
(3) ควรเตรียมความพรอมการทำงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา และในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งโครงการบูรณาการขนาดใหญ ขนาด
ยอย เชิงพื้นที่ กายภาพ ฯลฯ โดยโครงการตางๆ เหลานี้ สามารถปรับเปลี่ยน/
ยุบรวมไดตลอดเวลา เพื่อใหสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณไดทันการณ 
ในทุกบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของรัฐบาล 

(1) ควรเรงการหารายไดเพิ่มจากแหลงตางๆ นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการ
ศึกษาของนักศึกษา และจัดทำเปนแผนการหารายไดทั้งระยะสั้น และระยะ
5 ปที่ชัดเจน เปนรูปธรรม 
(2) ศึกษาวิเคราะหรายรับ–รายจายในชวง 5 ป เพื่อวางแผนการทำงาน และ
การบริหารจัดการใหทันการณ
(3) ควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ/แตงตั้งคณะกรรมการมาศึกษา วางแผน
และดำเนินการเรื่องทรัพยสินที่มีคุณคา การใชประโยชนจากพื้นที่ตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย และดำเนินการใหเกิดมูลคา คุณคาอยางเปนรูปธรรม

  

  

   5. การหารายได

เรื่องเรงดวน            รายละเอียด

ควรพัฒนางานใหบริการในทุกหนวยงาน ทั้งการใหบริการนักศึกษา อาจารย 
บุคลากร ผูมาติดตอ ในทุกพันธกิจแบบ one stop service รวมถึงการลด
ขั้นตอนการทำงาน การอำนวยความสะดวก การใหบริการที่ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ควรปรับรูปแบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย สวนงาน ใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน โดยการรวบรวมปญหา อุปสรรค และศึกษา แนวปฏิบัติท่ีดีของสถาบัน
การศึกษา หนวยงาน/องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน นำมาวิเคราะห และเรงดำเนิน
การเพ่ือนำไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน การลดงบประมาณ อัตรากำลัง อาทิ   
 (1) การใหเอกชนมารับผิดชอบดำเนินการในภารกิจตางๆ (outsource) 
คือ การเชารถยนต พนักงานขับรถยนต การรับสงเอกสาร ดูแลสภาพแวดลอม
ภูมิทัศนตางๆ การเชาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในสำนักงาน
 (2) การยืดหยุน/ปรับเวลาการทำงานในบางภารกิจ บางตำแหนง อาทิ 
โปรแกรมเมอร สามารถทำงานที่บานได

  1. การใหบริการ

  2. การบริหารจัดการ

เรื่องเรงดวน            รายละเอียด

3.2 เรื่องสำคัญ

ควรศึกษาความเปนไปไดในการสนับสนุนความกาวหนาของบุคลากรสายวิชาการ 
ใหมีชองทางที่หลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากการขอกำหนดตำแหนงทาง
วิชาการระดับ ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย ศาสตราจารย

(1) การศึกษา วิจัยวิเคราะหภาระงาน อัตรากำลัง งบประมาณบุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย และทุกสวนงาน แลวนำมาใชประโยชนในเรื่อง
ตางๆ อาทิ การมอบภาระงาน การเกลี่ยอัตรากำลังที่เหมาะสมใหกับสวนงาน/
หนวยงาน การปรับตำแหนงของบุคลากร การวางแผนอัตรากำลัง เปนตน      
(2) การจัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในแตละตำแหนง และแตละระดับ
แลวกำหนดใหบุคลากรทุกคนตองเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดไว 
เพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน การบริหารจัดการ การเตรียมผูบริหารในแตละ
ระดับ ความกาวหนาในสายงาน 

  3. บุคลากรสายวิชาการ

  4. บุคลากรสายสนับสนุน 
  ควรมอบหมายผูรับผิดชอบดำเนินการ อาทิ 

  5. ระบบขนสงที่วังทาพระ

เรื่องเรงดวน            รายละเอียด

ควรจัดรถ/เชารถ หรือเจรจารวมมือกับมหาวิทยาลัย สวนราชการที่ใกลเคียง
เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดรถ shuttle bus รับ-สงนักศึกษา อาจารย
บุคลากร จากสถานีรถไฟฟาใตดินที่ใกลเคียงมาที่มหาวิทยาลัย เพื่ออำนวย
ความสะดวก แกนักศึกษา อาจารย ผูมาติดตอ และเพื่อความประหยัดและ
คุมคา

   สภามหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย

เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี ขาราชการบำนาญ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปกร ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำป 2562 ในสาขามนุษยศาสตร

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี

การประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม 2563

7

 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  ฉบับเต็มเผยแพรในเวบไซตสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
หัวขอ การติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
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ขอแสดงความยินดี

6

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณากําหนด
นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของคณะ และสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 4 สวนงาน เพือมอบใหคณะกรรมการ
สรรหาฯ นําไปใชประกอบการสรรหาฯ และจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) สภามหาวิทยาลัย
ไดให ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อใชประกอบการสรรหาฯ ดังนี้

1. การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยสรุปดังนี้
  (1) ควรนําองคความรูเรื่องการบริหารจัดการมาชวยมหาวิทยาลัยคณะสังคมประเทศอาทิการบริหารจัดการ
ใน ภาวะวิกฤต การบริหารความเสี่ยง การจัดการดานการทองเที่ยวและโรงแรม เปนตน
  (2) ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบตออุตสาหกรรม
การโรงแรม และการทองเที่ยว เปนอยางมาก คณะวิทยาการจัดการซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาดังกลาว จึงควร
พิจารณาปรับ/จัดทํา หลักสูตรที่สอดคลองกับแนวโนมที่จะปรับเปลี่ยนไปในอนาคต
  (3) จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ควรวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น
อยางรอบดานและวางแผนการทํางานปรับตัวปรับเปลี่ยนเพื่อกาวสูฐานวิถีชีวิตใหม(New Normal)รวมถึงพิจารณาถึงโอกาส
และ ความทาทายของสวนงาน อาทิ หลักสูตร การเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ งบประมาณ เปนตน

2. การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป และคณะเภสัชศาสตร โดยสรุปดังนี้
 จากสถานการณของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นอยาง
รอบดาน และวางแผนการทํางาน ปรับตัว ปรับเปลี่ยน เพื่อกาวสูฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) รวมถึงพิจารณาถึงโอกาส
และความทา ทายของสวนงาน อาทิ หลักสูตร การเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ งบประมาณ เปนตน

3. การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี โดยสรุปดังนี้
  (1) จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรวิเคราะหผลกระทบที่เกิด
ขึ้นอยาง รอบดาน และวางแผนการทํางาน ปรับตัว ปรับเปลี่ยน เพื่อกาวสูฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) รวมถึงควรมี
บทบาทในการชวย สนับสนุน เอื้ออํานวยความสะดวกตอภารกิจของมหาวิทยาลัย คณะ นักศึกษา กิจกรรม โครงการตางๆ 
ของมหาวิทยาลัย อาทิ
   - การเรียนการสอนผานระบบ online ควรสนับสนุนจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ Wi-Fi ใหพรอม 
การจัดอบรม ใหความรูกับอาจารย นักศึกษาในการเรียนการสอนผานระบบ online
   - การจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ควรเปนแกนหลักในการสนับสนุน ใหความรูจัดอบรมใหผู
เกี่ยวของกลุม ตางๆ และจัดทําคูมือการใชงาน เปนตน
   - การจัดอบรมเพิ่มทักษะแกนักศึกษา ศิษยเกา บุคคลทั่วไปในการทํางานผานระบบ online การ
ขายสินคา ฯลฯ

  (2) ควรติดตาม และประเมินผลการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในชวงที่ผานมา รวมถึง
ผลกระทบจาก Digital disruption เพื่อนํามาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการทํางานใหสามารถรองรับ และสนับสนุนภารกิจ
ของ มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
  (3) ควรวางแผนการพัฒนาดานดิจิทัลเทคโนโลยี ใหสอดคลอง และกาวทันความเปลี่ยนแปลงในบริบทใหมๆ

1. การกำหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของคณะ และสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

   จำนวน 4 สวนงาน เพื่อมอบใหคณะกรรมการสรรหาฯ นำไปใชประกอบการสรรหาฯ

(1) ควรวิเคราะหแนวโนมความตองการกำลังคนที่มีทักษะขั้นสูงของประเทศ 
จากแผนพัฒนาประเทศในดานตางๆ แลวนำมาวางแผนการผลิตบัณฑิต/หรือ
สรางความรวมมือกับสถาบันอื่นๆ ในการผลิตกำลังคนที่มีทักษะขั้นสูงรวมกัน 
ซึ่งจะไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจากรัฐบาล  
(2) ควรจัดทำ/การออกแบบสรางหลักสูตร กำหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ที่จะตอบสนองความตองการของสังคม ผูประกอบการ และผูเรียนในทุกชวงวัย 
รวมถึงการเพิ่มสมรรถนะ ความรู ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่จะสงเสริม
นักศึกษาแตละคน 
(3) ควรเรงดำเนินการเรื่องหลักสูตรที่ไมไดใหปริญญา (non degree) โดยเฉพาะ
การจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต เพื่อเพิ่มหรือสรางทักษะแกกำลังคนทุก
ชวงวัย ตอบสนองความตองการของสังคม
(4) ควรเรงดำเนินการเรื่องการจัดการเรียนการสอน ที่เหมาะกับความกาวหนา
ทางวิทยาการ บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และลักษณะของนักศึกษาในยุค
ปจจุบัน ทั้งการสอนออนไลน Active Learning เปนตน

ควรเรงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพตอการบริหาร
จัดการ การใหบริการ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
รวมถึงการใชระบบ SU-ERP ใหเต็มศักยภาพ

ควรมีแผนขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับนักศึกษา (Smart Student /Student 
First) ที่เปนรูปธรรม และปลูกฝงใหอยูในจิตสำนึกของผูเกี่ยวของทุกคน

3. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
 เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการทำงานที่ทาทายทันตอการเปลี่ยนแปลง และ Disruption 
ที่สงผลกระทบตอมหาวิทยาลัย คณะกรรมการจึงใหขอเสนอแนะตอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดี โดยสรุปดังนี้ 

3.1 เรื่องเรงดวน (ควรดำเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564)

                  
เรื่องเรงดวน            รายละเอียด

  

 1. การผลิตบัณฑิตและการพัฒนากำลังคน
  

  2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  3. นโยบายเกี่ยวกับนักศึกษา

  4. การวิจัย

ควรพัฒนาระบบวิธีการทำงานเกี่ยวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอม 
เพิ่มโอกาสในการไดรับจัดสรรงบประมาณ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย อาทิ
(1) ควรเรงจัดทำโครงการวิจัยขนาดใหญ 2-3 โครงการในลักษณะบูรณาการ 
ตาม platform ของรัฐบาล โดยการศึกษา ติดตามขอมูลตางๆ อยางรอบดาน 
รวมถึงการสรางเครือขายการทำงานท่ีตอบโจทยของประเทศ ผูประกอบการ ฯลฯ 

(2) ควรสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ/หนวยงาน องคกรภาครัฐ/
เอกชน นำเสนอโครงการวิจัยขนาดใหญ เพื่อไปแขงขันในการขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาล โดยเฉพาะในดานที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ
(3) ควรเตรียมความพรอมการทำงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา และในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งโครงการบูรณาการขนาดใหญ ขนาด
ยอย เชิงพื้นที่ กายภาพ ฯลฯ โดยโครงการตางๆ เหลานี้ สามารถปรับเปลี่ยน/
ยุบรวมไดตลอดเวลา เพื่อใหสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณไดทันการณ 
ในทุกบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของรัฐบาล 

(1) ควรเรงการหารายไดเพิ่มจากแหลงตางๆ นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการ
ศึกษาของนักศึกษา และจัดทำเปนแผนการหารายไดทั้งระยะสั้น และระยะ
5 ปที่ชัดเจน เปนรูปธรรม 
(2) ศึกษาวิเคราะหรายรับ–รายจายในชวง 5 ป เพื่อวางแผนการทำงาน และ
การบริหารจัดการใหทันการณ
(3) ควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ/แตงตั้งคณะกรรมการมาศึกษา วางแผน
และดำเนินการเรื่องทรัพยสินที่มีคุณคา การใชประโยชนจากพื้นที่ตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย และดำเนินการใหเกิดมูลคา คุณคาอยางเปนรูปธรรม

  

  

   5. การหารายได

เรื่องเรงดวน            รายละเอียด

ควรพัฒนางานใหบริการในทุกหนวยงาน ทั้งการใหบริการนักศึกษา อาจารย 
บุคลากร ผูมาติดตอ ในทุกพันธกิจแบบ one stop service รวมถึงการลด
ขั้นตอนการทำงาน การอำนวยความสะดวก การใหบริการที่ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ควรปรับรูปแบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย สวนงาน ใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน โดยการรวบรวมปญหา อุปสรรค และศึกษา แนวปฏิบัติท่ีดีของสถาบัน
การศึกษา หนวยงาน/องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน นำมาวิเคราะห และเรงดำเนิน
การเพ่ือนำไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน การลดงบประมาณ อัตรากำลัง อาทิ   
 (1) การใหเอกชนมารับผิดชอบดำเนินการในภารกิจตางๆ (outsource) 
คือ การเชารถยนต พนักงานขับรถยนต การรับสงเอกสาร ดูแลสภาพแวดลอม
ภูมิทัศนตางๆ การเชาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในสำนักงาน
 (2) การยืดหยุน/ปรับเวลาการทำงานในบางภารกิจ บางตำแหนง อาทิ 
โปรแกรมเมอร สามารถทำงานที่บานได

  1. การใหบริการ

  2. การบริหารจัดการ

เรื่องเรงดวน            รายละเอียด

3.2 เรื่องสำคัญ

ควรศึกษาความเปนไปไดในการสนับสนุนความกาวหนาของบุคลากรสายวิชาการ 
ใหมีชองทางที่หลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากการขอกำหนดตำแหนงทาง
วิชาการระดับ ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย ศาสตราจารย

(1) การศึกษา วิจัยวิเคราะหภาระงาน อัตรากำลัง งบประมาณบุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย และทุกสวนงาน แลวนำมาใชประโยชนในเรื่อง
ตางๆ อาทิ การมอบภาระงาน การเกลี่ยอัตรากำลังที่เหมาะสมใหกับสวนงาน/
หนวยงาน การปรับตำแหนงของบุคลากร การวางแผนอัตรากำลัง เปนตน      
(2) การจัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในแตละตำแหนง และแตละระดับ
แลวกำหนดใหบุคลากรทุกคนตองเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดไว 
เพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน การบริหารจัดการ การเตรียมผูบริหารในแตละ
ระดับ ความกาวหนาในสายงาน 

  3. บุคลากรสายวิชาการ

  4. บุคลากรสายสนับสนุน 
  ควรมอบหมายผูรับผิดชอบดำเนินการ อาทิ 

  5. ระบบขนสงที่วังทาพระ

เรื่องเรงดวน            รายละเอียด

ควรจัดรถ/เชารถ หรือเจรจารวมมือกับมหาวิทยาลัย สวนราชการที่ใกลเคียง
เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดรถ shuttle bus รับ-สงนักศึกษา อาจารย
บุคลากร จากสถานีรถไฟฟาใตดินที่ใกลเคียงมาที่มหาวิทยาลัย เพื่ออำนวย
ความสะดวก แกนักศึกษา อาจารย ผูมาติดตอ และเพื่อความประหยัดและ
คุมคา

   สภามหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย

เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี ขาราชการบำนาญ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปกร ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำป 2562 ในสาขามนุษยศาสตร

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี

การประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม 2563

7

   สภามหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีกับ

เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี ขาราชการบำนาญ คณะโบราณคดี มหาวิทย

ศิลปกร ที่พระบาทสมเด็จพระเจา

เหรียญดุษฎี

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี

 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  ฉบับเต็มเผยแพรในเวบไซตสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
หัวขอ การติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
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ขอแสดงความยินดี

6

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณากําหนด
นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของคณะ และสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 4 สวนงาน เพือมอบใหคณะกรรมการ
สรรหาฯ นําไปใชประกอบการสรรหาฯ และจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) สภามหาวิทยาลัย
ไดให ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อใชประกอบการสรรหาฯ ดังนี้

1. การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยสรุปดังนี้
  (1) ควรนําองคความรูเรื่องการบริหารจัดการมาชวยมหาวิทยาลัยคณะสังคมประเทศอาทิการบริหารจัดการ
ใน ภาวะวิกฤต การบริหารความเสี่ยง การจัดการดานการทองเที่ยวและโรงแรม เปนตน
  (2) ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบตออุตสาหกรรม
การโรงแรม และการทองเที่ยว เปนอยางมาก คณะวิทยาการจัดการซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาดังกลาว จึงควร
พิจารณาปรับ/จัดทํา หลักสูตรที่สอดคลองกับแนวโนมที่จะปรับเปลี่ยนไปในอนาคต
  (3) จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ควรวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น
อยางรอบดานและวางแผนการทํางานปรับตัวปรับเปลี่ยนเพื่อกาวสูฐานวิถีชีวิตใหม(New Normal)รวมถึงพิจารณาถึงโอกาส
และ ความทาทายของสวนงาน อาทิ หลักสูตร การเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ งบประมาณ เปนตน

2. การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป และคณะเภสัชศาสตร โดยสรุปดังนี้
 จากสถานการณของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นอยาง
รอบดาน และวางแผนการทํางาน ปรับตัว ปรับเปลี่ยน เพื่อกาวสูฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) รวมถึงพิจารณาถึงโอกาส
และความทา ทายของสวนงาน อาทิ หลักสูตร การเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ งบประมาณ เปนตน

3. การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี โดยสรุปดังนี้
  (1) จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรวิเคราะหผลกระทบที่เกิด
ขึ้นอยาง รอบดาน และวางแผนการทํางาน ปรับตัว ปรับเปลี่ยน เพื่อกาวสูฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) รวมถึงควรมี
บทบาทในการชวย สนับสนุน เอื้ออํานวยความสะดวกตอภารกิจของมหาวิทยาลัย คณะ นักศึกษา กิจกรรม โครงการตางๆ 
ของมหาวิทยาลัย อาทิ
   - การเรียนการสอนผานระบบ online ควรสนับสนุนจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ Wi-Fi ใหพรอม 
การจัดอบรม ใหความรูกับอาจารย นักศึกษาในการเรียนการสอนผานระบบ online
   - การจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ควรเปนแกนหลักในการสนับสนุน ใหความรูจัดอบรมใหผู
เกี่ยวของกลุม ตางๆ และจัดทําคูมือการใชงาน เปนตน
   - การจัดอบรมเพิ่มทักษะแกนักศึกษา ศิษยเกา บุคคลทั่วไปในการทํางานผานระบบ online การ
ขายสินคา ฯลฯ

  (2) ควรติดตาม และประเมินผลการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในชวงที่ผานมา รวมถึง
ผลกระทบจาก Digital disruption เพื่อนํามาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการทํางานใหสามารถรองรับ และสนับสนุนภารกิจ
ของ มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
  (3) ควรวางแผนการพัฒนาดานดิจิทัลเทคโนโลยี ใหสอดคลอง และกาวทันความเปลี่ยนแปลงในบริบทใหมๆ

1. การกำหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของคณะ และสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

   จำนวน 4 สวนงาน เพื่อมอบใหคณะกรรมการสรรหาฯ นำไปใชประกอบการสรรหาฯ

(1) ควรวิเคราะหแนวโนมความตองการกำลังคนที่มีทักษะขั้นสูงของประเทศ 
จากแผนพัฒนาประเทศในดานตางๆ แลวนำมาวางแผนการผลิตบัณฑิต/หรือ
สรางความรวมมือกับสถาบันอื่นๆ ในการผลิตกำลังคนที่มีทักษะขั้นสูงรวมกัน 
ซึ่งจะไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจากรัฐบาล  
(2) ควรจัดทำ/การออกแบบสรางหลักสูตร กำหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ที่จะตอบสนองความตองการของสังคม ผูประกอบการ และผูเรียนในทุกชวงวัย 
รวมถึงการเพิ่มสมรรถนะ ความรู ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่จะสงเสริม
นักศึกษาแตละคน 
(3) ควรเรงดำเนินการเรื่องหลักสูตรที่ไมไดใหปริญญา (non degree) โดยเฉพาะ
การจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต เพื่อเพิ่มหรือสรางทักษะแกกำลังคนทุก
ชวงวัย ตอบสนองความตองการของสังคม
(4) ควรเรงดำเนินการเรื่องการจัดการเรียนการสอน ที่เหมาะกับความกาวหนา
ทางวิทยาการ บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และลักษณะของนักศึกษาในยุค
ปจจุบัน ทั้งการสอนออนไลน Active Learning เปนตน

ควรเรงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพตอการบริหาร
จัดการ การใหบริการ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
รวมถึงการใชระบบ SU-ERP ใหเต็มศักยภาพ

ควรมีแผนขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับนักศึกษา (Smart Student /Student 
First) ที่เปนรูปธรรม และปลูกฝงใหอยูในจิตสำนึกของผูเกี่ยวของทุกคน

3. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
 เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการทำงานที่ทาทายทันตอการเปลี่ยนแปลง และ Disruption 
ที่สงผลกระทบตอมหาวิทยาลัย คณะกรรมการจึงใหขอเสนอแนะตอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดี โดยสรุปดังนี้ 

3.1 เรื่องเรงดวน (ควรดำเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564)

                  
เรื่องเรงดวน            รายละเอียด

  

 1. การผลิตบัณฑิตและการพัฒนากำลังคน
  

  2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  3. นโยบายเกี่ยวกับนักศึกษา

  4. การวิจัย

ควรพัฒนาระบบวิธีการทำงานเกี่ยวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอม 
เพิ่มโอกาสในการไดรับจัดสรรงบประมาณ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย อาทิ
(1) ควรเรงจัดทำโครงการวิจัยขนาดใหญ 2-3 โครงการในลักษณะบูรณาการ 
ตาม platform ของรัฐบาล โดยการศึกษา ติดตามขอมูลตางๆ อยางรอบดาน 
รวมถึงการสรางเครือขายการทำงานท่ีตอบโจทยของประเทศ ผูประกอบการ ฯลฯ 

(2) ควรสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ/หนวยงาน องคกรภาครัฐ/
เอกชน นำเสนอโครงการวิจัยขนาดใหญ เพื่อไปแขงขันในการขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาล โดยเฉพาะในดานที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ
(3) ควรเตรียมความพรอมการทำงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา และในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งโครงการบูรณาการขนาดใหญ ขนาด
ยอย เชิงพื้นที่ กายภาพ ฯลฯ โดยโครงการตางๆ เหลานี้ สามารถปรับเปลี่ยน/
ยุบรวมไดตลอดเวลา เพื่อใหสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณไดทันการณ 
ในทุกบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของรัฐบาล 

(1) ควรเรงการหารายไดเพิ่มจากแหลงตางๆ นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการ
ศึกษาของนักศึกษา และจัดทำเปนแผนการหารายไดทั้งระยะสั้น และระยะ
5 ปที่ชัดเจน เปนรูปธรรม 
(2) ศึกษาวิเคราะหรายรับ–รายจายในชวง 5 ป เพื่อวางแผนการทำงาน และ
การบริหารจัดการใหทันการณ
(3) ควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ/แตงตั้งคณะกรรมการมาศึกษา วางแผน
และดำเนินการเรื่องทรัพยสินที่มีคุณคา การใชประโยชนจากพื้นที่ตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย และดำเนินการใหเกิดมูลคา คุณคาอยางเปนรูปธรรม

  

  

   5. การหารายได

เรื่องเรงดวน            รายละเอียด

ควรพัฒนางานใหบริการในทุกหนวยงาน ทั้งการใหบริการนักศึกษา อาจารย 
บุคลากร ผูมาติดตอ ในทุกพันธกิจแบบ one stop service รวมถึงการลด
ขั้นตอนการทำงาน การอำนวยความสะดวก การใหบริการที่ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ควรปรับรูปแบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย สวนงาน ใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน โดยการรวบรวมปญหา อุปสรรค และศึกษา แนวปฏิบัติท่ีดีของสถาบัน
การศึกษา หนวยงาน/องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน นำมาวิเคราะห และเรงดำเนิน
การเพ่ือนำไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน การลดงบประมาณ อัตรากำลัง อาทิ   
 (1) การใหเอกชนมารับผิดชอบดำเนินการในภารกิจตางๆ (outsource) 
คือ การเชารถยนต พนักงานขับรถยนต การรับสงเอกสาร ดูแลสภาพแวดลอม
ภูมิทัศนตางๆ การเชาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในสำนักงาน
 (2) การยืดหยุน/ปรับเวลาการทำงานในบางภารกิจ บางตำแหนง อาทิ 
โปรแกรมเมอร สามารถทำงานที่บานได

  1. การใหบริการ

  2. การบริหารจัดการ

เรื่องเรงดวน            รายละเอียด

3.2 เรื่องสำคัญ

ควรศึกษาความเปนไปไดในการสนับสนุนความกาวหนาของบุคลากรสายวิชาการ 
ใหมีชองทางที่หลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากการขอกำหนดตำแหนงทาง
วิชาการระดับ ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย ศาสตราจารย

(1) การศึกษา วิจัยวิเคราะหภาระงาน อัตรากำลัง งบประมาณบุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย และทุกสวนงาน แลวนำมาใชประโยชนในเรื่อง
ตางๆ อาทิ การมอบภาระงาน การเกลี่ยอัตรากำลังที่เหมาะสมใหกับสวนงาน/
หนวยงาน การปรับตำแหนงของบุคลากร การวางแผนอัตรากำลัง เปนตน      
(2) การจัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในแตละตำแหนง และแตละระดับ
แลวกำหนดใหบุคลากรทุกคนตองเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดไว 
เพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน การบริหารจัดการ การเตรียมผูบริหารในแตละ
ระดับ ความกาวหนาในสายงาน 

  3. บุคลากรสายวิชาการ

  4. บุคลากรสายสนับสนุน 
  ควรมอบหมายผูรับผิดชอบดำเนินการ อาทิ 

  5. ระบบขนสงที่วังทาพระ

เรื่องเรงดวน            รายละเอียด

ควรจัดรถ/เชารถ หรือเจรจารวมมือกับมหาวิทยาลัย สวนราชการที่ใกลเคียง
เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดรถ shuttle bus รับ-สงนักศึกษา อาจารย
บุคลากร จากสถานีรถไฟฟาใตดินที่ใกลเคียงมาที่มหาวิทยาลัย เพื่ออำนวย
ความสะดวก แกนักศึกษา อาจารย ผูมาติดตอ และเพื่อความประหยัดและ
คุมคา

   สภามหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย

เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี ขาราชการบำนาญ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปกร ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำป 2562 ในสาขามนุษยศาสตร

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี

การประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม 2563
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 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  ฉบับเต็มเผยแพรในเวบไซตสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
หัวขอ การติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
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2. ผลการดำเนินงานที่มีความกาวหนา เรื่องที่เปนโอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัย และขอสังเกต 
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1) ขอสังเกต ขอเสนอแนะของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ สวนใหญสอดคลองกับ 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานฯ อาทิ
  - ระบบขนสงที่วังทาพระ ควรจัดใหมี shuttle bus บริการรับสงจากสถานีรถไฟฟาที่อยูบริเวณใกลกับวังทาพระ 
  - การใหบริการแบบ one stop service เพื่อใหการทํางานมีความสะดวกรวดเร็ว
  - การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ (Internationalization) และการเรียนขามศาสตร
    จึงควรกํากับติดตาม สนับสนุน ผลักดันใหการดําเนินงานทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และสวนงานมีความ
เชื่อมโยง เปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะชวยใหการดําเนินงาน การขับเคลื่อน และการพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไว
 2) ควรมุงเนนเรื่องการสรางภาพลักษณองคกร (Rebranding) ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และสวนงานใหมากขึ้น โดยนํา 
จุดเดน ความเขมแข็ง ความเปนเลิศที่อาจจะแตกตางกันตามบริบทของแตละสวนงานมานําเสนอ และเผยแพรใหสาธารณะชน 
ภายนอกไดรับทราบ เพื่อนําไปสูชื่อเสียง อัตลักษณของมหาวิทยาลัยและสวนงาน
 3) ควรพัฒนาระบบ กลไกการสื่อสาร การประชาสัมพันธเชิงรุกในรูปแบบตางๆ ใหมากขึ้น เพื่อใหขอมูล ขาวสาร 
ผลงานกิจกรรม/โครงการตางๆ เขาถึงประชาคมทั้งภายในและภายนอกอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และตอเนื่อง
 4) ควรปรับการบริหารจัดการ/การดําเนินการในทุกพันธกิจแบบบูรณาการ อาทิ หลักสูตร การเรียนการสอน การ
พัฒนานักศึกษา การทํางาน ฯลฯ ซึ่งจะชวยลดจํานวนอาจารย บุคลากร ภาระงาน งบประมาณ และการทํางานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
 5) จากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และมหาวิทยาลัยมีแนวโนมที่จะไดรับการจัดสรรงบประมาณลดลง สิ่งสําคัญที่ควร
เรงดําเนินการ อาทิ

มติ ที่ประชุมใหอธิการบดีนําขอสังเกต ขอเสนอแนะจากรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และ การปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ( ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 1 ตุลาคม 2561
–30 กันยายน 2562 ) รวมทั้งขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. วงเงินงบประมาณ แหลงที่มาของงบประมาณ และแนวทางการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของ  
 มหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดอุบัติใหมจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1) มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการหารายไดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีอยูในปจจุบัน และหาแนวทางในการลด
รายจายที่ไมจำเปน อาทิ การใชทรัพยากรรวมกัน นำทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหคุมคา 
 2) ควรขอความรวมมือเครือขายของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนเขามาชวยในเรื่องการฝกอบรมทักษะการทำงาน
ใหนักศึกษาปสุดทาย หรือชวยเหลือในเรื่องการจางงานนักศึกษา
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 3) ควรหาแนวทางชวยเหลือนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบ ใหสามารถเรียนไปกอนไดโดยยังไมไดจายคาธรรมเนียมการศึกษา 
เพิ่มการผอนผันคาธรรมเนียมการศึกษา หรือลดคาธรรมเนียมการศึกษา
 4) ควรเพิ่มการสื่อสารกับประชาคมใหมากขึ้น และควรมีการประชาสัมพันธขาวสาร การดำเนินการตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ใหภายนอกไดรับทราบดวย

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยใหมหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ ที่มีอยูอยาง
รอบคอบ และประชาสัมพันธการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยใหทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดรับทราบอยางทั่วถึง 
รวมทั้งใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไปดวย

การประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563

1. แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 

(ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2566)

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้
  1) ควรนำยุทธศาสตร แผนพัฒนาตางๆ ของรัฐบาลเกี่ยวกับดานดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งนโยบาย
การฟนฟูเศรษฐกิจ สังคม การชวยเหลือเยียวยาภาคสวนตางๆ จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อาทิ ภาคการเกษตร ทองเที่ยว อาหาร ฯลฯ มาวิเคราะห และจัดทำแผนพัฒนาคณะ การดำเนินการตามพันธกิจของคณะ และการ
สรางความรวมมือ/เครือขายกับหนวยงานภายนอก โดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาทิ การจัดกิจกรรม/โครงการ
อบรม การทำวิจัยรวมกัน เปนตน  
 2) ควรวิเคราะหศักยภาพของคณะ และกำหนดทิศทางการพัฒนา การขยายงาน/การเติบโต ตอไปในอนาคตใหชัดเจน อาทิ 
การพัฒนาใหเปนแหลงศูนยกลางดานดิจิทัลและเทคโนโลยีของภูมิภาคตะวันตก การดำเนินภารกิจ/กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา
จังหวัดในภาคใต เปนตน
 3) ควรพิจารณาอัตลักษณความโดดเดนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร และนำมา
สราง/ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อจูงใจใหนักศึกษาเขามาศึกษาตอ และการผลิตบัณฑิตที่เปนอัตลักษณนำไปสูโอกาสในการประกอบ
อาชีพ การไดงานทำ ภาพลักษณองคกร เปนตน
 4) ควรบูรณาการการทำงานกับคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอกใหมากขึ้น อาทิ
  4.1) ดานการเรียนการสอน โดยรวมกับคณะจิตรกรรม ประติมากรรมฯ ซึ่งจะชวยใหเกิดองคความรู การสรางสรรค
ผลงานในมิติใหมๆ มีรูปแบบวิธีการนำเสนอที่ทันสมัย และหลากหลายมากขึ้น ฯลฯ
  4.2) การผลิตบัณฑิต โดยรวมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.) ซึ่งจะชวยใหนักศึกษา บัณฑิตมีทักษะ ประสบการณ มีความสามารถเพิ่มขึ้น
  4.3) การบริการวิชาการ รวมกับคณะสัตวศาสตรฯ ซึ่งจะทำใหการจัดกิจกรรม/โครงการเกิดประโยชนตอผูรับ
บริการที่กวางขวาง หลากหลายมากขึ้น อาทิ Smart Farming  
 5) ควรเรียงลำดับความสำคัญของกิจกรรม/โครงการท่ีจะดำเนินการในแตละป และในระยะ 4 ป โดยนำขอมูลดานงบประมาณ
ของคณะมาประกอบการพิจารณาดวย 
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 6) ควรวางแผน และเรงหาเงินรายไดเพิ่มนอกเหนือจากคาหนวยกิต เนื่องจากจำนวนนักศึกษาในหลายสาขามีแนวโนมลดลง       

 7) ควรปรับระบบการบริหารจัดการภายในคณะ ทั้งในสวนของบุคลากรสายวิชาการซึ่งมีความหลากหลายใหมีความเปน

เอกภาพและรวมมือกันทำงานใหมากขึ้น และบุคลากรสายสนับสนุนที่ควรปรับ/พัฒนาระบบการทำงาน ทักษะความรูความสามารถ 

การปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 8) ควรนำขอสังเกต ขอเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปสื่อสารใหบุคลากรในคณะทราบ แลวระดมความคิด 

วางแผนการทำงาน และรวมมือกันทำงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไว

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2563-2566) ตามที่ ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอ และใหนำขอ

สังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

2. นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อมอบให

คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร นำไป

ใชประกอบการสรรหาฯ 

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้
1) ควรนำยุทธศาสตร แผนพัฒนาตางๆ ของรัฐบาลเกี่ยวกับดานการเกษตร ปศุสัตว เพื่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งนโยบาย

การฟนฟูเศรษฐกิจ สังคม การชวยเหลือเยียวยาภาคสวนตางๆ จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อาทิ ภาคการเกษตร ทองเที่ยว อาหาร ฯลฯ มาวิเคราะหและใชเปนขอมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาของคณะฯ รวมถึงการมี
สวนรวม/มีบทบาทในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามศักยภาพของคณะ อาทิ การจัดกิจกรรม/โครงการใหความรูแกเกษตรกร
ยุค 4.0  Young Smart Farmer อาหารปลอดภัย การจัดจำหนายสินคาเกษตรในรูปแบบตางๆ เปนตน 
 2) ควรบูรณาการการทำงานกับคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอกใหมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรี 
และใกลเคียง ซึ่งจะทำใหการดำเนินการ การบริหารจัดการมีประโยชนมากขึ้น รวมทั้งจะชวยเผยแพรชื่อเสียงของคณะดวย
 3) ควรสำรวจปญหา ความตองการในการพัฒนาของชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและใกลเคียง แลวเขาไปชวยเหลือ พัฒนา
ตอยอด ซึ่งจะทำใหคณะเปนที่รูจัก ไดรับการยอมรับในชุมชน รวมถึงเปนการสรางภาพลักษณองคกรใหกับคณะดวย 

3. ทิศทางการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้ 
 1) ควรเขียนขยายความทิศทางการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่มเติมเพื่อความ
ชัดเจน ความเขาใจที่ตรงกัน รวมถึงการนำไปปฏิบัติ  
 2) ควรนำงานวิจัยจากโครงการตางๆ มาวิเคราะหความเชื่อมโยง ความสอดคลอง แลวพิจารณาวาจะสามารถตอยอด 
จัดทำเปนโครงการวิจัยเพิ่มเติมไดอยางไรบาง ซึ่งจะเปนประโยชนมากขึ้น 
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 3) ควรสื่อสารเรื่องกระบวนการขอทุนการวิจัย การจัดสรรงบประมาณดานการวิจัย รวมถึงนโยบายของรัฐ ฯลฯ ที่ปรับ

เปลี่ยนไปใหอาจารย  บุคลากรไดรับทราบและเขาใจมากขึ้น เพื่อใหสามารถดำเนินการไดอยางถูกตอง และการดำเนินการ 

การติดตอประสานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 4) ควรเนนใหบุคลากรทำงานวิจัยที่สามารถนำไปใช/ประยุกตใชไดจริง รวมทั้งนำกรณีตัวอยางที่ประสบความสำเร็จมา

แสดงใหเห็นเปนตัวแบบ เพื่อความเขาใจและใหเห็นถึงประโยชนรวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย 

 5) ควรพัฒนากระบวนการ กลไกในการรวบรวมงานวิจัยที่กระจายอยูที่ตางๆ ทั้งอาจารยแตละทาน คณะ ภาควิชา และ

อื่นๆ รวมถึงขอมูลความเชี่ยวชาญของอาจารยแตละทาน อาจารยที่ไดรับเชิญไปรวมงานวิจัยกับสถาบันอื่น ฯลฯ แลวจัดทำเปน

คลังขอมูล ซึ่งจะเปนประโยชนตอการดำเนินการวิจัย การประสานงานในเรื่องดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยตอไป 

 6) ควรสรางแรงจูงใจใหอาจารย นักศึกษาทำงานวิจัยมากขึ้น แลวรวบรวมจัดเก็บเปนคลังขอมูล รวมทั้งนำเรื่องที่ใกลเคียง

สอดคลองกันมาบูรณาการ เชื่อมโยงจัดทำเปนโครงการวิจัยประเภทตางๆ ทั้งโครงการขนาดเล็ก ขนาดใหญ เชิงพื้นที่ ฯลฯ และ

เก็บสะสมไว เมื่อรัฐบาลใหเสนอเสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ จะสามารถดำเนินการไดทันการณ 

 7) ควรนำผลงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว ไปเผยแพร สื่อสารออกสูภายนอกใหมากขึ้น โดยนำเสนอใหเห็นถึงการ

พัฒนา ประโยชน ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากโครงการ ซึ่งจะชวยใหมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณในการตอยอด ขยายพื้นที่ในการ

ดำเนินการมากขึ้น

 8) ควรสนับสนุนการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนดวย เพื่อประโยชนในการพัฒนาการทำงานในหนาที่ คณะ 

รวมถึงมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมเห็นชอบทิศทางการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใตยุทธศาสตรการวิจัย 

นวัตกรรม และการสรางสรรค วา “Creativity in Reality for Life and Sustainability การสรางสรรคบนพื้นฐานความจริง 

เพื่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอและใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
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2. ผลการดำเนินงานที่มีความกาวหนา เรื่องที่เปนโอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัย และขอสังเกต 
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1) ขอสังเกต ขอเสนอแนะของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ สวนใหญสอดคลองกับ 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานฯ อาทิ
  - ระบบขนสงที่วังทาพระ ควรจัดใหมี shuttle bus บริการรับสงจากสถานีรถไฟฟาที่อยูบริเวณใกลกับวังทาพระ 
  - การใหบริการแบบ one stop service เพื่อใหการทํางานมีความสะดวกรวดเร็ว
  - การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ (Internationalization) และการเรียนขามศาสตร
    จึงควรกํากับติดตาม สนับสนุน ผลักดันใหการดําเนินงานทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และสวนงานมีความ
เชื่อมโยง เปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะชวยใหการดําเนินงาน การขับเคลื่อน และการพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไว
 2) ควรมุงเนนเรื่องการสรางภาพลักษณองคกร (Rebranding) ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และสวนงานใหมากขึ้น โดยนํา 
จุดเดน ความเขมแข็ง ความเปนเลิศที่อาจจะแตกตางกันตามบริบทของแตละสวนงานมานําเสนอ และเผยแพรใหสาธารณะชน 
ภายนอกไดรับทราบ เพื่อนําไปสูชื่อเสียง อัตลักษณของมหาวิทยาลัยและสวนงาน
 3) ควรพัฒนาระบบ กลไกการสื่อสาร การประชาสัมพันธเชิงรุกในรูปแบบตางๆ ใหมากขึ้น เพื่อใหขอมูล ขาวสาร 
ผลงานกิจกรรม/โครงการตางๆ เขาถึงประชาคมทั้งภายในและภายนอกอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และตอเนื่อง
 4) ควรปรับการบริหารจัดการ/การดําเนินการในทุกพันธกิจแบบบูรณาการ อาทิ หลักสูตร การเรียนการสอน การ
พัฒนานักศึกษา การทํางาน ฯลฯ ซึ่งจะชวยลดจํานวนอาจารย บุคลากร ภาระงาน งบประมาณ และการทํางานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
 5) จากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และมหาวิทยาลัยมีแนวโนมที่จะไดรับการจัดสรรงบประมาณลดลง สิ่งสําคัญที่ควร
เรงดําเนินการ อาทิ

มติ ที่ประชุมใหอธิการบดีนําขอสังเกต ขอเสนอแนะจากรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และ การปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ( ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 1 ตุลาคม 2561
–30 กันยายน 2562 ) รวมทั้งขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. วงเงินงบประมาณ แหลงที่มาของงบประมาณ และแนวทางการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของ  
 มหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดอุบัติใหมจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1) มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการหารายไดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีอยูในปจจุบัน และหาแนวทางในการลด
รายจายที่ไมจำเปน อาทิ การใชทรัพยากรรวมกัน นำทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหคุมคา 
 2) ควรขอความรวมมือเครือขายของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนเขามาชวยในเรื่องการฝกอบรมทักษะการทำงาน
ใหนักศึกษาปสุดทาย หรือชวยเหลือในเรื่องการจางงานนักศึกษา
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 3) ควรหาแนวทางชวยเหลือนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบ ใหสามารถเรียนไปกอนไดโดยยังไมไดจายคาธรรมเนียมการศึกษา 
เพิ่มการผอนผันคาธรรมเนียมการศึกษา หรือลดคาธรรมเนียมการศึกษา
 4) ควรเพิ่มการสื่อสารกับประชาคมใหมากขึ้น และควรมีการประชาสัมพันธขาวสาร การดำเนินการตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ใหภายนอกไดรับทราบดวย

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยใหมหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ ที่มีอยูอยาง
รอบคอบ และประชาสัมพันธการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยใหทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดรับทราบอยางทั่วถึง 
รวมทั้งใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไปดวย

การประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563

1. แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 

(ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2566)

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้
  1) ควรนำยุทธศาสตร แผนพัฒนาตางๆ ของรัฐบาลเกี่ยวกับดานดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งนโยบาย
การฟนฟูเศรษฐกิจ สังคม การชวยเหลือเยียวยาภาคสวนตางๆ จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อาทิ ภาคการเกษตร ทองเที่ยว อาหาร ฯลฯ มาวิเคราะห และจัดทำแผนพัฒนาคณะ การดำเนินการตามพันธกิจของคณะ และการ
สรางความรวมมือ/เครือขายกับหนวยงานภายนอก โดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาทิ การจัดกิจกรรม/โครงการ
อบรม การทำวิจัยรวมกัน เปนตน  
 2) ควรวิเคราะหศักยภาพของคณะ และกำหนดทิศทางการพัฒนา การขยายงาน/การเติบโต ตอไปในอนาคตใหชัดเจน อาทิ 
การพัฒนาใหเปนแหลงศูนยกลางดานดิจิทัลและเทคโนโลยีของภูมิภาคตะวันตก การดำเนินภารกิจ/กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา
จังหวัดในภาคใต เปนตน
 3) ควรพิจารณาอัตลักษณความโดดเดนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร และนำมา
สราง/ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อจูงใจใหนักศึกษาเขามาศึกษาตอ และการผลิตบัณฑิตที่เปนอัตลักษณนำไปสูโอกาสในการประกอบ
อาชีพ การไดงานทำ ภาพลักษณองคกร เปนตน
 4) ควรบูรณาการการทำงานกับคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอกใหมากขึ้น อาทิ
  4.1) ดานการเรียนการสอน โดยรวมกับคณะจิตรกรรม ประติมากรรมฯ ซึ่งจะชวยใหเกิดองคความรู การสรางสรรค
ผลงานในมิติใหมๆ มีรูปแบบวิธีการนำเสนอที่ทันสมัย และหลากหลายมากขึ้น ฯลฯ
  4.2) การผลิตบัณฑิต โดยรวมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.) ซึ่งจะชวยใหนักศึกษา บัณฑิตมีทักษะ ประสบการณ มีความสามารถเพิ่มขึ้น
  4.3) การบริการวิชาการ รวมกับคณะสัตวศาสตรฯ ซึ่งจะทำใหการจัดกิจกรรม/โครงการเกิดประโยชนตอผูรับ
บริการที่กวางขวาง หลากหลายมากขึ้น อาทิ Smart Farming  
 5) ควรเรียงลำดับความสำคัญของกิจกรรม/โครงการท่ีจะดำเนินการในแตละป และในระยะ 4 ป โดยนำขอมูลดานงบประมาณ
ของคณะมาประกอบการพิจารณาดวย 
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 6) ควรวางแผน และเรงหาเงินรายไดเพิ่มนอกเหนือจากคาหนวยกิต เนื่องจากจำนวนนักศึกษาในหลายสาขามีแนวโนมลดลง       

 7) ควรปรับระบบการบริหารจัดการภายในคณะ ทั้งในสวนของบุคลากรสายวิชาการซึ่งมีความหลากหลายใหมีความเปน

เอกภาพและรวมมือกันทำงานใหมากขึ้น และบุคลากรสายสนับสนุนที่ควรปรับ/พัฒนาระบบการทำงาน ทักษะความรูความสามารถ 

การปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 8) ควรนำขอสังเกต ขอเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปสื่อสารใหบุคลากรในคณะทราบ แลวระดมความคิด 

วางแผนการทำงาน และรวมมือกันทำงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไว

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2563-2566) ตามที่ ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอ และใหนำขอ

สังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

2. นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อมอบให

คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร นำไป

ใชประกอบการสรรหาฯ 

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้
1) ควรนำยุทธศาสตร แผนพัฒนาตางๆ ของรัฐบาลเกี่ยวกับดานการเกษตร ปศุสัตว เพื่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งนโยบาย

การฟนฟูเศรษฐกิจ สังคม การชวยเหลือเยียวยาภาคสวนตางๆ จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อาทิ ภาคการเกษตร ทองเที่ยว อาหาร ฯลฯ มาวิเคราะหและใชเปนขอมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาของคณะฯ รวมถึงการมี
สวนรวม/มีบทบาทในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามศักยภาพของคณะ อาทิ การจัดกิจกรรม/โครงการใหความรูแกเกษตรกร
ยุค 4.0  Young Smart Farmer อาหารปลอดภัย การจัดจำหนายสินคาเกษตรในรูปแบบตางๆ เปนตน 
 2) ควรบูรณาการการทำงานกับคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอกใหมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรี 
และใกลเคียง ซึ่งจะทำใหการดำเนินการ การบริหารจัดการมีประโยชนมากขึ้น รวมทั้งจะชวยเผยแพรชื่อเสียงของคณะดวย
 3) ควรสำรวจปญหา ความตองการในการพัฒนาของชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและใกลเคียง แลวเขาไปชวยเหลือ พัฒนา
ตอยอด ซึ่งจะทำใหคณะเปนที่รูจัก ไดรับการยอมรับในชุมชน รวมถึงเปนการสรางภาพลักษณองคกรใหกับคณะดวย 

3. ทิศทางการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้ 
 1) ควรเขียนขยายความทิศทางการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่มเติมเพื่อความ
ชัดเจน ความเขาใจที่ตรงกัน รวมถึงการนำไปปฏิบัติ  
 2) ควรนำงานวิจัยจากโครงการตางๆ มาวิเคราะหความเชื่อมโยง ความสอดคลอง แลวพิจารณาวาจะสามารถตอยอด 
จัดทำเปนโครงการวิจัยเพิ่มเติมไดอยางไรบาง ซึ่งจะเปนประโยชนมากขึ้น 
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 3) ควรสื่อสารเรื่องกระบวนการขอทุนการวิจัย การจัดสรรงบประมาณดานการวิจัย รวมถึงนโยบายของรัฐ ฯลฯ ที่ปรับ

เปลี่ยนไปใหอาจารย  บุคลากรไดรับทราบและเขาใจมากขึ้น เพื่อใหสามารถดำเนินการไดอยางถูกตอง และการดำเนินการ 

การติดตอประสานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 4) ควรเนนใหบุคลากรทำงานวิจัยที่สามารถนำไปใช/ประยุกตใชไดจริง รวมทั้งนำกรณีตัวอยางที่ประสบความสำเร็จมา

แสดงใหเห็นเปนตัวแบบ เพื่อความเขาใจและใหเห็นถึงประโยชนรวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย 

 5) ควรพัฒนากระบวนการ กลไกในการรวบรวมงานวิจัยที่กระจายอยูที่ตางๆ ทั้งอาจารยแตละทาน คณะ ภาควิชา และ

อื่นๆ รวมถึงขอมูลความเชี่ยวชาญของอาจารยแตละทาน อาจารยที่ไดรับเชิญไปรวมงานวิจัยกับสถาบันอื่น ฯลฯ แลวจัดทำเปน

คลังขอมูล ซึ่งจะเปนประโยชนตอการดำเนินการวิจัย การประสานงานในเรื่องดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยตอไป 

 6) ควรสรางแรงจูงใจใหอาจารย นักศึกษาทำงานวิจัยมากขึ้น แลวรวบรวมจัดเก็บเปนคลังขอมูล รวมทั้งนำเรื่องที่ใกลเคียง

สอดคลองกันมาบูรณาการ เชื่อมโยงจัดทำเปนโครงการวิจัยประเภทตางๆ ทั้งโครงการขนาดเล็ก ขนาดใหญ เชิงพื้นที่ ฯลฯ และ

เก็บสะสมไว เมื่อรัฐบาลใหเสนอเสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ จะสามารถดำเนินการไดทันการณ 

 7) ควรนำผลงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว ไปเผยแพร สื่อสารออกสูภายนอกใหมากขึ้น โดยนำเสนอใหเห็นถึงการ

พัฒนา ประโยชน ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากโครงการ ซึ่งจะชวยใหมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณในการตอยอด ขยายพื้นที่ในการ

ดำเนินการมากขึ้น

 8) ควรสนับสนุนการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนดวย เพื่อประโยชนในการพัฒนาการทำงานในหนาที่ คณะ 

รวมถึงมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมเห็นชอบทิศทางการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใตยุทธศาสตรการวิจัย 

นวัตกรรม และการสรางสรรค วา “Creativity in Reality for Life and Sustainability การสรางสรรคบนพื้นฐานความจริง 

เพื่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอและใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
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2. ผลการดำเนินงานที่มีความกาวหนา เรื่องที่เปนโอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัย และขอสังเกต 
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1) ขอสังเกต ขอเสนอแนะของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ สวนใหญสอดคลองกับ 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานฯ อาทิ
  - ระบบขนสงที่วังทาพระ ควรจัดใหมี shuttle bus บริการรับสงจากสถานีรถไฟฟาที่อยูบริเวณใกลกับวังทาพระ 
  - การใหบริการแบบ one stop service เพื่อใหการทํางานมีความสะดวกรวดเร็ว
  - การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ (Internationalization) และการเรียนขามศาสตร
    จึงควรกํากับติดตาม สนับสนุน ผลักดันใหการดําเนินงานทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และสวนงานมีความ
เชื่อมโยง เปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะชวยใหการดําเนินงาน การขับเคลื่อน และการพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไว
 2) ควรมุงเนนเรื่องการสรางภาพลักษณองคกร (Rebranding) ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และสวนงานใหมากขึ้น โดยนํา 
จุดเดน ความเขมแข็ง ความเปนเลิศที่อาจจะแตกตางกันตามบริบทของแตละสวนงานมานําเสนอ และเผยแพรใหสาธารณะชน 
ภายนอกไดรับทราบ เพื่อนําไปสูชื่อเสียง อัตลักษณของมหาวิทยาลัยและสวนงาน
 3) ควรพัฒนาระบบ กลไกการสื่อสาร การประชาสัมพันธเชิงรุกในรูปแบบตางๆ ใหมากขึ้น เพื่อใหขอมูล ขาวสาร 
ผลงานกิจกรรม/โครงการตางๆ เขาถึงประชาคมทั้งภายในและภายนอกอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และตอเนื่อง
 4) ควรปรับการบริหารจัดการ/การดําเนินการในทุกพันธกิจแบบบูรณาการ อาทิ หลักสูตร การเรียนการสอน การ
พัฒนานักศึกษา การทํางาน ฯลฯ ซึ่งจะชวยลดจํานวนอาจารย บุคลากร ภาระงาน งบประมาณ และการทํางานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
 5) จากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และมหาวิทยาลัยมีแนวโนมที่จะไดรับการจัดสรรงบประมาณลดลง สิ่งสําคัญที่ควร
เรงดําเนินการ อาทิ

มติ ที่ประชุมใหอธิการบดีนําขอสังเกต ขอเสนอแนะจากรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และ การปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ( ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 1 ตุลาคม 2561
–30 กันยายน 2562 ) รวมทั้งขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. วงเงินงบประมาณ แหลงที่มาของงบประมาณ และแนวทางการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของ  
 มหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดอุบัติใหมจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1) มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการหารายไดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีอยูในปจจุบัน และหาแนวทางในการลด
รายจายที่ไมจำเปน อาทิ การใชทรัพยากรรวมกัน นำทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหคุมคา 
 2) ควรขอความรวมมือเครือขายของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนเขามาชวยในเรื่องการฝกอบรมทักษะการทำงาน
ใหนักศึกษาปสุดทาย หรือชวยเหลือในเรื่องการจางงานนักศึกษา
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 3) ควรหาแนวทางชวยเหลือนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบ ใหสามารถเรียนไปกอนไดโดยยังไมไดจายคาธรรมเนียมการศึกษา 
เพิ่มการผอนผันคาธรรมเนียมการศึกษา หรือลดคาธรรมเนียมการศึกษา
 4) ควรเพิ่มการสื่อสารกับประชาคมใหมากขึ้น และควรมีการประชาสัมพันธขาวสาร การดำเนินการตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ใหภายนอกไดรับทราบดวย

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยใหมหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ ที่มีอยูอยาง
รอบคอบ และประชาสัมพันธการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยใหทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดรับทราบอยางทั่วถึง 
รวมทั้งใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไปดวย

การประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563

1. แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 

(ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2566)

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้
  1) ควรนำยุทธศาสตร แผนพัฒนาตางๆ ของรัฐบาลเกี่ยวกับดานดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งนโยบาย
การฟนฟูเศรษฐกิจ สังคม การชวยเหลือเยียวยาภาคสวนตางๆ จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อาทิ ภาคการเกษตร ทองเที่ยว อาหาร ฯลฯ มาวิเคราะห และจัดทำแผนพัฒนาคณะ การดำเนินการตามพันธกิจของคณะ และการ
สรางความรวมมือ/เครือขายกับหนวยงานภายนอก โดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาทิ การจัดกิจกรรม/โครงการ
อบรม การทำวิจัยรวมกัน เปนตน  
 2) ควรวิเคราะหศักยภาพของคณะ และกำหนดทิศทางการพัฒนา การขยายงาน/การเติบโต ตอไปในอนาคตใหชัดเจน อาทิ 
การพัฒนาใหเปนแหลงศูนยกลางดานดิจิทัลและเทคโนโลยีของภูมิภาคตะวันตก การดำเนินภารกิจ/กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา
จังหวัดในภาคใต เปนตน
 3) ควรพิจารณาอัตลักษณความโดดเดนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร และนำมา
สราง/ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อจูงใจใหนักศึกษาเขามาศึกษาตอ และการผลิตบัณฑิตที่เปนอัตลักษณนำไปสูโอกาสในการประกอบ
อาชีพ การไดงานทำ ภาพลักษณองคกร เปนตน
 4) ควรบูรณาการการทำงานกับคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอกใหมากขึ้น อาทิ
  4.1) ดานการเรียนการสอน โดยรวมกับคณะจิตรกรรม ประติมากรรมฯ ซึ่งจะชวยใหเกิดองคความรู การสรางสรรค
ผลงานในมิติใหมๆ มีรูปแบบวิธีการนำเสนอที่ทันสมัย และหลากหลายมากขึ้น ฯลฯ
  4.2) การผลิตบัณฑิต โดยรวมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.) ซึ่งจะชวยใหนักศึกษา บัณฑิตมีทักษะ ประสบการณ มีความสามารถเพิ่มขึ้น
  4.3) การบริการวิชาการ รวมกับคณะสัตวศาสตรฯ ซึ่งจะทำใหการจัดกิจกรรม/โครงการเกิดประโยชนตอผูรับ
บริการที่กวางขวาง หลากหลายมากขึ้น อาทิ Smart Farming  
 5) ควรเรียงลำดับความสำคัญของกิจกรรม/โครงการท่ีจะดำเนินการในแตละป และในระยะ 4 ป โดยนำขอมูลดานงบประมาณ
ของคณะมาประกอบการพิจารณาดวย 
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 6) ควรวางแผน และเรงหาเงินรายไดเพิ่มนอกเหนือจากคาหนวยกิต เนื่องจากจำนวนนักศึกษาในหลายสาขามีแนวโนมลดลง       

 7) ควรปรับระบบการบริหารจัดการภายในคณะ ทั้งในสวนของบุคลากรสายวิชาการซึ่งมีความหลากหลายใหมีความเปน

เอกภาพและรวมมือกันทำงานใหมากขึ้น และบุคลากรสายสนับสนุนที่ควรปรับ/พัฒนาระบบการทำงาน ทักษะความรูความสามารถ 

การปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 8) ควรนำขอสังเกต ขอเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปสื่อสารใหบุคลากรในคณะทราบ แลวระดมความคิด 

วางแผนการทำงาน และรวมมือกันทำงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไว

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2563-2566) ตามที่ ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอ และใหนำขอ

สังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

2. นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อมอบให

คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร นำไป

ใชประกอบการสรรหาฯ 

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้
1) ควรนำยุทธศาสตร แผนพัฒนาตางๆ ของรัฐบาลเกี่ยวกับดานการเกษตร ปศุสัตว เพื่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งนโยบาย

การฟนฟูเศรษฐกิจ สังคม การชวยเหลือเยียวยาภาคสวนตางๆ จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อาทิ ภาคการเกษตร ทองเที่ยว อาหาร ฯลฯ มาวิเคราะหและใชเปนขอมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาของคณะฯ รวมถึงการมี
สวนรวม/มีบทบาทในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามศักยภาพของคณะ อาทิ การจัดกิจกรรม/โครงการใหความรูแกเกษตรกร
ยุค 4.0  Young Smart Farmer อาหารปลอดภัย การจัดจำหนายสินคาเกษตรในรูปแบบตางๆ เปนตน 
 2) ควรบูรณาการการทำงานกับคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอกใหมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรี 
และใกลเคียง ซึ่งจะทำใหการดำเนินการ การบริหารจัดการมีประโยชนมากขึ้น รวมทั้งจะชวยเผยแพรชื่อเสียงของคณะดวย
 3) ควรสำรวจปญหา ความตองการในการพัฒนาของชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและใกลเคียง แลวเขาไปชวยเหลือ พัฒนา
ตอยอด ซึ่งจะทำใหคณะเปนที่รูจัก ไดรับการยอมรับในชุมชน รวมถึงเปนการสรางภาพลักษณองคกรใหกับคณะดวย 

3. ทิศทางการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้ 
 1) ควรเขียนขยายความทิศทางการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่มเติมเพื่อความ
ชัดเจน ความเขาใจที่ตรงกัน รวมถึงการนำไปปฏิบัติ  
 2) ควรนำงานวิจัยจากโครงการตางๆ มาวิเคราะหความเชื่อมโยง ความสอดคลอง แลวพิจารณาวาจะสามารถตอยอด 
จัดทำเปนโครงการวิจัยเพิ่มเติมไดอยางไรบาง ซึ่งจะเปนประโยชนมากขึ้น 
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 3) ควรสื่อสารเรื่องกระบวนการขอทุนการวิจัย การจัดสรรงบประมาณดานการวิจัย รวมถึงนโยบายของรัฐ ฯลฯ ที่ปรับ

เปลี่ยนไปใหอาจารย  บุคลากรไดรับทราบและเขาใจมากขึ้น เพื่อใหสามารถดำเนินการไดอยางถูกตอง และการดำเนินการ 

การติดตอประสานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 4) ควรเนนใหบุคลากรทำงานวิจัยที่สามารถนำไปใช/ประยุกตใชไดจริง รวมทั้งนำกรณีตัวอยางที่ประสบความสำเร็จมา

แสดงใหเห็นเปนตัวแบบ เพื่อความเขาใจและใหเห็นถึงประโยชนรวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย 

 5) ควรพัฒนากระบวนการ กลไกในการรวบรวมงานวิจัยที่กระจายอยูที่ตางๆ ทั้งอาจารยแตละทาน คณะ ภาควิชา และ

อื่นๆ รวมถึงขอมูลความเชี่ยวชาญของอาจารยแตละทาน อาจารยที่ไดรับเชิญไปรวมงานวิจัยกับสถาบันอื่น ฯลฯ แลวจัดทำเปน

คลังขอมูล ซึ่งจะเปนประโยชนตอการดำเนินการวิจัย การประสานงานในเรื่องดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยตอไป 

 6) ควรสรางแรงจูงใจใหอาจารย นักศึกษาทำงานวิจัยมากขึ้น แลวรวบรวมจัดเก็บเปนคลังขอมูล รวมทั้งนำเรื่องที่ใกลเคียง

สอดคลองกันมาบูรณาการ เชื่อมโยงจัดทำเปนโครงการวิจัยประเภทตางๆ ทั้งโครงการขนาดเล็ก ขนาดใหญ เชิงพื้นที่ ฯลฯ และ

เก็บสะสมไว เมื่อรัฐบาลใหเสนอเสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ จะสามารถดำเนินการไดทันการณ 

 7) ควรนำผลงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว ไปเผยแพร สื่อสารออกสูภายนอกใหมากขึ้น โดยนำเสนอใหเห็นถึงการ

พัฒนา ประโยชน ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากโครงการ ซึ่งจะชวยใหมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณในการตอยอด ขยายพื้นที่ในการ

ดำเนินการมากขึ้น

 8) ควรสนับสนุนการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนดวย เพื่อประโยชนในการพัฒนาการทำงานในหนาที่ คณะ 

รวมถึงมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมเห็นชอบทิศทางการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใตยุทธศาสตรการวิจัย 

นวัตกรรม และการสรางสรรค วา “Creativity in Reality for Life and Sustainability การสรางสรรคบนพื้นฐานความจริง 

เพื่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอและใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ



สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

11

2. ผลการดำเนินงานที่มีความกาวหนา เรื่องที่เปนโอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัย และขอสังเกต 
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1) ขอสังเกต ขอเสนอแนะของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ สวนใหญสอดคลองกับ 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานฯ อาทิ
  - ระบบขนสงที่วังทาพระ ควรจัดใหมี shuttle bus บริการรับสงจากสถานีรถไฟฟาที่อยูบริเวณใกลกับวังทาพระ 
  - การใหบริการแบบ one stop service เพื่อใหการทํางานมีความสะดวกรวดเร็ว
  - การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ (Internationalization) และการเรียนขามศาสตร
    จึงควรกํากับติดตาม สนับสนุน ผลักดันใหการดําเนินงานทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และสวนงานมีความ
เชื่อมโยง เปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะชวยใหการดําเนินงาน การขับเคลื่อน และการพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไว
 2) ควรมุงเนนเรื่องการสรางภาพลักษณองคกร (Rebranding) ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และสวนงานใหมากขึ้น โดยนํา 
จุดเดน ความเขมแข็ง ความเปนเลิศที่อาจจะแตกตางกันตามบริบทของแตละสวนงานมานําเสนอ และเผยแพรใหสาธารณะชน 
ภายนอกไดรับทราบ เพื่อนําไปสูชื่อเสียง อัตลักษณของมหาวิทยาลัยและสวนงาน
 3) ควรพัฒนาระบบ กลไกการสื่อสาร การประชาสัมพันธเชิงรุกในรูปแบบตางๆ ใหมากขึ้น เพื่อใหขอมูล ขาวสาร 
ผลงานกิจกรรม/โครงการตางๆ เขาถึงประชาคมทั้งภายในและภายนอกอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และตอเนื่อง
 4) ควรปรับการบริหารจัดการ/การดําเนินการในทุกพันธกิจแบบบูรณาการ อาทิ หลักสูตร การเรียนการสอน การ
พัฒนานักศึกษา การทํางาน ฯลฯ ซึ่งจะชวยลดจํานวนอาจารย บุคลากร ภาระงาน งบประมาณ และการทํางานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
 5) จากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และมหาวิทยาลัยมีแนวโนมที่จะไดรับการจัดสรรงบประมาณลดลง สิ่งสําคัญที่ควร
เรงดําเนินการ อาทิ

มติ ที่ประชุมใหอธิการบดีนําขอสังเกต ขอเสนอแนะจากรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และ การปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ( ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 1 ตุลาคม 2561
–30 กันยายน 2562 ) รวมทั้งขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. วงเงินงบประมาณ แหลงที่มาของงบประมาณ และแนวทางการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของ  
 มหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดอุบัติใหมจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1) มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการหารายไดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีอยูในปจจุบัน และหาแนวทางในการลด
รายจายที่ไมจำเปน อาทิ การใชทรัพยากรรวมกัน นำทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหคุมคา 
 2) ควรขอความรวมมือเครือขายของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนเขามาชวยในเรื่องการฝกอบรมทักษะการทำงาน
ใหนักศึกษาปสุดทาย หรือชวยเหลือในเรื่องการจางงานนักศึกษา
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 3) ควรหาแนวทางชวยเหลือนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบ ใหสามารถเรียนไปกอนไดโดยยังไมไดจายคาธรรมเนียมการศึกษา 
เพิ่มการผอนผันคาธรรมเนียมการศึกษา หรือลดคาธรรมเนียมการศึกษา
 4) ควรเพิ่มการสื่อสารกับประชาคมใหมากขึ้น และควรมีการประชาสัมพันธขาวสาร การดำเนินการตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ใหภายนอกไดรับทราบดวย

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยใหมหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ ที่มีอยูอยาง
รอบคอบ และประชาสัมพันธการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยใหทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดรับทราบอยางทั่วถึง 
รวมทั้งใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไปดวย

การประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563

1. แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 

(ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2566)

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้
  1) ควรนำยุทธศาสตร แผนพัฒนาตางๆ ของรัฐบาลเกี่ยวกับดานดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งนโยบาย
การฟนฟูเศรษฐกิจ สังคม การชวยเหลือเยียวยาภาคสวนตางๆ จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อาทิ ภาคการเกษตร ทองเที่ยว อาหาร ฯลฯ มาวิเคราะห และจัดทำแผนพัฒนาคณะ การดำเนินการตามพันธกิจของคณะ และการ
สรางความรวมมือ/เครือขายกับหนวยงานภายนอก โดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาทิ การจัดกิจกรรม/โครงการ
อบรม การทำวิจัยรวมกัน เปนตน  
 2) ควรวิเคราะหศักยภาพของคณะ และกำหนดทิศทางการพัฒนา การขยายงาน/การเติบโต ตอไปในอนาคตใหชัดเจน อาทิ 
การพัฒนาใหเปนแหลงศูนยกลางดานดิจิทัลและเทคโนโลยีของภูมิภาคตะวันตก การดำเนินภารกิจ/กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา
จังหวัดในภาคใต เปนตน
 3) ควรพิจารณาอัตลักษณความโดดเดนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร และนำมา
สราง/ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อจูงใจใหนักศึกษาเขามาศึกษาตอ และการผลิตบัณฑิตที่เปนอัตลักษณนำไปสูโอกาสในการประกอบ
อาชีพ การไดงานทำ ภาพลักษณองคกร เปนตน
 4) ควรบูรณาการการทำงานกับคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอกใหมากขึ้น อาทิ
  4.1) ดานการเรียนการสอน โดยรวมกับคณะจิตรกรรม ประติมากรรมฯ ซึ่งจะชวยใหเกิดองคความรู การสรางสรรค
ผลงานในมิติใหมๆ มีรูปแบบวิธีการนำเสนอที่ทันสมัย และหลากหลายมากขึ้น ฯลฯ
  4.2) การผลิตบัณฑิต โดยรวมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.) ซึ่งจะชวยใหนักศึกษา บัณฑิตมีทักษะ ประสบการณ มีความสามารถเพิ่มขึ้น
  4.3) การบริการวิชาการ รวมกับคณะสัตวศาสตรฯ ซึ่งจะทำใหการจัดกิจกรรม/โครงการเกิดประโยชนตอผูรับ
บริการที่กวางขวาง หลากหลายมากขึ้น อาทิ Smart Farming  
 5) ควรเรียงลำดับความสำคัญของกิจกรรม/โครงการท่ีจะดำเนินการในแตละป และในระยะ 4 ป โดยนำขอมูลดานงบประมาณ
ของคณะมาประกอบการพิจารณาดวย 
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 6) ควรวางแผน และเรงหาเงินรายไดเพิ่มนอกเหนือจากคาหนวยกิต เนื่องจากจำนวนนักศึกษาในหลายสาขามีแนวโนมลดลง       

 7) ควรปรับระบบการบริหารจัดการภายในคณะ ทั้งในสวนของบุคลากรสายวิชาการซึ่งมีความหลากหลายใหมีความเปน

เอกภาพและรวมมือกันทำงานใหมากขึ้น และบุคลากรสายสนับสนุนที่ควรปรับ/พัฒนาระบบการทำงาน ทักษะความรูความสามารถ 

การปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 8) ควรนำขอสังเกต ขอเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปสื่อสารใหบุคลากรในคณะทราบ แลวระดมความคิด 

วางแผนการทำงาน และรวมมือกันทำงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไว

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2563-2566) ตามที่ ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอ และใหนำขอ

สังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

2. นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อมอบให

คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร นำไป

ใชประกอบการสรรหาฯ 

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้
1) ควรนำยุทธศาสตร แผนพัฒนาตางๆ ของรัฐบาลเกี่ยวกับดานการเกษตร ปศุสัตว เพื่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งนโยบาย

การฟนฟูเศรษฐกิจ สังคม การชวยเหลือเยียวยาภาคสวนตางๆ จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อาทิ ภาคการเกษตร ทองเที่ยว อาหาร ฯลฯ มาวิเคราะหและใชเปนขอมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาของคณะฯ รวมถึงการมี
สวนรวม/มีบทบาทในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามศักยภาพของคณะ อาทิ การจัดกิจกรรม/โครงการใหความรูแกเกษตรกร
ยุค 4.0  Young Smart Farmer อาหารปลอดภัย การจัดจำหนายสินคาเกษตรในรูปแบบตางๆ เปนตน 
 2) ควรบูรณาการการทำงานกับคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอกใหมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรี 
และใกลเคียง ซึ่งจะทำใหการดำเนินการ การบริหารจัดการมีประโยชนมากขึ้น รวมทั้งจะชวยเผยแพรชื่อเสียงของคณะดวย
 3) ควรสำรวจปญหา ความตองการในการพัฒนาของชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและใกลเคียง แลวเขาไปชวยเหลือ พัฒนา
ตอยอด ซึ่งจะทำใหคณะเปนที่รูจัก ไดรับการยอมรับในชุมชน รวมถึงเปนการสรางภาพลักษณองคกรใหกับคณะดวย 

3. ทิศทางการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้ 
 1) ควรเขียนขยายความทิศทางการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่มเติมเพื่อความ
ชัดเจน ความเขาใจที่ตรงกัน รวมถึงการนำไปปฏิบัติ  
 2) ควรนำงานวิจัยจากโครงการตางๆ มาวิเคราะหความเชื่อมโยง ความสอดคลอง แลวพิจารณาวาจะสามารถตอยอด 
จัดทำเปนโครงการวิจัยเพิ่มเติมไดอยางไรบาง ซึ่งจะเปนประโยชนมากขึ้น 
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 3) ควรสื่อสารเรื่องกระบวนการขอทุนการวิจัย การจัดสรรงบประมาณดานการวิจัย รวมถึงนโยบายของรัฐ ฯลฯ ที่ปรับ

เปลี่ยนไปใหอาจารย  บุคลากรไดรับทราบและเขาใจมากขึ้น เพื่อใหสามารถดำเนินการไดอยางถูกตอง และการดำเนินการ 

การติดตอประสานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 4) ควรเนนใหบุคลากรทำงานวิจัยที่สามารถนำไปใช/ประยุกตใชไดจริง รวมทั้งนำกรณีตัวอยางที่ประสบความสำเร็จมา

แสดงใหเห็นเปนตัวแบบ เพื่อความเขาใจและใหเห็นถึงประโยชนรวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย 

 5) ควรพัฒนากระบวนการ กลไกในการรวบรวมงานวิจัยที่กระจายอยูที่ตางๆ ทั้งอาจารยแตละทาน คณะ ภาควิชา และ

อื่นๆ รวมถึงขอมูลความเชี่ยวชาญของอาจารยแตละทาน อาจารยที่ไดรับเชิญไปรวมงานวิจัยกับสถาบันอื่น ฯลฯ แลวจัดทำเปน

คลังขอมูล ซึ่งจะเปนประโยชนตอการดำเนินการวิจัย การประสานงานในเรื่องดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยตอไป 

 6) ควรสรางแรงจูงใจใหอาจารย นักศึกษาทำงานวิจัยมากขึ้น แลวรวบรวมจัดเก็บเปนคลังขอมูล รวมทั้งนำเรื่องที่ใกลเคียง

สอดคลองกันมาบูรณาการ เชื่อมโยงจัดทำเปนโครงการวิจัยประเภทตางๆ ทั้งโครงการขนาดเล็ก ขนาดใหญ เชิงพื้นที่ ฯลฯ และ

เก็บสะสมไว เมื่อรัฐบาลใหเสนอเสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ จะสามารถดำเนินการไดทันการณ 

 7) ควรนำผลงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว ไปเผยแพร สื่อสารออกสูภายนอกใหมากขึ้น โดยนำเสนอใหเห็นถึงการ

พัฒนา ประโยชน ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากโครงการ ซึ่งจะชวยใหมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณในการตอยอด ขยายพื้นที่ในการ

ดำเนินการมากขึ้น

 8) ควรสนับสนุนการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนดวย เพื่อประโยชนในการพัฒนาการทำงานในหนาที่ คณะ 

รวมถึงมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมเห็นชอบทิศทางการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใตยุทธศาสตรการวิจัย 

นวัตกรรม และการสรางสรรค วา “Creativity in Reality for Life and Sustainability การสรางสรรคบนพื้นฐานความจริง 

เพื่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอและใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
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         เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 9 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมี 
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดประชุมคณะกรรมการ ฯ
ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

สาระนารู

15

 รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ  งาวหิรัญพัฒน 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับ 
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ( มหาชน) เปนตัวแทน มอบ
ผลิตภัณฑทำความสะอาด เจลแอลกอฮอล 70% โดยมี 
นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
และผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผูแทนรับมอบ  ณ อาคาร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

 ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร  มอบกระเชาของขวัญเนื่องในวัน
สงกรานต แก นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อแสดงความขอบคุณที่
ทุกทานสละเวลามาชวยทำงานใหมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดเรียนเชิญ ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาวอวยพรเนื่อง
ในวันสงกรานต  เพื่อเปนขวัญกำลังใจและเปนสิริมงคล 
แกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ

อาจารยชนุตร เตชธนนันท  
คณะดุริยางคศาสตร
ผลงาน ไดรับรางวัล Excellent Instructor Award 
ในโครงการ Hengqin Jazz Week 2019 “Hengqin Cup” 
Jazz Competition

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบประกาศนียบัตรศิลปากรสรางสรรคแกผูไดรับรางวัล
และสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร     
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย ดร.ประพันธพงศ พงศศรีเอี่ยม  
คณะวิทยาศาสตร
ผลงาน ไดรับรางวัล Paul Bruckman Prizes 
ผลงานชื่อ  Fibonacci and Lucas Numbers Which Have
Exactly Three Prime Factors and Some Unique 
Properties of F18 and L18   
ในการประชุม The Eighteenth International Conference 
on Fibonacci Number and Their Applications 2018

ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร กาญจนภูมิ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดนำเสนอ
แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563-2566)  ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ณ หองประชุม
นริศรานุวัดติวงศ  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

อาจารยชนุตร เตชธนนันท  

รองศาสตราจารย ดร.ประพันธพงศ พงศศรีเอี่ยม  

ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร  กาญจนภูมิ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        กัญชงและกัญชา เปนพืชที่เดิมขึ้นอยูในเขตอบอุนของทวีปเอเชีย สันนิษฐานวา มีการกระจายพันธุเปนบริเวณกวางอยู

ทางตอนกลางของทวีป ไดแก พื้นที่ทางตอนใตของแควนไซบีเรีย ประเทศเปอรเซีย ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียบริเวณ

แควน  แคชเมียร เชิงเขาหิมาลัย และประเทศจีน เปนพืชที่ไดรับการบันทึกไวในเอกสารเกาหลายเลมวา มีการปลูกเพื่อใช

ประโยชนเปนเสนใย และปลูกเปนพืชเสพติดมาแตดึกดําบรรพ

 กัญชงและกัญชา มีรูปรางลักษณะภายนอกใกลเคียงกันมาก เพราะเปนพืชตระกูลเดียวกัน แตเมื่อเริ่มมีการคัดเลือก

สายพันธุที่ดีที่สุดมาใชประโยชน จึงเริ่มมีความแตกตางกันในเรื่องของวัตถุประสงคในการใชประโยชน

ความแตกตางระหวางกัญชงและกัญชา

        1.สรุปความแตกตางระหวากัญชงและกัญชา

กัญชง                                                            กัญชา

• มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษวา เฮมพ กัญชงหรือเฮมพ (hemp) 
เปนคำเรียกที่ใชกับตนพืชที่ใชประโยชนในการผลิต เสนใย
สำหรับถักทอ

• ลำตนสูงใหญมากกวา 2 เมตร

• ใบใหญกวา มีการเรียงสลับของใบคอนขางหางชัดเจน
และไมมียางเหนียว ติดมือ

• ใบสีเขียวอมเหลือง

• ปลอง/ขอยาว

• เปลือกเหนียว ลอกงาย

• แตกกิ่งกานนอย

• ใยเสนมีคุณภาพดี

• ยางดอกมีไมมาก

• ออกดอกเมื่อมีอายุมากกวา 4 เดือน

• ใบ และชอดอกเมื่อนำมาสูบจะมีกลิ่นนอย และอาจทำ
ใหปวดหัว

• ภาษาอังกฤษ คือ marijuana หรืออาจใชคำวา cannabis 
จากชื่อทางวิทยาศาสตร มักเปนที่รูจักในการนำมาทำเปน
ยาเสพติด ซึ่งสวนใหญยังถือเปนสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย
อยูในหลายประเทศ

• ลำตนสูงไมเกิน 2 เมตร

• ใบจะเล็กกวาเล็กนอย การเรียงตัวของใบจะชิดกันหรือเรียง
เวียนใกล โดยเฉพาะใบประดับชอดอกจะเปนกลุมแนน 
ชัดเจน และมักมียางเหนียวติดมือ

• ใบสีเขียวจัด

• ปลอง/ขอไมยาว

• เปลือกไมเหนียว ลอกยาก

• แตกกิ่งกานนอย

• ใยเสนคุณภาพต่ำ

• ยางดอกมีมาก

• ออกดอกเมื่อมีอายุเกิน 3 เดือน

• ใบ และชอดอกมีกลิ่นหอมคลายหญาแหง
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 รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ  งาวหิรัญพัฒน 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับ 
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ( มหาชน) เปนตัวแทน มอบ
ผลิตภัณฑทำความสะอาด เจลแอลกอฮอล 70% โดยมี 
นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
และผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผูแทนรับมอบ  ณ อาคาร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

 ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร  มอบกระเชาของขวัญเนื่องในวัน
สงกรานต แก นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อแสดงความขอบคุณที่
ทุกทานสละเวลามาชวยทำงานใหมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดเรียนเชิญ ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาวอวยพรเนื่อง
ในวันสงกรานต  เพื่อเปนขวัญกำลังใจและเปนสิริมงคล 
แกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ

อาจารยชนุตร เตชธนนันท  
คณะดุริยางคศาสตร
ผลงาน ไดรับรางวัล Excellent Instructor Award 
ในโครงการ Hengqin Jazz Week 2019 “Hengqin Cup” 
Jazz Competition

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบประกาศนียบัตรศิลปากรสรางสรรคแกผูไดรับรางวัล
และสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร     
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย ดร.ประพันธพงศ พงศศรีเอี่ยม  
คณะวิทยาศาสตร
ผลงาน ไดรับรางวัล Paul Bruckman Prizes 
ผลงานชื่อ  Fibonacci and Lucas Numbers Which Have
Exactly Three Prime Factors and Some Unique 
Properties of F18 and L18   
ในการประชุม The Eighteenth International Conference 
on Fibonacci Number and Their Applications 2018

ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร กาญจนภูมิ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดนำเสนอ
แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563-2566)  ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ณ หองประชุม
นริศรานุวัดติวงศ  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

อาจารยชนุตร เตชธนนันท  

รองศาสตราจารย ดร.ประพันธพงศ พงศศรีเอี่ยม  

ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร  กาญจนภูมิ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        กัญชงและกัญชา เปนพืชที่เดิมขึ้นอยูในเขตอบอุนของทวีปเอเชีย สันนิษฐานวา มีการกระจายพันธุเปนบริเวณกวางอยู

ทางตอนกลางของทวีป ไดแก พื้นที่ทางตอนใตของแควนไซบีเรีย ประเทศเปอรเซีย ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียบริเวณ

แควน  แคชเมียร เชิงเขาหิมาลัย และประเทศจีน เปนพืชที่ไดรับการบันทึกไวในเอกสารเกาหลายเลมวา มีการปลูกเพื่อใช

ประโยชนเปนเสนใย และปลูกเปนพืชเสพติดมาแตดึกดําบรรพ

 กัญชงและกัญชา มีรูปรางลักษณะภายนอกใกลเคียงกันมาก เพราะเปนพืชตระกูลเดียวกัน แตเมื่อเริ่มมีการคัดเลือก

สายพันธุที่ดีที่สุดมาใชประโยชน จึงเริ่มมีความแตกตางกันในเรื่องของวัตถุประสงคในการใชประโยชน

ความแตกตางระหวางกัญชงและกัญชา

        1.สรุปความแตกตางระหวากัญชงและกัญชา

กัญชง                                                            กัญชา

• มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษวา เฮมพ กัญชงหรือเฮมพ (hemp) 
เปนคำเรียกที่ใชกับตนพืชที่ใชประโยชนในการผลิต เสนใย
สำหรับถักทอ

• ลำตนสูงใหญมากกวา 2 เมตร

• ใบใหญกวา มีการเรียงสลับของใบคอนขางหางชัดเจน
และไมมียางเหนียว ติดมือ

• ใบสีเขียวอมเหลือง

• ปลอง/ขอยาว

• เปลือกเหนียว ลอกงาย

• แตกกิ่งกานนอย

• ใยเสนมีคุณภาพดี

• ยางดอกมีไมมาก

• ออกดอกเมื่อมีอายุมากกวา 4 เดือน

• ใบ และชอดอกเมื่อนำมาสูบจะมีกลิ่นนอย และอาจทำ
ใหปวดหัว

• ภาษาอังกฤษ คือ marijuana หรืออาจใชคำวา cannabis 
จากชื่อทางวิทยาศาสตร มักเปนที่รูจักในการนำมาทำเปน
ยาเสพติด ซึ่งสวนใหญยังถือเปนสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย
อยูในหลายประเทศ

• ลำตนสูงไมเกิน 2 เมตร

• ใบจะเล็กกวาเล็กนอย การเรียงตัวของใบจะชิดกันหรือเรียง
เวียนใกล โดยเฉพาะใบประดับชอดอกจะเปนกลุมแนน 
ชัดเจน และมักมียางเหนียวติดมือ

• ใบสีเขียวจัด

• ปลอง/ขอไมยาว

• เปลือกไมเหนียว ลอกยาก

• แตกกิ่งกานนอย

• ใยเสนคุณภาพต่ำ

• ยางดอกมีมาก

• ออกดอกเมื่อมีอายุเกิน 3 เดือน

• ใบ และชอดอกมีกลิ่นหอมคลายหญาแหง
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14

         เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 9 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมี 
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดประชุมคณะกรรมการ ฯ
ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

12

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

สาระนารู

15

 รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ  งาวหิรัญพัฒน 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับ 
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ( มหาชน) เปนตัวแทน มอบ
ผลิตภัณฑทำความสะอาด เจลแอลกอฮอล 70% โดยมี 
นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
และผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผูแทนรับมอบ  ณ อาคาร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

 ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร  มอบกระเชาของขวัญเนื่องในวัน
สงกรานต แก นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อแสดงความขอบคุณที่
ทุกทานสละเวลามาชวยทำงานใหมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดเรียนเชิญ ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาวอวยพรเนื่อง
ในวันสงกรานต  เพื่อเปนขวัญกำลังใจและเปนสิริมงคล 
แกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ

อาจารยชนุตร เตชธนนันท  
คณะดุริยางคศาสตร
ผลงาน ไดรับรางวัล Excellent Instructor Award 
ในโครงการ Hengqin Jazz Week 2019 “Hengqin Cup” 
Jazz Competition

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบประกาศนียบัตรศิลปากรสรางสรรคแกผูไดรับรางวัล
และสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร     
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย ดร.ประพันธพงศ พงศศรีเอี่ยม  
คณะวิทยาศาสตร
ผลงาน ไดรับรางวัล Paul Bruckman Prizes 
ผลงานชื่อ  Fibonacci and Lucas Numbers Which Have
Exactly Three Prime Factors and Some Unique 
Properties of F18 and L18   
ในการประชุม The Eighteenth International Conference 
on Fibonacci Number and Their Applications 2018

ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร กาญจนภูมิ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดนำเสนอ
แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563-2566)  ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ณ หองประชุม
นริศรานุวัดติวงศ  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

อาจารยชนุตร เตชธนนันท  

รองศาสตราจารย ดร.ประพันธพงศ พงศศรีเอี่ยม  

ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร  กาญจนภูมิ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        กัญชงและกัญชา เปนพืชที่เดิมขึ้นอยูในเขตอบอุนของทวีปเอเชีย สันนิษฐานวา มีการกระจายพันธุเปนบริเวณกวางอยู

ทางตอนกลางของทวีป ไดแก พื้นที่ทางตอนใตของแควนไซบีเรีย ประเทศเปอรเซีย ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียบริเวณ

แควน  แคชเมียร เชิงเขาหิมาลัย และประเทศจีน เปนพืชที่ไดรับการบันทึกไวในเอกสารเกาหลายเลมวา มีการปลูกเพื่อใช

ประโยชนเปนเสนใย และปลูกเปนพืชเสพติดมาแตดึกดําบรรพ

 กัญชงและกัญชา มีรูปรางลักษณะภายนอกใกลเคียงกันมาก เพราะเปนพืชตระกูลเดียวกัน แตเมื่อเริ่มมีการคัดเลือก

สายพันธุที่ดีที่สุดมาใชประโยชน จึงเริ่มมีความแตกตางกันในเรื่องของวัตถุประสงคในการใชประโยชน

ความแตกตางระหวางกัญชงและกัญชา

        1.สรุปความแตกตางระหวากัญชงและกัญชา

กัญชง                                                            กัญชา

• มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษวา เฮมพ กัญชงหรือเฮมพ (hemp) 
เปนคำเรียกที่ใชกับตนพืชที่ใชประโยชนในการผลิต เสนใย
สำหรับถักทอ

• ลำตนสูงใหญมากกวา 2 เมตร

• ใบใหญกวา มีการเรียงสลับของใบคอนขางหางชัดเจน
และไมมียางเหนียว ติดมือ

• ใบสีเขียวอมเหลือง

• ปลอง/ขอยาว

• เปลือกเหนียว ลอกงาย

• แตกกิ่งกานนอย

• ใยเสนมีคุณภาพดี

• ยางดอกมีไมมาก

• ออกดอกเมื่อมีอายุมากกวา 4 เดือน

• ใบ และชอดอกเมื่อนำมาสูบจะมีกลิ่นนอย และอาจทำ
ใหปวดหัว

• ภาษาอังกฤษ คือ marijuana หรืออาจใชคำวา cannabis 
จากชื่อทางวิทยาศาสตร มักเปนที่รูจักในการนำมาทำเปน
ยาเสพติด ซึ่งสวนใหญยังถือเปนสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย
อยูในหลายประเทศ

• ลำตนสูงไมเกิน 2 เมตร

• ใบจะเล็กกวาเล็กนอย การเรียงตัวของใบจะชิดกันหรือเรียง
เวียนใกล โดยเฉพาะใบประดับชอดอกจะเปนกลุมแนน 
ชัดเจน และมักมียางเหนียวติดมือ

• ใบสีเขียวจัด

• ปลอง/ขอไมยาว

• เปลือกไมเหนียว ลอกยาก

• แตกกิ่งกานนอย

• ใยเสนคุณภาพต่ำ

• ยางดอกมีมาก

• ออกดอกเมื่อมีอายุเกิน 3 เดือน

• ใบ และชอดอกมีกลิ่นหอมคลายหญาแหง
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         เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 9 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมี 
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดประชุมคณะกรรมการ ฯ
ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

12

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

สาระนารูสาระนารู

15

 รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ  งาวหิรัญพัฒน 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับ 
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ( มหาชน) เปนตัวแทน มอบ
ผลิตภัณฑทำความสะอาด เจลแอลกอฮอล 70% โดยมี 
นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
และผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผูแทนรับมอบ  ณ อาคาร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

 ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร  มอบกระเชาของขวัญเนื่องในวัน
สงกรานต แก นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อแสดงความขอบคุณที่
ทุกทานสละเวลามาชวยทำงานใหมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดเรียนเชิญ ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาวอวยพรเนื่อง
ในวันสงกรานต  เพื่อเปนขวัญกำลังใจและเปนสิริมงคล 
แกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ

อาจารยชนุตร เตชธนนันท  
คณะดุริยางคศาสตร
ผลงาน ไดรับรางวัล Excellent Instructor Award 
ในโครงการ Hengqin Jazz Week 2019 “Hengqin Cup” 
Jazz Competition

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบประกาศนียบัตรศิลปากรสรางสรรคแกผูไดรับรางวัล
และสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร     
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย ดร.ประพันธพงศ พงศศรีเอี่ยม  
คณะวิทยาศาสตร
ผลงาน ไดรับรางวัล Paul Bruckman Prizes 
ผลงานชื่อ  Fibonacci and Lucas Numbers Which Have
Exactly Three Prime Factors and Some Unique 
Properties of F18 and L18   
ในการประชุม The Eighteenth International Conference 
on Fibonacci Number and Their Applications 2018

ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร กาญจนภูมิ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดนำเสนอ
แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563-2566)  ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ณ หองประชุม
นริศรานุวัดติวงศ  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

อาจารยชนุตร เตชธนนันท  

รองศาสตราจารย ดร.ประพันธพงศ พงศศรีเอี่ยม  

ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร  กาญจนภูมิ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        กัญชงและกัญชา เปนพืชที่เดิมขึ้นอยูในเขตอบอุนของทวีปเอเชีย สันนิษฐานวา มีการกระจายพันธุเปนบริเวณกวางอยู

ทางตอนกลางของทวีป ไดแก พื้นที่ทางตอนใตของแควนไซบีเรีย ประเทศเปอรเซีย ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียบริเวณ

แควน  แคชเมียร เชิงเขาหิมาลัย และประเทศจีน เปนพืชที่ไดรับการบันทึกไวในเอกสารเกาหลายเลมวา มีการปลูกเพื่อใช

ประโยชนเปนเสนใย และปลูกเปนพืชเสพติดมาแตดึกดําบรรพ

 กัญชงและกัญชา มีรูปรางลักษณะภายนอกใกลเคียงกันมาก เพราะเปนพืชตระกูลเดียวกัน แตเมื่อเริ่มมีการคัดเลือก

สายพันธุที่ดีที่สุดมาใชประโยชน จึงเริ่มมีความแตกตางกันในเรื่องของวัตถุประสงคในการใชประโยชน

ความแตกตางระหวางกัญชงและกัญชา

        1.สรุปความแตกตางระหวากัญชงและกัญชา

กัญชง                                                            กัญชา

• มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษวา เฮมพ กัญชงหรือเฮมพ (hemp) 
เปนคำเรียกที่ใชกับตนพืชที่ใชประโยชนในการผลิต เสนใย
สำหรับถักทอ

• ลำตนสูงใหญมากกวา 2 เมตร

• ใบใหญกวา มีการเรียงสลับของใบคอนขางหางชัดเจน
และไมมียางเหนียว ติดมือ

• ใบสีเขียวอมเหลือง

• ปลอง/ขอยาว

• เปลือกเหนียว ลอกงาย

• แตกกิ่งกานนอย

• ใยเสนมีคุณภาพดี

• ยางดอกมีไมมาก

• ออกดอกเมื่อมีอายุมากกวา 4 เดือน

• ใบ และชอดอกเมื่อนำมาสูบจะมีกลิ่นนอย และอาจทำ
ใหปวดหัว

• ภาษาอังกฤษ คือ marijuana หรืออาจใชคำวา cannabis 
จากชื่อทางวิทยาศาสตร มักเปนที่รูจักในการนำมาทำเปน
ยาเสพติด ซึ่งสวนใหญยังถือเปนสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย
อยูในหลายประเทศ

• ลำตนสูงไมเกิน 2 เมตร

• ใบจะเล็กกวาเล็กนอย การเรียงตัวของใบจะชิดกันหรือเรียง
เวียนใกล โดยเฉพาะใบประดับชอดอกจะเปนกลุมแนน 
ชัดเจน และมักมียางเหนียวติดมือ

• ใบสีเขียวจัด

• ปลอง/ขอไมยาว

• เปลือกไมเหนียว ลอกยาก

• แตกกิ่งกานนอย

• ใยเสนคุณภาพต่ำ

• ยางดอกมีมาก

• ออกดอกเมื่อมีอายุเกิน 3 เดือน

• ใบ และชอดอกมีกลิ่นหอมคลายหญาแหง



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 9 ฉบับที่ 48 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2563)
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ประเด็นขาว
* คำสอนของพอ
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ 
   ของอธิการบดี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
* ขอแสดงความยินดี 
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา

2
2
3

6
7
12
15

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

2

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการติดตาม และประเมิน
ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานหนาที่ของอธิการบดี ซึ่งมีนายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการฯ ไดรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ซ่ึงในสวนของผลการดำเนินงาน
ที่มีความกาวหนา เรื่องที่เปนโอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัย และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปไดดังนี้

1. การดำเนินงานที่มีความกาวหนา เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1.1 วังทาพระ จากการรายงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนา
พื้นที่วังทาพระ (นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) การปรับปรุงวังทาพระ
มีความกาวหนามากขึ้น
  1.2 โครงสรางองคกร มหาวิทยาลัยไดดำเนินการเรื่องการปรับโครงสรางองคกรของทุกสวนงาน เสร็จแลว
อยางไรก็ตามจะตองมีการติดตาม และประเมินผลถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปรับโครงสรางองคกรตอไป
  1.3 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินตามเกณฑ QS Stars Ratings ประจำป 2562 ในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยอยูในระดับ 4 ดาว และในดาน Arts & Culture, Innovation, Internationalization และ Employability 
ไดระดับ 5 ดาว บรรลุตามแผนที่กำหนดไว
         2. เรื่องที่เปนโอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัย
  การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และการออกพระราชบัญญัติหลายฉบับ 
อาทิ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ พ.ศ. 2562 สงผลกระทบตอการทำงานของมหาวิทยาลัยในหลายเรื่องทั้งนโยบายการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัย 
การผลิตบัณฑิตที่มีทักษะขั้นสูงเพื่อสงเสริมความเปนเลิศตามความตองการของประเทศ  ซึ่งนโยบายตางๆ ดังกลาวเปนทั้งเรื่อง
ที่เปนโอกาส และความทาทายที่มหาวิทยาลัยที่จะตองเรงศึกษา วางแผนและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน การบริหารจัดการให
กาวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิ 
   (1) หลักสูตร มหาวิทยาลัยสามารถสราง ออกแบบหลักสูตร กำหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ให
เหมาะสมสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต
   (2) การผลิตบัณฑิตที่มีทักษะขั้นสูงเพื่อสงเสริมความเปนเลิศ ตามความตองการของประเทศ ซึ่งจะ
ไดรับงบประมาณสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจากรัฐบาล
   (3) การปรับตัวเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยแบบใหม
   (4) การบริหารจัดการ สามารถปรับวิธีการบริหารจัดการ โดยไมตองยึดติดกับกฎระเบียบ รูปแบบ
การทำงานเดิมๆ (sandbox)

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

        “การใหการศึกษาที่ดีนั้น เปนงานที่ละเอียดลึกซึ้งมาก จำเปนตองใชความรอบรูอันกวางขวาง 
ใชความสุขุมรอบคอบ ประกอบดวยความตั้งใจและความเพียรพยายามอยางแรงกลา จึงจะทำได
สำเร็จ…”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 28  พฤศจิกายน 2515

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

 ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย
เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี  ขาราชการบำนาญ คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา  ประจำป 2562 ในสาขามนุษยศาสตร
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยตั้งแตครั้งที่  4/2563  วันที่ 20 
พฤษภาคม 2563 เปนตนมา สภามหาวิทยาลัยไดปรับการจัดประชุมโดย

สาระนารูสาระนารู

*

* 

* 

*

* 

“

…”

* 9 
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4 พฤษภาคม 2563
วันฉัตรมงคล

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

การเวนระยะหางในการน่ังประชุม ลดจำนวนผูอยูในหองประชุม และใหมีการประชุมผาน VDO Conference ไปยังวิทยาเขต
ตางๆ ซึ่งการจัดประชุมในลักษณะนี้จะดำเนินการตอไปอีกระยะหนึ่ง
 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานหนาท่ีของอธิการบดี ได
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ตอสภา
มหาวิทยาลัยแลว และไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยในหลายเรื่อง โดยเรื่องสำคัญเรงดวนที่ตอง
ดำเนินการภายในป พ.ศ.2563-2564  อาทิ  แผนการหารายไดเพิ่ม  การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพตอการดำเนินการตามพันธกิจ ซ่ึงเร่ืองเหลาน้ีสอดคลองกับงานท่ีมหาวิทยาลัยจะตองดำเนินการในชวงการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ในระยะ 1-2 ปนี้ มหาวิทยาลัยตองใชเงินจำนวนมากเพื่อสนับสนุนเยียวยา
นักศึกษาตามมาตรการตางๆ รวมถึงการดำเนินการตามภารกิจทั้งการเรียนการสอน การทำงานของบุคลากร การจัดประชุม
ตางๆ  ฯลฯ ตองใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความพรอม มีประสิทธิภาพมาชวยในการดำเนินงานคอนขางมาก นอกจากนั้นยัง
ใหขอเสนอแนะเรื่อง การปรับระบบการบริหารจัดการเพื่อการลดตนทุน การใหบริการของทุกหนวยงานใหเปน one stop 
service เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน อำนวยความสะดวก มีการใหบริการที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอขอบคุณ
คณะกรรมการฯ ทุกทานไว ณ โอกาสนี้ดวย 
          มหาวิทยาลัยไดเสนอเรื่อง แนวทางการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงเงินงบประมาณ 139.3414 ลานบาท กำหนดมาตรการชวยเหลือในหลายดาน อาทิ การคืน
คาธรรมเนียมการศึกษาในบางสวน การจัดสรรทุนการศึกษา ลดคาหอพัก การผอนผันการชำระคาหนวยกิต คาธรรมเนียม
การศึกษา การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณการศึกษาฯลฯ ซึ่งสิ่งสำคัญที่สภามหาวิทยาลัยไดเนนกับมหาวิทยาลัย และทุกสวนงาน 
คือ การสำรวจขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกคน แลวนำมาวิเคราะห 
ประมวลความตองการ สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัย คณะสนับสนุน ฯลฯ เพื่อใหการชวยเหลือ เยียวยาทั้งในระยะสั้น และ
ระยะยาวตรงกับความตองการ และปญหาของนักศึกษาแตละคนอยางแทจริง โดยดำเนินการจะตองมีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ 
ใหนักศึกษา อาจารย บุคลากร ศิษยเกา และผูปกครองทราบอยางท่ัวถึงทันการณ นอกจากน้ันจะตองเตรียมความพรอมในการ
เปดภาคการศึกษาตนนี้อยางรอบคอบ เพื่อใหการปรับเปลี่ยนเขาสูฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) ที่นักศึกษาและบุคลากร
ทุกคนยังไมคุนชินใหสามารถกาวผานไปดวยกัน
 ทายนี้ในนามของสภามหาวิทยาลัยกระผมขอแสดงความเสียใจตอการถึงแกกรรมของ ศาสตราจารยเกียรติคุณวิโชค 
มุกดามณี ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (สื่อผสม) พุทธศักราช 2555 เปนอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย
ประจำ และรองอธิการบดีฝายบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ไว ณ ที่นี้ดวยครับ

กัญชง                                                            กัญชา

• ปลูกเพื่อเอาเสนใย มาทำกระดาษ เสื้อผา กระเปา 
เชือก ฯลฯ

• มีปริมาณ THC (สารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท) นอยกวา
1 (นอยกวา 0.3 ไมถือวาเปนสารเสพติด)

• เมล็ดมีโปรตีน ที่นำมาใชแทนผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองได 
เชน เตาหู โปรตีนเกษตร เนย ชีส น้ำมันสลัด ไอศกรีม 
นม ฯลฯ และนำมาทำเปนแปง เพื่อทำอาหารได

• น้ำมันกัญชง มีโอเมกา-3 ชวยบำรุงสมอง ลดความเสี่ยง
โรคหัวใจ

• ปลูกเมื่อเอาใบ และชอดอก

• มีปริมาณ THC 1-20

• ไมนำเมล็ดมาประกอบอาหาร แตใบและบางสวนของ
กัญชานำมารักษาอาการบางอยาง เชน อาการปวด เพิ่ม
ความอยากอาหาร ลดการอาเจียน คลายกลามเนื้อ และ
ลดอาการชักได

• น้ำมันกัญชา อยูในระหวางการทำวิจัยเพื่อนำมารักษา
โรคซึมเศรา วิตกกังวล

 กลาวโดยสรุปคือ กัญชง และกัญชา มีลักษณะภายนอก

คอนขางคลายคลึงกัน มีบางสวนที่แตกตางกันบางเล็กนอย กัญชง

ไมนำมาใชในแงของยาเสพติด แตจะเปนการปลูกเพื่อใชเสนใยใน

การทำเสื้อผา กระดาษ เครื่องทอตาง ๆ ในขณะที่กัญชาถูกนำมา

ใชในการเปนยาเสพติด แตหากนำมาใชในปริมาณที่เหมาะสม และ

ถูกวิธี ก็จะสามารถนำมาใชในวงการแพทย เพื่อรักษาผูปวยบาง

โรคได 

2.แนวโนวที่จะเปนประโยชนแกประเทศไทยในอนาคต

ในอนาคตทรัพยากรพืชของประเทศจะขาดแคลนมากขึ้น พืชเสนใย

และเยื่อกระดาษจะเปนอีกวัตถุดิบหนึ่งที่ประเทศไทยจะมีการใช

เพิ่มขึ้นอยางมาก และจะขาดแคลน โดยในขณะนี้มีการสั่งซื้อเยื่อ

กระดาษจากตางประเทศคือ ประเทศจีน และประเทศแคนนาดา 

เปนเงินประมาณหลายพันลานบาทตอป   กัญชงจะเปนพืชหลัก

อีกชนิดหนึ่งที่จะสามารถแกไขปญหานี้ได และจะสามารถทําราย

ไดใหกับประเทศอยางมหาศาล เพราะเปนพืชที่มีอายุสั้นปลูกได

หลายครั้งตอป ใชทุนนอยและไมตองมีการดูแลรักษามากไมตองการดินดีและพื้นที่กวางมาก อีกทั้งยังเปนพืชที่สามารถปลูกได

ซ้ำในพื้นที่เดิม จึงจะชวยลดการตัดไม ทําลายปาและรักษาสิ่งแวดลอมไวไดอีกสวนหนึ่งดวย.

อางอิงและขอบคุณขอมูล
1. https://www.thairath.co.th/content/849370
2. https://www.sanook.com/health/20145/
3. https://www.oncb.go.th/ncsmi/hemp7/กัญชง-กัญชา.pdf
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