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นายภราเดช พยัฆวิเชียร   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษา

ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา  บรรณาธิการ     บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  คณะทำงาน

ปที่ 9 ฉบับที่ 49 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2563)
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ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติเห็นชอบแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารย       
ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ต้ังแตวันท่ี            
15 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป

แนะนำคณบดีวิทยาลัยนานาชาติแนะนำคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

        “การใหการศึกษานั้น คือ การแนะนำสงเสริมบุคคล ใหมีความเจริญงอกงามในการเรียนรู การคิดอาน 
การกระทำตามอัตภาพของตนโดยมีจุดมุงหมาย ในที่สุดใหสามารถนำเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มีในตัวออกมาใช 
ใหเปนประโยชนเกื้อกูลตนเกื้อกูลผูอื่นได โดยสอดคลองไมขัดแยงเบียดเบียนกัน เพื่อที่จะไดอยูรวมกันเปน
สังคมเปนประเทศได…”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก 21 พฤศจิกายน 2516

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

สาระนารู
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 กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหนง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และขณะนี้อยู
ระหวางขั้นตอนการเสนอชื่อไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหม ซึ่งคาดวาจะใชเวลาประมาณ 2-3 เดือน 
(ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2563)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดน้ีจะทำหนาท่ีไปจนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
แตงตั้ง ซึ่งเปนไปตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 มาตรา 21 กำหนดไว  
 กระผมขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาชวยงานสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย สวนงาน บุคลากร นักศึกษา และเจาหนาท่ีทุกทาน ท่ีตลอดเวลาท่ีกระผมดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย   
มา 2 วาระ ประมาณ 5 ป  (ป พ.ศ. 2558-2563)  ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกทาน และในการทำงานไดมีการแลก
เปลี่ยนเรียนรูรวมกันซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่ง รวมถึงการรวมกันพัฒนามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนา
ตามลำดับ
 ขอประชาสัมพันธความคืบหนาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Silpakorn University Transformation ซึ่งเปน
นโยบายการปฏิรูปมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย ที่มอบหมายใหมหาวิทยาลัยไปดำเนินการ และมหาวิทยาลัยไดจาง
ท่ีปรึกษาชาวญ่ีปุนมาชวยใหคำปรึกษา แนะนำ ขณะน้ีมหาวิทยาลัยไดรายงานวาการดำเนินการมีความกาวหนาไปแลวประมาณ
รอยละ 50  โดยมีผลการวิเคราะหท่ีสำคัญ คือ มหาวิทยาลัย มีจุดเดน ดานศิลปะและการออกแบบ และมีความเขมแข็งเปน
อยางมาก รวมถึงหลายคณะอยูในอันดับตนๆ ของประเทศ และมีจุดดอย คือ KPIs ที่มหาวิทยาลัยตั้งไวไมมีความทาทาย 
และยังไมมุงเนนผลกระทบ ความโดดเดนอยูเพียงในประเทศแตยังไปไมถึง Ranking ระดับโลก ผลการวิเคราะหนี้มีประโยชน
มากและมหาวิทยาลัย สวนงานควรนำไปส่ือสารกับบุคลากร และระดมความคิดรวมกันเพ่ือออกแบบการพัฒนามหาวิทยาลัย 
สวนงาน ใหกาวทันความเปลี่ยนแปลง เรงพัฒนาตอยอดจุดเดน พรอมทั้งลดจุดดอย ซึ่งเปนงานที่ทาทายตองใชพลังและ
ความรวมมือจากทุกคน รวมถึงตองดำเนินการอยางตอเนื่อง ขอเปนกำลังใจใหทุกทานครับ

12 สิงหาคม 2563
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
พระราชทานคำขวัญวันแม ประจำป 2563

“ รักเอยรักลูก แมจึงปลูกคุณธรรมใหรักษา 
รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญแทนคุณคาของแผนดิน ”

  
ประเด็นขาว
* คำสอนของพอ
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* แนะนำคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
* แสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ ที่ไดรับรางวัล
* รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และความเชื่อมโยงกับโครงการ Silpakorn University Transformation 
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู
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 ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย 
ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ 
ที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเดน  TTF AWARD (Toyota Thailand 
Foundation Award)  ดานมนุษยศาสตร ประจำป 2562 – 2563 จากผลงาน
หนังสือชื่อ “ เจดียในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา ”

ดานการศึกษาโดยสังเขป
พ.ศ. 2538 ปริญญาเอก สาขาการสอนฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยว Université            
                     de Franche-Comté สาธารณรัฐฝร่ังเศส โดยทุนจากรัฐบาลฝร่ังเศส
พ.ศ. 2523 ปริญญาโท สาขาภาษาศาสตรประยุกต (การสอนภาษาฝรั่งเศส)  
  Université de Franche-Comté สาธารณรัฐฝร่ังเศส โดยทุนจาก
  รัฐบาลฝรั่งเศส
พ.ศ. 2521 ปริญญาตรี สาขาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

แสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำที่ไดรับรางวัล

ดานการบริหารโดยสังเขป
พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2562 – ปจจุบัน รักษาการผูอำนวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2556 – 2559 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2547 – 2554 ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สองวาระ) 
พ.ศ. 2539 – 2546 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สองวาระ)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจำ ท่ีไดรับรางวัลผลงานวิชาการดีเดน TTF AWARD ( Toyota Thailand Foundation Award ) ประจำป 
2562 – 2563  ดานมนุษยศาสตร ผลงานช่ือ  “เจดียในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา”

ศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจำ

กิจกรรม                                                     การดำเนินงาน

การวางแผนการผลิตกำลังคนใหสอดคลองกับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา
และความตองการในการพัฒนาประเทศ 
        - ประเมินแผนการผลิตกำลังคนตามสภาพจริงในปจจุบัน 
        - พัฒนาระบบการประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย 
องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และสถาบันอุดมศึกษา ในการกำหนด
ความตองการกำลังคนเพื่อตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ 
        - ปรับฐานการผลิตกำลังคนระดับสถาบันใหสอดคลองกับแนวทาง
การปรับยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง รวมถึงเพิ่มความรวมมือ
ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตกำลังคนขามศาสตร   

4.วางแผนการผลิตกำลังคนใหสอดคลอง
กับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาและ
ความตองการในการพัฒนาประเทศ

5.1 ยกระดับระบบพัฒนาทักษะ (Reskill/upskill) สำหรับบุคลากรวัยทำงาน
และสงเสริม การเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับผูสูงอายุ 
5.2 ขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ภาคสวนผูใชบัณฑิตมีสวนรวม
ดำเนินการ และตอบสนองความตองการของภาคสวน ผูใชบัณฑิต 
5.3 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาและความเทาเทียมทางสังคม

5.การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
เสริมสรางความรูและทักษะทางอาชีพให
พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคต

6.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานหรือปจจัยเอื้อภายในสถาบันอุดมศึกษาที่สงเสริม
การพัฒนาผูประกอบการ 
6.2 พัฒนากลไกสนับสนุนทางการเงินโดยมหาวิทยาลัยเพื่อสงเสริมการสรางผู
ประกอบการ 
6.3 สงเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนผูประกอบการ 
Entrepreneurial Education 
6.4 สงเสริมภาพลักษณการเปนมหาวิทยาลัยแหงการประกอบการ

6. การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ผูประกอบการ ชวยพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้ง
ระดับทองถิ่นและระดับประเทศ

7.1 ระดมทรัพยากรและความเช่ียวชาญตางประเทศเขามาปฏิบัติงานในประเทศ
รวมผลิตบัณฑิตและวิจัยในประเทศโดยดำเนินการ ผานความรวมมือกับสถาบัน
อุดมศึกษา หรือภาคอุตสาหกรรมในประเทศ (Domestic & International Academic 
& Research Mobility) 
7.2 เคลื่อนยายบุคลากรระหวางสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานภาครัฐ และภาคการ
ผลิตบริการ สังคมและชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ การแขงขันของประเทศ 
(Talent Mobility)

7. การสรางเสริมและการเคลื่อนยายบุคลากร
ศักยภาพสูงเพื่อชวยสรางความเขมแข็งให
ภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

อางอิง และขอขอบคุณขอมูลจาก
http://www.plan.cmru.ac.th/file_update/new_plan/budget2564/25621211005.pdf
https://th.foursquare.com/v/
https://www.dek-d.com/tcas/46744/



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 49 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2563)

3

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)

2

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

คุย
กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

คุย

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติเห็นชอบแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารย       
ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ต้ังแตวันท่ี            
15 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป

แนะนำคณบดีวิทยาลัยนานาชาติแนะนำคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

        “การใหการศึกษานั้น คือ การแนะนำสงเสริมบุคคล ใหมีความเจริญงอกงามในการเรียนรู การคิดอาน 
การกระทำตามอัตภาพของตนโดยมีจุดมุงหมาย ในที่สุดใหสามารถนำเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มีในตัวออกมาใช 
ใหเปนประโยชนเกื้อกูลตนเกื้อกูลผูอื่นได โดยสอดคลองไมขัดแยงเบียดเบียนกัน เพื่อที่จะไดอยูรวมกันเปน
สังคมเปนประเทศได…”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก 21 พฤศจิกายน 2516

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

สาระนารู

*

* 

* 

*

* 

“

…”

* 9 

https://campus.campus-star.com/variety/ html
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 กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหนง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และขณะนี้อยู
ระหวางขั้นตอนการเสนอชื่อไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหม ซึ่งคาดวาจะใชเวลาประมาณ 2-3 เดือน 
(ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2563)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดน้ีจะทำหนาท่ีไปจนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
แตงตั้ง ซึ่งเปนไปตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 มาตรา 21 กำหนดไว  
 กระผมขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาชวยงานสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย สวนงาน บุคลากร นักศึกษา และเจาหนาท่ีทุกทาน ท่ีตลอดเวลาท่ีกระผมดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย   
มา 2 วาระ ประมาณ 5 ป  (ป พ.ศ. 2558-2563)  ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกทาน และในการทำงานไดมีการแลก
เปลี่ยนเรียนรูรวมกันซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่ง รวมถึงการรวมกันพัฒนามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนา
ตามลำดับ
 ขอประชาสัมพันธความคืบหนาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Silpakorn University Transformation ซึ่งเปน
นโยบายการปฏิรูปมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย ที่มอบหมายใหมหาวิทยาลัยไปดำเนินการ และมหาวิทยาลัยไดจาง
ท่ีปรึกษาชาวญ่ีปุนมาชวยใหคำปรึกษา แนะนำ ขณะน้ีมหาวิทยาลัยไดรายงานวาการดำเนินการมีความกาวหนาไปแลวประมาณ
รอยละ 50  โดยมีผลการวิเคราะหท่ีสำคัญ คือ มหาวิทยาลัย มีจุดเดน ดานศิลปะและการออกแบบ และมีความเขมแข็งเปน
อยางมาก รวมถึงหลายคณะอยูในอันดับตนๆ ของประเทศ และมีจุดดอย คือ KPIs ที่มหาวิทยาลัยตั้งไวไมมีความทาทาย 
และยังไมมุงเนนผลกระทบ ความโดดเดนอยูเพียงในประเทศแตยังไปไมถึง Ranking ระดับโลก ผลการวิเคราะหนี้มีประโยชน
มากและมหาวิทยาลัย สวนงานควรนำไปส่ือสารกับบุคลากร และระดมความคิดรวมกันเพ่ือออกแบบการพัฒนามหาวิทยาลัย 
สวนงาน ใหกาวทันความเปลี่ยนแปลง เรงพัฒนาตอยอดจุดเดน พรอมทั้งลดจุดดอย ซึ่งเปนงานที่ทาทายตองใชพลังและ
ความรวมมือจากทุกคน รวมถึงตองดำเนินการอยางตอเนื่อง ขอเปนกำลังใจใหทุกทานครับ

12 สิงหาคม 2563
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
พระราชทานคำขวัญวันแม ประจำป 2563

“ รักเอยรักลูก แมจึงปลูกคุณธรรมใหรักษา 
รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญแทนคุณคาของแผนดิน ”

  
ประเด็นขาว
* คำสอนของพอ
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* แนะนำคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
* แสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ ที่ไดรับรางวัล
* รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และความเชื่อมโยงกับโครงการ Silpakorn University Transformation 
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา
2
2
3
3
4
5
8
11

 ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย 
ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ 
ที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเดน  TTF AWARD (Toyota Thailand 
Foundation Award)  ดานมนุษยศาสตร ประจำป 2562 – 2563 จากผลงาน
หนังสือชื่อ “ เจดียในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา ”

ดานการศึกษาโดยสังเขป
พ.ศ. 2538 ปริญญาเอก สาขาการสอนฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยว Université            
                     de Franche-Comté สาธารณรัฐฝร่ังเศส โดยทุนจากรัฐบาลฝร่ังเศส
พ.ศ. 2523 ปริญญาโท สาขาภาษาศาสตรประยุกต (การสอนภาษาฝรั่งเศส)  
  Université de Franche-Comté สาธารณรัฐฝร่ังเศส โดยทุนจาก
  รัฐบาลฝรั่งเศส
พ.ศ. 2521 ปริญญาตรี สาขาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

แสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำที่ไดรับรางวัล

ดานการบริหารโดยสังเขป
พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2562 – ปจจุบัน รักษาการผูอำนวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2556 – 2559 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2547 – 2554 ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สองวาระ) 
พ.ศ. 2539 – 2546 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สองวาระ)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจำ ท่ีไดรับรางวัลผลงานวิชาการดีเดน TTF AWARD ( Toyota Thailand Foundation Award ) ประจำป 
2562 – 2563  ดานมนุษยศาสตร ผลงานช่ือ  “เจดียในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา”

ศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจำ

กิจกรรม                                                     การดำเนินงาน

การวางแผนการผลิตกำลังคนใหสอดคลองกับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา
และความตองการในการพัฒนาประเทศ 
        - ประเมินแผนการผลิตกำลังคนตามสภาพจริงในปจจุบัน 
        - พัฒนาระบบการประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย 
องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และสถาบันอุดมศึกษา ในการกำหนด
ความตองการกำลังคนเพื่อตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ 
        - ปรับฐานการผลิตกำลังคนระดับสถาบันใหสอดคลองกับแนวทาง
การปรับยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง รวมถึงเพิ่มความรวมมือ
ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตกำลังคนขามศาสตร   

4.วางแผนการผลิตกำลังคนใหสอดคลอง
กับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาและ
ความตองการในการพัฒนาประเทศ

5.1 ยกระดับระบบพัฒนาทักษะ (Reskill/upskill) สำหรับบุคลากรวัยทำงาน
และสงเสริม การเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับผูสูงอายุ 
5.2 ขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ภาคสวนผูใชบัณฑิตมีสวนรวม
ดำเนินการ และตอบสนองความตองการของภาคสวน ผูใชบัณฑิต 
5.3 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาและความเทาเทียมทางสังคม

5.การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
เสริมสรางความรูและทักษะทางอาชีพให
พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคต

6.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานหรือปจจัยเอื้อภายในสถาบันอุดมศึกษาที่สงเสริม
การพัฒนาผูประกอบการ 
6.2 พัฒนากลไกสนับสนุนทางการเงินโดยมหาวิทยาลัยเพื่อสงเสริมการสรางผู
ประกอบการ 
6.3 สงเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนผูประกอบการ 
Entrepreneurial Education 
6.4 สงเสริมภาพลักษณการเปนมหาวิทยาลัยแหงการประกอบการ

6. การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ผูประกอบการ ชวยพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้ง
ระดับทองถิ่นและระดับประเทศ

7.1 ระดมทรัพยากรและความเช่ียวชาญตางประเทศเขามาปฏิบัติงานในประเทศ
รวมผลิตบัณฑิตและวิจัยในประเทศโดยดำเนินการ ผานความรวมมือกับสถาบัน
อุดมศึกษา หรือภาคอุตสาหกรรมในประเทศ (Domestic & International Academic 
& Research Mobility) 
7.2 เคลื่อนยายบุคลากรระหวางสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานภาครัฐ และภาคการ
ผลิตบริการ สังคมและชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ การแขงขันของประเทศ 
(Talent Mobility)

7. การสรางเสริมและการเคลื่อนยายบุคลากร
ศักยภาพสูงเพื่อชวยสรางความเขมแข็งให
ภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

อางอิง และขอขอบคุณขอมูลจาก
http://www.plan.cmru.ac.th/file_update/new_plan/budget2564/25621211005.pdf
https://th.foursquare.com/v/
https://www.dek-d.com/tcas/46744/



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 49 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2563)

3

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

2

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติเห็นชอบแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารย       
ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ต้ังแตวันท่ี            
15 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป

แนะนำคณบดีวิทยาลัยนานาชาติแนะนำคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

        “การใหการศึกษานั้น คือ การแนะนำสงเสริมบุคคล ใหมีความเจริญงอกงามในการเรียนรู การคิดอาน 
การกระทำตามอัตภาพของตนโดยมีจุดมุงหมาย ในที่สุดใหสามารถนำเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มีในตัวออกมาใช 
ใหเปนประโยชนเกื้อกูลตนเกื้อกูลผูอื่นได โดยสอดคลองไมขัดแยงเบียดเบียนกัน เพื่อที่จะไดอยูรวมกันเปน
สังคมเปนประเทศได…”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก 21 พฤศจิกายน 2516

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

สาระนารู

*

* 

* 

*

* 

“

…”

* 9 

https://campus.campus-star.com/variety/ html
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 กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหนง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และขณะนี้อยู
ระหวางขั้นตอนการเสนอชื่อไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหม ซึ่งคาดวาจะใชเวลาประมาณ 2-3 เดือน 
(ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2563)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดน้ีจะทำหนาท่ีไปจนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
แตงตั้ง ซึ่งเปนไปตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 มาตรา 21 กำหนดไว  
 กระผมขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาชวยงานสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย สวนงาน บุคลากร นักศึกษา และเจาหนาท่ีทุกทาน ท่ีตลอดเวลาท่ีกระผมดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย   
มา 2 วาระ ประมาณ 5 ป  (ป พ.ศ. 2558-2563)  ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกทาน และในการทำงานไดมีการแลก
เปลี่ยนเรียนรูรวมกันซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่ง รวมถึงการรวมกันพัฒนามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนา
ตามลำดับ
 ขอประชาสัมพันธความคืบหนาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Silpakorn University Transformation ซึ่งเปน
นโยบายการปฏิรูปมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย ที่มอบหมายใหมหาวิทยาลัยไปดำเนินการ และมหาวิทยาลัยไดจาง
ท่ีปรึกษาชาวญ่ีปุนมาชวยใหคำปรึกษา แนะนำ ขณะน้ีมหาวิทยาลัยไดรายงานวาการดำเนินการมีความกาวหนาไปแลวประมาณ
รอยละ 50  โดยมีผลการวิเคราะหท่ีสำคัญ คือ มหาวิทยาลัย มีจุดเดน ดานศิลปะและการออกแบบ และมีความเขมแข็งเปน
อยางมาก รวมถึงหลายคณะอยูในอันดับตนๆ ของประเทศ และมีจุดดอย คือ KPIs ที่มหาวิทยาลัยตั้งไวไมมีความทาทาย 
และยังไมมุงเนนผลกระทบ ความโดดเดนอยูเพียงในประเทศแตยังไปไมถึง Ranking ระดับโลก ผลการวิเคราะหนี้มีประโยชน
มากและมหาวิทยาลัย สวนงานควรนำไปส่ือสารกับบุคลากร และระดมความคิดรวมกันเพ่ือออกแบบการพัฒนามหาวิทยาลัย 
สวนงาน ใหกาวทันความเปลี่ยนแปลง เรงพัฒนาตอยอดจุดเดน พรอมทั้งลดจุดดอย ซึ่งเปนงานที่ทาทายตองใชพลังและ
ความรวมมือจากทุกคน รวมถึงตองดำเนินการอยางตอเนื่อง ขอเปนกำลังใจใหทุกทานครับ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติเห็นชอบแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารย       2563 ไดมีมติเห็นชอบแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารย       
ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ต้ังแตวันท่ี            ติ โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ต้ังแตวันท่ี            

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 
ติ โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ต้ังแตวันท่ี            

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติเห็นชอบแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารย       
ติ โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ต้ังแตวันท่ี            
2563 ไดมีมติเห็นชอบแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารย       2563 ไดมีมติเห็นชอบแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารย       

ติ โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ต้ังแตวันท่ี            
2563 ไดมีมติเห็นชอบแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารย       

15 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป

แนะนำคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

12 สิงหาคม 2563
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
พระราชทานคำขวัญวันแม ประจำป 2563

“ รักเอยรักลูก แมจึงปลูกคุณธรรมใหรักษา 
รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญแทนคุณคาของแผนดิน ”

  
ประเด็นขาว
* คำสอนของพอ
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* แนะนำคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
* แสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ ที่ไดรับรางวัล
* รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และความเชื่อมโยงกับโครงการ Silpakorn University Transformation 
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา
2
2
3
3
4
5
8
11

 ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย 
ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ 
ที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเดน  TTF AWARD (Toyota Thailand 
Foundation Award)  ดานมนุษยศาสตร ประจำป 2562 – 2563 จากผลงาน
หนังสือชื่อ “ เจดียในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา ”

ดานการศึกษาโดยสังเขป
พ.ศ. 2538 ปริญญาเอก สาขาการสอนฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยว Université            
                     de Franche-Comté สาธารณรัฐฝร่ังเศส โดยทุนจากรัฐบาลฝร่ังเศส
พ.ศ. 2523 ปริญญาโท สาขาภาษาศาสตรประยุกต (การสอนภาษาฝรั่งเศส)  
  Université de Franche-Comté สาธารณรัฐฝร่ังเศส โดยทุนจาก
  รัฐบาลฝรั่งเศส
พ.ศ. 2521 ปริญญาตรี สาขาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

แสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำที่ไดรับรางวัล

ดานการบริหารโดยสังเขป
พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2562 – ปจจุบัน รักษาการผูอำนวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2556 – 2559 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2547 – 2554 ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สองวาระ) 
พ.ศ. 2539 – 2546 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สองวาระ)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจำ ท่ีไดรับรางวัลผลงานวิชาการดีเดน TTF AWARD ( Toyota Thailand Foundation Award ) ประจำป 
2562 – 2563  ดานมนุษยศาสตร ผลงานช่ือ  “เจดียในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา”

ศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจำ

กิจกรรม                                                     การดำเนินงาน

การวางแผนการผลิตกำลังคนใหสอดคลองกับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา
และความตองการในการพัฒนาประเทศ 
        - ประเมินแผนการผลิตกำลังคนตามสภาพจริงในปจจุบัน 
        - พัฒนาระบบการประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย 
องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และสถาบันอุดมศึกษา ในการกำหนด
ความตองการกำลังคนเพื่อตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ 
        - ปรับฐานการผลิตกำลังคนระดับสถาบันใหสอดคลองกับแนวทาง
การปรับยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง รวมถึงเพิ่มความรวมมือ
ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตกำลังคนขามศาสตร   

4.วางแผนการผลิตกำลังคนใหสอดคลอง
กับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาและ
ความตองการในการพัฒนาประเทศ

5.1 ยกระดับระบบพัฒนาทักษะ (Reskill/upskill) สำหรับบุคลากรวัยทำงาน
และสงเสริม การเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับผูสูงอายุ 
5.2 ขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ภาคสวนผูใชบัณฑิตมีสวนรวม
ดำเนินการ และตอบสนองความตองการของภาคสวน ผูใชบัณฑิต 
5.3 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาและความเทาเทียมทางสังคม

5.การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
เสริมสรางความรูและทักษะทางอาชีพให
พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคต

6.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานหรือปจจัยเอื้อภายในสถาบันอุดมศึกษาที่สงเสริม
การพัฒนาผูประกอบการ 
6.2 พัฒนากลไกสนับสนุนทางการเงินโดยมหาวิทยาลัยเพื่อสงเสริมการสรางผู
ประกอบการ 
6.3 สงเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนผูประกอบการ 
Entrepreneurial Education 
6.4 สงเสริมภาพลักษณการเปนมหาวิทยาลัยแหงการประกอบการ

6. การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ผูประกอบการ ชวยพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้ง
ระดับทองถิ่นและระดับประเทศ

7.1 ระดมทรัพยากรและความเช่ียวชาญตางประเทศเขามาปฏิบัติงานในประเทศ
รวมผลิตบัณฑิตและวิจัยในประเทศโดยดำเนินการ ผานความรวมมือกับสถาบัน
อุดมศึกษา หรือภาคอุตสาหกรรมในประเทศ (Domestic & International Academic 
& Research Mobility) 
7.2 เคลื่อนยายบุคลากรระหวางสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานภาครัฐ และภาคการ
ผลิตบริการ สังคมและชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ การแขงขันของประเทศ 
(Talent Mobility)

7. การสรางเสริมและการเคลื่อนยายบุคลากร
ศักยภาพสูงเพื่อชวยสรางความเขมแข็งให
ภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

อางอิง และขอขอบคุณขอมูลจาก
http://www.plan.cmru.ac.th/file_update/new_plan/budget2564/25621211005.pdf
https://th.foursquare.com/v/
https://www.dek-d.com/tcas/46744/
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รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และความเชื่อมโยงกับโครงการ Silpakorn University Transformation

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดี
ฝายพัฒนาองคกร ไดรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และความเช่ือมโยงกับโครงการ Silpakorn University Transformation 
โดยสรุปดังน้ี

1. สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  1.1 THE World University Rankings
        ในป 2020 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 
1,001+ (อันดับท่ี 4 รวมของประเทศ และติดอันดับเปนปแรก)
  1.2 QS Asia University Rankings
       - ป 2020 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ     
351-400 ของเอเชีย
       - ป 2019 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ     
351-400 ของเอเชีย
       - ป 2018 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ     
301-350 = Top 2.5% ของเอเชีย
  1.3 SCImago Institutions Rankings

 1.4 QS World University Rankings by Subjects
       - ป 2016 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 1 ดาน Art & Design และอันดับ 5 ดาน Philosophy
       - ป 2015 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 1 ดาน Art & Design และอันดับ 4 ดาน Philosophy
       ในป 2017 QS World University ยุติการเผยแพร Rankings by Subject ในระดับประเทศ
 1.5 THE Impact Rankings
       ป 2020 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 601+ ซ่ึงเปนปแรกท่ีติดอันดับ โดยมีเกณฑการพิจารณาคือ
เร่ืองการมีสวนรวมหลักกับ UN อาทิ ลดความอดอยาก การใหการศึกษาท่ีเทาเทียมกัน เปนตน

2. เปาหมายตอไปของมหาวิทยาลัย

3. ความเช่ือมโยงกับโครงการ Silpakorn University Transformation
    มหาวิทยาลัยไดจางบริษัทท่ีปรึกษาชาวญ่ีปุน มาใหคำปรึกษา ออกแบบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในโครงการ 
Silpakorn University Transformation ท่ีปรึกษาชาวญ่ีปุนไดวิเคราะหจุดเดนและจุดดอยของมหาวิทยาลัย โดยสรุปดังน้ี

อาจารย ดร. สุภาพ เกิดแสง

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร

ป 2020 อันดับท่ี  7  ของประเทศ           ป 2020 อันดับท่ี 3 ของประเทศ

ป 2019 อันดับท่ี 11 ของประเทศ           ป 2019 อันดับท่ี 4 ของประเทศ

ป 2018 อันดับท่ี  5  ของประเทศ           ป 2018 อันดับท่ี 2 ของประเทศ

ป 2017 อันดับท่ี 10 ของประเทศ           ป 2017 อันดับท่ี 5 ของประเทศ

ป 2016 อันดับท่ี 10 ของประเทศ           ป 2016 อันดับท่ี 7 ของประเทศ

รวมทุกดาน                                      ดาน Innovation

QS World University Ranking by Subjects in Art&Design เพ่ือบงช้ีความเปนเลิศดานศิลปะและการออกแบบ

SCImago IR + Innovation      เพ่ือยืนยันความเปนผูนำดานการสรางสรรค

THE WUR by Subjects (Science and Technology)   เพ่ือพิสูจนศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

THE Impact Rankings      เพ่ือตอบโจทยการพัฒนาชุมชนและสังคม

QS Stars Ratings       เพ่ือรับประกันมาตรฐานระดับสากล

  3.1 จุดเดนของมหาวิทยาลัย 
   1) เปนท่ี 1 ของประเทศในดานศิลปะและการออกแบบ และมีความเขมแข็งเปนอยางมาก
   2) หลายคณะอยูในอันดับตนๆ ของประเทศ
  3.2 จุดดอยของมหาวิทยาลัย
   1) มหาวิทยาลัยมีความโดดเดนเพียงแตในประเทศ แตยังไปไมถึง Ranking ระดับโลก
   2) KPIs ท่ีมหาวิทยาลัยต้ังไวไมมีความทาทาย
   3) KPIs ดานศิลปะและการออกแบบท่ีมีความทาทายยังมีไมมาก
   4) การต้ังเปาหมายตางๆ ยังไมมุงเนนผลกระทบ

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
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1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562-2566

   ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

1) ควรกำหนดเปาหมาย ผลลัพธท่ีมหาวิทยาลัยตองการเม่ือส้ินปการศึกษา 2566 ใหชัดเจน แลวนำมากำหนด

เปนกลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการในแตละปการศึกษา เพื่อใหสำเร็จตาม

เปาหมาย ผลลัพธที่กำหนดไว

 2) ควรปรับตัวชี้วัด คาเปาหมายที่สวนใหญเนนเชิงปริมาณ ใหเปนเชิงผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ และคุณภาพมากขึ้น 

เพื่อใหทราบวาเมื่อดำเนินการในเรื่องนั้นๆ แลวจะเกิดผลอยางไร 

 3) ควรมีระบบ กลไกการขับเคลื่อนแผน การกำกับติดตาม และประเมินผลดวย เพื่อใหการดำเนินการบรรลุผล

ตามแผนที่กำหนดไว รวมถึงการรายงานผลการดำเนินการใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง

 4) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานี้เปนเครื่องมือสำคัญในการชวยสนับสนุน ขับเคลื่อนนโยบายดานวิชาการของ

มหาวิทยาลัย และส่ิงสำคัญท่ีจะชวยใหแผนน้ีสำเร็จ คือ บุคลากรทุกคนตองรวมมือกันทำงาน และปรับตัว ปรับความคิด 

ปรับวิธีการทำงาน ใหทันกับสถานการณและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  

 5) ควรจัดลำดับความสำคัญของการจัดกิจกรรม/โครงการ

 6) ควรพิจารณาและวิเคราะหเรื่องการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาใหรอบคอบ เนื่องจากปจจุบัน

นักศึกษาสนใจศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาลดลง ทำใหเกือบทุกสถาบันนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีแนวโนมลดลงอยาง

ตอเน่ือง ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยมุงสูความเปนนานาชาติ มหาวิทยาลัยวิจัย เพ่ิมจำนวนผลงานตีพิมพระดับชาติ/นานาชาติ ฯลฯ 

มหาวิทยาลัยจึงควรหากลยุทธ รูปแบบวิธีการใหมๆ  ในการเพ่ิมจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิต อาทิ การผลิตบัณฑิตเพ่ือ

สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล การสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมในงานวิจัยและไดรับคาตอบแทน จัดการศึกษาแบบ

ระบบคลังหนวยกิต เปนตน 

 7) ควรมีการระดมความคิดรวมกันของสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย เก่ียวกับการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โดยนำขอมูลสถานภาพของมหาวิทยาลัย คณะ อาทิ จำนวนหลักสูตรนานาชาติ การปดหลักสูตร 

การจัดต้ังโรงเรียนนานาชาติ การต้ัง International office ฯลฯ มาระดมความคิดรวมกัน ซ่ึงจะได แนวทาง ขอเสนอแนะ

ที่เปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้น

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562-2566 ตามที่มหาวิทยาลัย

เสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

1. การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา

   สวนงานประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

   ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

การประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

 ควรพิจารณาเร่ืองการจัดสนทนากลุมกับผูเก่ียวของกลุมตางๆ วิธีการ รูปแบบท่ีทำใหผูเขารวมสนทนากลุมให

ขอมูลที่สะทอนความเปนจริง กลาพูดกลาแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะเปนประโยชนตอการใหขอเสนอแนะ แนวทางการ

ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของสวนงาน และผูบริหารสวนงาน รวมถึงควรเปดโอกาส ชองทางในการส่ือสาร/การรับฟง

ความคิดเห็นจากหัวหนาสวนงานใหมากข้ึน เพ่ือใหการติดตาม และประเมินผลฯ เกิดประโยชนตอการพัฒนาเพ่ิมข้ึน

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ

 1) สวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีจะตองดำเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

 2) การปรับหลักเกณฑการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา

สวนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ (ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดวย

2. ราง คูมือ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี

   มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564

   ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 ควรพิจารณาปรับสัดสวนการคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (มี 2 สวน)

อาทิ

 สวนท่ี 1 คะแนนในสวนน้ีมาจากคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย แลวนำมา

คิดในสัดสวนรอยละ 60 เน่ืองจากผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนหน่ึงมาจากการรวบรวมผลการดำเนินงานของ

คณะ จึงควรลดสัดสวนลง เชน กำหนดสัดสวนเปนรอยละ 50

 สวนท่ี 2 ความเปนผูนำฯ คะแนนในสวนน้ีมีความสำคัญมากจึงควรปรับเพ่ิมสัดสวน เชน กำหนดสัดสวนเปน

รอยละ 50 แตเน่ืองจากบริบทการทำงานของมหาวิทยาลัยแตกตางจากกระทรวงอ่ืนๆ ท่ีอธิการบดีไมสามารถบริหาร

จัดการไดท้ังหมด และในการเก็บขอมูลความเปนผูนำฯ น้ีควรดำเนินการดวยความรอบคอบเพ่ือใหสะทอนความเปนจริง 

อาทิ หากประเมินโดยการเขียนบรรยายความเปนผูนำฯ จะมีความเปน subjective สูง หรือการใหผูเก่ียวของกลุมตางๆ 

ตอบแบบสอบถาม อาจจะข้ึนกับการรับรู ความรูสึกของแตละบุคคล จึงควรมีกลไกวิธีการในการตรวจสอบ สอบทาน 

กำหนดผลลัพธท่ีวัดไดเพ่ือใหมีหลักฐานท่ีชัดเจนเพ่ือแสดงถึงความเปนผูนำฯ ของอธิการบดีดวย

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ ราง คูมือ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามท่ีคณะ

กรรมการติดตาม และประเมินผลฯ (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

เสนอ โดยใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดวย
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3. หลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการของคณาจารย

   สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร

   ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 ตามท่ีกำหนดใหมีการเสนอขอกำหนดตำแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย โดยวิธีท่ี 3 ตามประกาศ 

ก.พ.อ.ฯ ฉบับ พ.ศ. 2563 

 - สำหรับสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร เภสัชศาสตร สัตวศาสตร และสาขาวิชาอ่ืนๆ 

ตามท่ี ก.พ.ว. กำหนด 

 - สำหรับสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และสาขาวิชาอ่ืนๆ ตามท่ี ก.พ.ว. กำหนด

 ท้ังน้ี ผูเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ โดยวิธีท่ี 3 ตองเปนหัวหนาโครงการวิจัย (Principal investigator) 

ท่ีไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน โดยแตละทุนวิจัยตองมีมูลคาจำนวนไมนอยกวาท่ี ก.พ.ว. กำหนด 

 ท่ีประชุมเห็นวาควรเปดชองใหสามารถเสนอขอกำหนดตำแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย โดยวิธีท่ี 3 

ท่ีครอบคลุมสาขาวิชาในดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปะและการออกแบบดวย เพ่ือประโยชนของบุคลากร โดยใน

การดำเนินการมหาวิทยาลัยศิลปากรควรไปศึกษาขอมูลแนวทาง หลักเกณฑการขอกำหนดตำแหนงรองศาสตราจารย

และศาสตราจารย โดยวิธีอ่ืนๆ ของสถาบันการศึกษาท้ังภายในประเทศและตางประเทศ แลวนำมากำหนดเปนหลักเกณฑ

แนวทางการขอกำหนดตำแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย โดยวิธีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีมาตรฐาน

เปนท่ียอมรับ แลวเสนอพิจารณาตามลำดับตอไป และเม่ือสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแลวใหเสนอกระทรวงอว. เพ่ือจะ

ไดเปนตนแบบของมหาวิทยาลัยตางๆ ตอไป

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ

 1. ประเด็นขอสังเกต ปญหาหรือผลกระทบจากประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ัง

บุคคลใหดำรงตำแหนงฯ พ.ศ. 2563

 2. แนวทางการดำเนินการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ สำหรับคณาจารยของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

 3. แนวทางการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงทาง

วิชาการ 

 ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เสนอ โดยใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไป

พิจารณาดวย



4

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
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รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และความเชื่อมโยงกับโครงการ Silpakorn University Transformation

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดี
ฝายพัฒนาองคกร ไดรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และความเช่ือมโยงกับโครงการ Silpakorn University Transformation 
โดยสรุปดังน้ี

1. สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  1.1 THE World University Rankings
        ในป 2020 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 
1,001+ (อันดับท่ี 4 รวมของประเทศ และติดอันดับเปนปแรก)
  1.2 QS Asia University Rankings
       - ป 2020 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ     
351-400 ของเอเชีย
       - ป 2019 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ     
351-400 ของเอเชีย
       - ป 2018 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ     
301-350 = Top 2.5% ของเอเชีย
  1.3 SCImago Institutions Rankings

 1.4 QS World University Rankings by Subjects
       - ป 2016 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 1 ดาน Art & Design และอันดับ 5 ดาน Philosophy
       - ป 2015 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 1 ดาน Art & Design และอันดับ 4 ดาน Philosophy
       ในป 2017 QS World University ยุติการเผยแพร Rankings by Subject ในระดับประเทศ
 1.5 THE Impact Rankings
       ป 2020 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 601+ ซ่ึงเปนปแรกท่ีติดอันดับ โดยมีเกณฑการพิจารณาคือ
เร่ืองการมีสวนรวมหลักกับ UN อาทิ ลดความอดอยาก การใหการศึกษาท่ีเทาเทียมกัน เปนตน

2. เปาหมายตอไปของมหาวิทยาลัย

3. ความเช่ือมโยงกับโครงการ Silpakorn University Transformation
    มหาวิทยาลัยไดจางบริษัทท่ีปรึกษาชาวญ่ีปุน มาใหคำปรึกษา ออกแบบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในโครงการ 
Silpakorn University Transformation ท่ีปรึกษาชาวญ่ีปุนไดวิเคราะหจุดเดนและจุดดอยของมหาวิทยาลัย โดยสรุปดังน้ี

อาจารย ดร. สุภาพ เกิดแสง

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร

ป 2020 อันดับท่ี  7  ของประเทศ           ป 2020 อันดับท่ี 3 ของประเทศ

ป 2019 อันดับท่ี 11 ของประเทศ           ป 2019 อันดับท่ี 4 ของประเทศ

ป 2018 อันดับท่ี  5  ของประเทศ           ป 2018 อันดับท่ี 2 ของประเทศ

ป 2017 อันดับท่ี 10 ของประเทศ           ป 2017 อันดับท่ี 5 ของประเทศ

ป 2016 อันดับท่ี 10 ของประเทศ           ป 2016 อันดับท่ี 7 ของประเทศ

รวมทุกดาน                                      ดาน Innovation

QS World University Ranking by Subjects in Art&Design เพ่ือบงช้ีความเปนเลิศดานศิลปะและการออกแบบ

SCImago IR + Innovation      เพ่ือยืนยันความเปนผูนำดานการสรางสรรค

THE WUR by Subjects (Science and Technology)   เพ่ือพิสูจนศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

THE Impact Rankings      เพ่ือตอบโจทยการพัฒนาชุมชนและสังคม

QS Stars Ratings       เพ่ือรับประกันมาตรฐานระดับสากล

  3.1 จุดเดนของมหาวิทยาลัย 
   1) เปนท่ี 1 ของประเทศในดานศิลปะและการออกแบบ และมีความเขมแข็งเปนอยางมาก
   2) หลายคณะอยูในอันดับตนๆ ของประเทศ
  3.2 จุดดอยของมหาวิทยาลัย
   1) มหาวิทยาลัยมีความโดดเดนเพียงแตในประเทศ แตยังไปไมถึง Ranking ระดับโลก
   2) KPIs ท่ีมหาวิทยาลัยต้ังไวไมมีความทาทาย
   3) KPIs ดานศิลปะและการออกแบบท่ีมีความทาทายยังมีไมมาก
   4) การต้ังเปาหมายตางๆ ยังไมมุงเนนผลกระทบ

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

5

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562-2566

   ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

1) ควรกำหนดเปาหมาย ผลลัพธท่ีมหาวิทยาลัยตองการเม่ือส้ินปการศึกษา 2566 ใหชัดเจน แลวนำมากำหนด

เปนกลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการในแตละปการศึกษา เพื่อใหสำเร็จตาม

เปาหมาย ผลลัพธที่กำหนดไว

 2) ควรปรับตัวชี้วัด คาเปาหมายที่สวนใหญเนนเชิงปริมาณ ใหเปนเชิงผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ และคุณภาพมากขึ้น 

เพื่อใหทราบวาเมื่อดำเนินการในเรื่องนั้นๆ แลวจะเกิดผลอยางไร 

 3) ควรมีระบบ กลไกการขับเคลื่อนแผน การกำกับติดตาม และประเมินผลดวย เพื่อใหการดำเนินการบรรลุผล

ตามแผนที่กำหนดไว รวมถึงการรายงานผลการดำเนินการใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง

 4) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานี้เปนเครื่องมือสำคัญในการชวยสนับสนุน ขับเคลื่อนนโยบายดานวิชาการของ

มหาวิทยาลัย และส่ิงสำคัญท่ีจะชวยใหแผนน้ีสำเร็จ คือ บุคลากรทุกคนตองรวมมือกันทำงาน และปรับตัว ปรับความคิด 

ปรับวิธีการทำงาน ใหทันกับสถานการณและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  

 5) ควรจัดลำดับความสำคัญของการจัดกิจกรรม/โครงการ

 6) ควรพิจารณาและวิเคราะหเรื่องการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาใหรอบคอบ เนื่องจากปจจุบัน

นักศึกษาสนใจศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาลดลง ทำใหเกือบทุกสถาบันนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีแนวโนมลดลงอยาง

ตอเน่ือง ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยมุงสูความเปนนานาชาติ มหาวิทยาลัยวิจัย เพ่ิมจำนวนผลงานตีพิมพระดับชาติ/นานาชาติ ฯลฯ 

มหาวิทยาลัยจึงควรหากลยุทธ รูปแบบวิธีการใหมๆ  ในการเพ่ิมจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิต อาทิ การผลิตบัณฑิตเพ่ือ

สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล การสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมในงานวิจัยและไดรับคาตอบแทน จัดการศึกษาแบบ

ระบบคลังหนวยกิต เปนตน 

 7) ควรมีการระดมความคิดรวมกันของสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย เก่ียวกับการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โดยนำขอมูลสถานภาพของมหาวิทยาลัย คณะ อาทิ จำนวนหลักสูตรนานาชาติ การปดหลักสูตร 

การจัดต้ังโรงเรียนนานาชาติ การต้ัง International office ฯลฯ มาระดมความคิดรวมกัน ซ่ึงจะได แนวทาง ขอเสนอแนะ

ที่เปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้น

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562-2566 ตามที่มหาวิทยาลัย

เสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

1. การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา

   สวนงานประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

   ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

การประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

 ควรพิจารณาเร่ืองการจัดสนทนากลุมกับผูเก่ียวของกลุมตางๆ วิธีการ รูปแบบท่ีทำใหผูเขารวมสนทนากลุมให

ขอมูลที่สะทอนความเปนจริง กลาพูดกลาแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะเปนประโยชนตอการใหขอเสนอแนะ แนวทางการ

ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของสวนงาน และผูบริหารสวนงาน รวมถึงควรเปดโอกาส ชองทางในการส่ือสาร/การรับฟง

ความคิดเห็นจากหัวหนาสวนงานใหมากข้ึน เพ่ือใหการติดตาม และประเมินผลฯ เกิดประโยชนตอการพัฒนาเพ่ิมข้ึน

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ

 1) สวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีจะตองดำเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

 2) การปรับหลักเกณฑการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา

สวนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ (ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดวย

2. ราง คูมือ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี

   มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564

   ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 ควรพิจารณาปรับสัดสวนการคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (มี 2 สวน)

อาทิ

 สวนท่ี 1 คะแนนในสวนน้ีมาจากคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย แลวนำมา

คิดในสัดสวนรอยละ 60 เน่ืองจากผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนหน่ึงมาจากการรวบรวมผลการดำเนินงานของ

คณะ จึงควรลดสัดสวนลง เชน กำหนดสัดสวนเปนรอยละ 50

 สวนท่ี 2 ความเปนผูนำฯ คะแนนในสวนน้ีมีความสำคัญมากจึงควรปรับเพ่ิมสัดสวน เชน กำหนดสัดสวนเปน

รอยละ 50 แตเน่ืองจากบริบทการทำงานของมหาวิทยาลัยแตกตางจากกระทรวงอ่ืนๆ ท่ีอธิการบดีไมสามารถบริหาร

จัดการไดท้ังหมด และในการเก็บขอมูลความเปนผูนำฯ น้ีควรดำเนินการดวยความรอบคอบเพ่ือใหสะทอนความเปนจริง 

อาทิ หากประเมินโดยการเขียนบรรยายความเปนผูนำฯ จะมีความเปน subjective สูง หรือการใหผูเก่ียวของกลุมตางๆ 

ตอบแบบสอบถาม อาจจะข้ึนกับการรับรู ความรูสึกของแตละบุคคล จึงควรมีกลไกวิธีการในการตรวจสอบ สอบทาน 

กำหนดผลลัพธท่ีวัดไดเพ่ือใหมีหลักฐานท่ีชัดเจนเพ่ือแสดงถึงความเปนผูนำฯ ของอธิการบดีดวย

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ ราง คูมือ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามท่ีคณะ

กรรมการติดตาม และประเมินผลฯ (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

เสนอ โดยใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดวย
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3. หลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการของคณาจารย

   สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร

   ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 ตามท่ีกำหนดใหมีการเสนอขอกำหนดตำแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย โดยวิธีท่ี 3 ตามประกาศ 

ก.พ.อ.ฯ ฉบับ พ.ศ. 2563 

 - สำหรับสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร เภสัชศาสตร สัตวศาสตร และสาขาวิชาอ่ืนๆ 

ตามท่ี ก.พ.ว. กำหนด 

 - สำหรับสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และสาขาวิชาอ่ืนๆ ตามท่ี ก.พ.ว. กำหนด

 ท้ังน้ี ผูเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ โดยวิธีท่ี 3 ตองเปนหัวหนาโครงการวิจัย (Principal investigator) 

ท่ีไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน โดยแตละทุนวิจัยตองมีมูลคาจำนวนไมนอยกวาท่ี ก.พ.ว. กำหนด 

 ท่ีประชุมเห็นวาควรเปดชองใหสามารถเสนอขอกำหนดตำแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย โดยวิธีท่ี 3 

ท่ีครอบคลุมสาขาวิชาในดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปะและการออกแบบดวย เพ่ือประโยชนของบุคลากร โดยใน

การดำเนินการมหาวิทยาลัยศิลปากรควรไปศึกษาขอมูลแนวทาง หลักเกณฑการขอกำหนดตำแหนงรองศาสตราจารย

และศาสตราจารย โดยวิธีอ่ืนๆ ของสถาบันการศึกษาท้ังภายในประเทศและตางประเทศ แลวนำมากำหนดเปนหลักเกณฑ

แนวทางการขอกำหนดตำแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย โดยวิธีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีมาตรฐาน

เปนท่ียอมรับ แลวเสนอพิจารณาตามลำดับตอไป และเม่ือสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแลวใหเสนอกระทรวงอว. เพ่ือจะ

ไดเปนตนแบบของมหาวิทยาลัยตางๆ ตอไป

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ

 1. ประเด็นขอสังเกต ปญหาหรือผลกระทบจากประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ัง

บุคคลใหดำรงตำแหนงฯ พ.ศ. 2563

 2. แนวทางการดำเนินการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ สำหรับคณาจารยของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

 3. แนวทางการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงทาง

วิชาการ 

 ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เสนอ โดยใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไป

พิจารณาดวย



4

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
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รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และความเชื่อมโยงกับโครงการ Silpakorn University Transformation

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดี
ฝายพัฒนาองคกร ไดรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และความเช่ือมโยงกับโครงการ Silpakorn University Transformation 
โดยสรุปดังน้ี

1. สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  1.1 THE World University Rankings
        ในป 2020 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 
1,001+ (อันดับท่ี 4 รวมของประเทศ และติดอันดับเปนปแรก)
  1.2 QS Asia University Rankings
       - ป 2020 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ     
351-400 ของเอเชีย
       - ป 2019 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ     
351-400 ของเอเชีย
       - ป 2018 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ     
301-350 = Top 2.5% ของเอเชีย
  1.3 SCImago Institutions Rankings

 1.4 QS World University Rankings by Subjects
       - ป 2016 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 1 ดาน Art & Design และอันดับ 5 ดาน Philosophy
       - ป 2015 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 1 ดาน Art & Design และอันดับ 4 ดาน Philosophy
       ในป 2017 QS World University ยุติการเผยแพร Rankings by Subject ในระดับประเทศ
 1.5 THE Impact Rankings
       ป 2020 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 601+ ซ่ึงเปนปแรกท่ีติดอันดับ โดยมีเกณฑการพิจารณาคือ
เร่ืองการมีสวนรวมหลักกับ UN อาทิ ลดความอดอยาก การใหการศึกษาท่ีเทาเทียมกัน เปนตน

2. เปาหมายตอไปของมหาวิทยาลัย

3. ความเช่ือมโยงกับโครงการ Silpakorn University Transformation
    มหาวิทยาลัยไดจางบริษัทท่ีปรึกษาชาวญ่ีปุน มาใหคำปรึกษา ออกแบบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในโครงการ 
Silpakorn University Transformation ท่ีปรึกษาชาวญ่ีปุนไดวิเคราะหจุดเดนและจุดดอยของมหาวิทยาลัย โดยสรุปดังน้ี

อาจารย ดร. สุภาพ เกิดแสง

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร

ป 2020 อันดับท่ี  7  ของประเทศ           ป 2020 อันดับท่ี 3 ของประเทศ

ป 2019 อันดับท่ี 11 ของประเทศ           ป 2019 อันดับท่ี 4 ของประเทศ

ป 2018 อันดับท่ี  5  ของประเทศ           ป 2018 อันดับท่ี 2 ของประเทศ

ป 2017 อันดับท่ี 10 ของประเทศ           ป 2017 อันดับท่ี 5 ของประเทศ

ป 2016 อันดับท่ี 10 ของประเทศ           ป 2016 อันดับท่ี 7 ของประเทศ

รวมทุกดาน                                      ดาน Innovation

QS World University Ranking by Subjects in Art&Design เพ่ือบงช้ีความเปนเลิศดานศิลปะและการออกแบบ

SCImago IR + Innovation      เพ่ือยืนยันความเปนผูนำดานการสรางสรรค

THE WUR by Subjects (Science and Technology)   เพ่ือพิสูจนศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

THE Impact Rankings      เพ่ือตอบโจทยการพัฒนาชุมชนและสังคม

QS Stars Ratings       เพ่ือรับประกันมาตรฐานระดับสากล

  3.1 จุดเดนของมหาวิทยาลัย 
   1) เปนท่ี 1 ของประเทศในดานศิลปะและการออกแบบ และมีความเขมแข็งเปนอยางมาก
   2) หลายคณะอยูในอันดับตนๆ ของประเทศ
  3.2 จุดดอยของมหาวิทยาลัย
   1) มหาวิทยาลัยมีความโดดเดนเพียงแตในประเทศ แตยังไปไมถึง Ranking ระดับโลก
   2) KPIs ท่ีมหาวิทยาลัยต้ังไวไมมีความทาทาย
   3) KPIs ดานศิลปะและการออกแบบท่ีมีความทาทายยังมีไมมาก
   4) การต้ังเปาหมายตางๆ ยังไมมุงเนนผลกระทบ

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
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1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562-2566

   ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

1) ควรกำหนดเปาหมาย ผลลัพธท่ีมหาวิทยาลัยตองการเม่ือส้ินปการศึกษา 2566 ใหชัดเจน แลวนำมากำหนด

เปนกลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการในแตละปการศึกษา เพื่อใหสำเร็จตาม

เปาหมาย ผลลัพธที่กำหนดไว

 2) ควรปรับตัวชี้วัด คาเปาหมายที่สวนใหญเนนเชิงปริมาณ ใหเปนเชิงผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ และคุณภาพมากขึ้น 

เพื่อใหทราบวาเมื่อดำเนินการในเรื่องนั้นๆ แลวจะเกิดผลอยางไร 

 3) ควรมีระบบ กลไกการขับเคลื่อนแผน การกำกับติดตาม และประเมินผลดวย เพื่อใหการดำเนินการบรรลุผล

ตามแผนที่กำหนดไว รวมถึงการรายงานผลการดำเนินการใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง

 4) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานี้เปนเครื่องมือสำคัญในการชวยสนับสนุน ขับเคลื่อนนโยบายดานวิชาการของ

มหาวิทยาลัย และส่ิงสำคัญท่ีจะชวยใหแผนน้ีสำเร็จ คือ บุคลากรทุกคนตองรวมมือกันทำงาน และปรับตัว ปรับความคิด 

ปรับวิธีการทำงาน ใหทันกับสถานการณและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  

 5) ควรจัดลำดับความสำคัญของการจัดกิจกรรม/โครงการ

 6) ควรพิจารณาและวิเคราะหเรื่องการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาใหรอบคอบ เนื่องจากปจจุบัน

นักศึกษาสนใจศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาลดลง ทำใหเกือบทุกสถาบันนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีแนวโนมลดลงอยาง

ตอเน่ือง ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยมุงสูความเปนนานาชาติ มหาวิทยาลัยวิจัย เพ่ิมจำนวนผลงานตีพิมพระดับชาติ/นานาชาติ ฯลฯ 

มหาวิทยาลัยจึงควรหากลยุทธ รูปแบบวิธีการใหมๆ  ในการเพ่ิมจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิต อาทิ การผลิตบัณฑิตเพ่ือ

สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล การสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมในงานวิจัยและไดรับคาตอบแทน จัดการศึกษาแบบ

ระบบคลังหนวยกิต เปนตน 

 7) ควรมีการระดมความคิดรวมกันของสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย เก่ียวกับการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โดยนำขอมูลสถานภาพของมหาวิทยาลัย คณะ อาทิ จำนวนหลักสูตรนานาชาติ การปดหลักสูตร 

การจัดต้ังโรงเรียนนานาชาติ การต้ัง International office ฯลฯ มาระดมความคิดรวมกัน ซ่ึงจะได แนวทาง ขอเสนอแนะ

ที่เปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้น

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562-2566 ตามที่มหาวิทยาลัย

เสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

1. การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา

   สวนงานประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

   ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

การประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

 ควรพิจารณาเร่ืองการจัดสนทนากลุมกับผูเก่ียวของกลุมตางๆ วิธีการ รูปแบบท่ีทำใหผูเขารวมสนทนากลุมให

ขอมูลที่สะทอนความเปนจริง กลาพูดกลาแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะเปนประโยชนตอการใหขอเสนอแนะ แนวทางการ

ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของสวนงาน และผูบริหารสวนงาน รวมถึงควรเปดโอกาส ชองทางในการส่ือสาร/การรับฟง

ความคิดเห็นจากหัวหนาสวนงานใหมากข้ึน เพ่ือใหการติดตาม และประเมินผลฯ เกิดประโยชนตอการพัฒนาเพ่ิมข้ึน

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ

 1) สวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีจะตองดำเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

 2) การปรับหลักเกณฑการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา

สวนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ (ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดวย

2. ราง คูมือ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี

   มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564

   ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 ควรพิจารณาปรับสัดสวนการคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (มี 2 สวน)

อาทิ

 สวนท่ี 1 คะแนนในสวนน้ีมาจากคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย แลวนำมา

คิดในสัดสวนรอยละ 60 เน่ืองจากผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนหน่ึงมาจากการรวบรวมผลการดำเนินงานของ

คณะ จึงควรลดสัดสวนลง เชน กำหนดสัดสวนเปนรอยละ 50

 สวนท่ี 2 ความเปนผูนำฯ คะแนนในสวนน้ีมีความสำคัญมากจึงควรปรับเพ่ิมสัดสวน เชน กำหนดสัดสวนเปน

รอยละ 50 แตเน่ืองจากบริบทการทำงานของมหาวิทยาลัยแตกตางจากกระทรวงอ่ืนๆ ท่ีอธิการบดีไมสามารถบริหาร

จัดการไดท้ังหมด และในการเก็บขอมูลความเปนผูนำฯ น้ีควรดำเนินการดวยความรอบคอบเพ่ือใหสะทอนความเปนจริง 

อาทิ หากประเมินโดยการเขียนบรรยายความเปนผูนำฯ จะมีความเปน subjective สูง หรือการใหผูเก่ียวของกลุมตางๆ 

ตอบแบบสอบถาม อาจจะข้ึนกับการรับรู ความรูสึกของแตละบุคคล จึงควรมีกลไกวิธีการในการตรวจสอบ สอบทาน 

กำหนดผลลัพธท่ีวัดไดเพ่ือใหมีหลักฐานท่ีชัดเจนเพ่ือแสดงถึงความเปนผูนำฯ ของอธิการบดีดวย

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ ราง คูมือ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามท่ีคณะ

กรรมการติดตาม และประเมินผลฯ (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

เสนอ โดยใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดวย

6

3. หลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการของคณาจารย

   สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร

   ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 ตามท่ีกำหนดใหมีการเสนอขอกำหนดตำแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย โดยวิธีท่ี 3 ตามประกาศ 

ก.พ.อ.ฯ ฉบับ พ.ศ. 2563 

 - สำหรับสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร เภสัชศาสตร สัตวศาสตร และสาขาวิชาอ่ืนๆ 

ตามท่ี ก.พ.ว. กำหนด 

 - สำหรับสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และสาขาวิชาอ่ืนๆ ตามท่ี ก.พ.ว. กำหนด

 ท้ังน้ี ผูเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ โดยวิธีท่ี 3 ตองเปนหัวหนาโครงการวิจัย (Principal investigator) 

ท่ีไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน โดยแตละทุนวิจัยตองมีมูลคาจำนวนไมนอยกวาท่ี ก.พ.ว. กำหนด 

 ท่ีประชุมเห็นวาควรเปดชองใหสามารถเสนอขอกำหนดตำแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย โดยวิธีท่ี 3 

ท่ีครอบคลุมสาขาวิชาในดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปะและการออกแบบดวย เพ่ือประโยชนของบุคลากร โดยใน

การดำเนินการมหาวิทยาลัยศิลปากรควรไปศึกษาขอมูลแนวทาง หลักเกณฑการขอกำหนดตำแหนงรองศาสตราจารย

และศาสตราจารย โดยวิธีอ่ืนๆ ของสถาบันการศึกษาท้ังภายในประเทศและตางประเทศ แลวนำมากำหนดเปนหลักเกณฑ

แนวทางการขอกำหนดตำแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย โดยวิธีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีมาตรฐาน

เปนท่ียอมรับ แลวเสนอพิจารณาตามลำดับตอไป และเม่ือสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแลวใหเสนอกระทรวงอว. เพ่ือจะ

ไดเปนตนแบบของมหาวิทยาลัยตางๆ ตอไป

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ

 1. ประเด็นขอสังเกต ปญหาหรือผลกระทบจากประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ัง

บุคคลใหดำรงตำแหนงฯ พ.ศ. 2563

 2. แนวทางการดำเนินการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ สำหรับคณาจารยของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

 3. แนวทางการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงทาง

วิชาการ 

 ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เสนอ โดยใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไป

พิจารณาดวย



4

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
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รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และความเชื่อมโยงกับโครงการ Silpakorn University Transformation

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดี
ฝายพัฒนาองคกร ไดรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และความเช่ือมโยงกับโครงการ Silpakorn University Transformation 
โดยสรุปดังน้ี

1. สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  1.1 THE World University Rankings
        ในป 2020 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 
1,001+ (อันดับท่ี 4 รวมของประเทศ และติดอันดับเปนปแรก)
  1.2 QS Asia University Rankings
       - ป 2020 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ     
351-400 ของเอเชีย
       - ป 2019 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ     
351-400 ของเอเชีย
       - ป 2018 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ     
301-350 = Top 2.5% ของเอเชีย
  1.3 SCImago Institutions Rankings

 1.4 QS World University Rankings by Subjects
       - ป 2016 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 1 ดาน Art & Design และอันดับ 5 ดาน Philosophy
       - ป 2015 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 1 ดาน Art & Design และอันดับ 4 ดาน Philosophy
       ในป 2017 QS World University ยุติการเผยแพร Rankings by Subject ในระดับประเทศ
 1.5 THE Impact Rankings
       ป 2020 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 601+ ซ่ึงเปนปแรกท่ีติดอันดับ โดยมีเกณฑการพิจารณาคือ
เร่ืองการมีสวนรวมหลักกับ UN อาทิ ลดความอดอยาก การใหการศึกษาท่ีเทาเทียมกัน เปนตน

2. เปาหมายตอไปของมหาวิทยาลัย

3. ความเช่ือมโยงกับโครงการ Silpakorn University Transformation
    มหาวิทยาลัยไดจางบริษัทท่ีปรึกษาชาวญ่ีปุน มาใหคำปรึกษา ออกแบบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในโครงการ 
Silpakorn University Transformation ท่ีปรึกษาชาวญ่ีปุนไดวิเคราะหจุดเดนและจุดดอยของมหาวิทยาลัย โดยสรุปดังน้ี

อาจารย ดร. สุภาพ เกิดแสง

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร

ป 2020 อันดับท่ี  7  ของประเทศ           ป 2020 อันดับท่ี 3 ของประเทศ

ป 2019 อันดับท่ี 11 ของประเทศ           ป 2019 อันดับท่ี 4 ของประเทศ

ป 2018 อันดับท่ี  5  ของประเทศ           ป 2018 อันดับท่ี 2 ของประเทศ

ป 2017 อันดับท่ี 10 ของประเทศ           ป 2017 อันดับท่ี 5 ของประเทศ

ป 2016 อันดับท่ี 10 ของประเทศ           ป 2016 อันดับท่ี 7 ของประเทศ

รวมทุกดาน                                      ดาน Innovation

QS World University Ranking by Subjects in Art&Design เพ่ือบงช้ีความเปนเลิศดานศิลปะและการออกแบบ

SCImago IR + Innovation      เพ่ือยืนยันความเปนผูนำดานการสรางสรรค

THE WUR by Subjects (Science and Technology)   เพ่ือพิสูจนศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

THE Impact Rankings      เพ่ือตอบโจทยการพัฒนาชุมชนและสังคม

QS Stars Ratings       เพ่ือรับประกันมาตรฐานระดับสากล

  3.1 จุดเดนของมหาวิทยาลัย 
   1) เปนท่ี 1 ของประเทศในดานศิลปะและการออกแบบ และมีความเขมแข็งเปนอยางมาก
   2) หลายคณะอยูในอันดับตนๆ ของประเทศ
  3.2 จุดดอยของมหาวิทยาลัย
   1) มหาวิทยาลัยมีความโดดเดนเพียงแตในประเทศ แตยังไปไมถึง Ranking ระดับโลก
   2) KPIs ท่ีมหาวิทยาลัยต้ังไวไมมีความทาทาย
   3) KPIs ดานศิลปะและการออกแบบท่ีมีความทาทายยังมีไมมาก
   4) การต้ังเปาหมายตางๆ ยังไมมุงเนนผลกระทบ

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
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1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562-2566

   ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

1) ควรกำหนดเปาหมาย ผลลัพธท่ีมหาวิทยาลัยตองการเม่ือส้ินปการศึกษา 2566 ใหชัดเจน แลวนำมากำหนด

เปนกลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการในแตละปการศึกษา เพื่อใหสำเร็จตาม

เปาหมาย ผลลัพธที่กำหนดไว

 2) ควรปรับตัวชี้วัด คาเปาหมายที่สวนใหญเนนเชิงปริมาณ ใหเปนเชิงผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ และคุณภาพมากขึ้น 

เพื่อใหทราบวาเมื่อดำเนินการในเรื่องนั้นๆ แลวจะเกิดผลอยางไร 

 3) ควรมีระบบ กลไกการขับเคลื่อนแผน การกำกับติดตาม และประเมินผลดวย เพื่อใหการดำเนินการบรรลุผล

ตามแผนที่กำหนดไว รวมถึงการรายงานผลการดำเนินการใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง

 4) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานี้เปนเครื่องมือสำคัญในการชวยสนับสนุน ขับเคลื่อนนโยบายดานวิชาการของ

มหาวิทยาลัย และส่ิงสำคัญท่ีจะชวยใหแผนน้ีสำเร็จ คือ บุคลากรทุกคนตองรวมมือกันทำงาน และปรับตัว ปรับความคิด 

ปรับวิธีการทำงาน ใหทันกับสถานการณและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  

 5) ควรจัดลำดับความสำคัญของการจัดกิจกรรม/โครงการ

 6) ควรพิจารณาและวิเคราะหเรื่องการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาใหรอบคอบ เนื่องจากปจจุบัน

นักศึกษาสนใจศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาลดลง ทำใหเกือบทุกสถาบันนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีแนวโนมลดลงอยาง

ตอเน่ือง ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยมุงสูความเปนนานาชาติ มหาวิทยาลัยวิจัย เพ่ิมจำนวนผลงานตีพิมพระดับชาติ/นานาชาติ ฯลฯ 

มหาวิทยาลัยจึงควรหากลยุทธ รูปแบบวิธีการใหมๆ  ในการเพ่ิมจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิต อาทิ การผลิตบัณฑิตเพ่ือ

สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล การสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมในงานวิจัยและไดรับคาตอบแทน จัดการศึกษาแบบ

ระบบคลังหนวยกิต เปนตน 

 7) ควรมีการระดมความคิดรวมกันของสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย เก่ียวกับการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โดยนำขอมูลสถานภาพของมหาวิทยาลัย คณะ อาทิ จำนวนหลักสูตรนานาชาติ การปดหลักสูตร 

การจัดต้ังโรงเรียนนานาชาติ การต้ัง International office ฯลฯ มาระดมความคิดรวมกัน ซ่ึงจะได แนวทาง ขอเสนอแนะ

ที่เปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้น

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562-2566 ตามที่มหาวิทยาลัย

เสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

1. การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา

   สวนงานประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

   ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

การประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

 ควรพิจารณาเร่ืองการจัดสนทนากลุมกับผูเก่ียวของกลุมตางๆ วิธีการ รูปแบบท่ีทำใหผูเขารวมสนทนากลุมให

ขอมูลที่สะทอนความเปนจริง กลาพูดกลาแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะเปนประโยชนตอการใหขอเสนอแนะ แนวทางการ

ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของสวนงาน และผูบริหารสวนงาน รวมถึงควรเปดโอกาส ชองทางในการส่ือสาร/การรับฟง

ความคิดเห็นจากหัวหนาสวนงานใหมากข้ึน เพ่ือใหการติดตาม และประเมินผลฯ เกิดประโยชนตอการพัฒนาเพ่ิมข้ึน

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ

 1) สวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีจะตองดำเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

 2) การปรับหลักเกณฑการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา

สวนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ (ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดวย

2. ราง คูมือ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี

   มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564

   ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 ควรพิจารณาปรับสัดสวนการคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (มี 2 สวน)

อาทิ

 สวนท่ี 1 คะแนนในสวนน้ีมาจากคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย แลวนำมา

คิดในสัดสวนรอยละ 60 เน่ืองจากผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนหน่ึงมาจากการรวบรวมผลการดำเนินงานของ

คณะ จึงควรลดสัดสวนลง เชน กำหนดสัดสวนเปนรอยละ 50

 สวนท่ี 2 ความเปนผูนำฯ คะแนนในสวนน้ีมีความสำคัญมากจึงควรปรับเพ่ิมสัดสวน เชน กำหนดสัดสวนเปน

รอยละ 50 แตเน่ืองจากบริบทการทำงานของมหาวิทยาลัยแตกตางจากกระทรวงอ่ืนๆ ท่ีอธิการบดีไมสามารถบริหาร

จัดการไดท้ังหมด และในการเก็บขอมูลความเปนผูนำฯ น้ีควรดำเนินการดวยความรอบคอบเพ่ือใหสะทอนความเปนจริง 

อาทิ หากประเมินโดยการเขียนบรรยายความเปนผูนำฯ จะมีความเปน subjective สูง หรือการใหผูเก่ียวของกลุมตางๆ 

ตอบแบบสอบถาม อาจจะข้ึนกับการรับรู ความรูสึกของแตละบุคคล จึงควรมีกลไกวิธีการในการตรวจสอบ สอบทาน 

กำหนดผลลัพธท่ีวัดไดเพ่ือใหมีหลักฐานท่ีชัดเจนเพ่ือแสดงถึงความเปนผูนำฯ ของอธิการบดีดวย

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ ราง คูมือ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามท่ีคณะ

กรรมการติดตาม และประเมินผลฯ (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

เสนอ โดยใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดวย
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3. หลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการของคณาจารย

   สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร

   ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 ตามท่ีกำหนดใหมีการเสนอขอกำหนดตำแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย โดยวิธีท่ี 3 ตามประกาศ 

ก.พ.อ.ฯ ฉบับ พ.ศ. 2563 

 - สำหรับสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร เภสัชศาสตร สัตวศาสตร และสาขาวิชาอ่ืนๆ 

ตามท่ี ก.พ.ว. กำหนด 

 - สำหรับสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และสาขาวิชาอ่ืนๆ ตามท่ี ก.พ.ว. กำหนด

 ท้ังน้ี ผูเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ โดยวิธีท่ี 3 ตองเปนหัวหนาโครงการวิจัย (Principal investigator) 

ท่ีไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน โดยแตละทุนวิจัยตองมีมูลคาจำนวนไมนอยกวาท่ี ก.พ.ว. กำหนด 

 ท่ีประชุมเห็นวาควรเปดชองใหสามารถเสนอขอกำหนดตำแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย โดยวิธีท่ี 3 

ท่ีครอบคลุมสาขาวิชาในดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปะและการออกแบบดวย เพ่ือประโยชนของบุคลากร โดยใน

การดำเนินการมหาวิทยาลัยศิลปากรควรไปศึกษาขอมูลแนวทาง หลักเกณฑการขอกำหนดตำแหนงรองศาสตราจารย

และศาสตราจารย โดยวิธีอ่ืนๆ ของสถาบันการศึกษาท้ังภายในประเทศและตางประเทศ แลวนำมากำหนดเปนหลักเกณฑ

แนวทางการขอกำหนดตำแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย โดยวิธีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีมาตรฐาน

เปนท่ียอมรับ แลวเสนอพิจารณาตามลำดับตอไป และเม่ือสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแลวใหเสนอกระทรวงอว. เพ่ือจะ

ไดเปนตนแบบของมหาวิทยาลัยตางๆ ตอไป

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ

 1. ประเด็นขอสังเกต ปญหาหรือผลกระทบจากประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ัง

บุคคลใหดำรงตำแหนงฯ พ.ศ. 2563

 2. แนวทางการดำเนินการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ สำหรับคณาจารยของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

 3. แนวทางการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงทาง

วิชาการ 

 ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เสนอ โดยใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไป

พิจารณาดวย
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การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งมี นายสุมนต สกลไชย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ มาแสดงวิสัยทัศนฯ 
และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หองประชุมชั้น 8 วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
สาระนารู

11

  เน่ืองในโอกาสท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  จะครบวาระการดำรงตำแหนงในวันที่ 20 
สิงหาคม 2563  ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี 
ไดกลาวขอบคุณ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกทาน พรอมท้ังไดมอบของท่ีระลึก เปนเหรียญ
พระพิฆเนศ แกนายกสภาฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ โดย นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร เปนผูแทนรับมอบ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมี

ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการฯ ไดเดิทางไปรับฟง

การแสดงวิสัยทัศน ฯ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยกอนเริ่มกิจกรรมผูบริหารมหาวิทยาลัย

ไดใหการตอนรับและเชิญไปสักการะพระคเณศ ปลอยปลา และปลูกตนพะยูง จำนวน 8 ตน ณ บริเวณหนาอาคารสถาบัน

ศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 

        
1. นโยบาย
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายดำเนินโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย (Reinventing University System) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนตนไป 
2. จุดมุงหมายของโครงการ
     2.1 เปนมหาวิทยาลัยที่มีจุดยืนตามกลุมทางยุทธศาสตรที่ชัดเจนที่จะพัฒนาตนเอง และมีความพรอมในเชิงกลยุทธ
ที่จะพัฒนา มุงไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ฉบับที่ 3 
     2.2 เปนมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งสามารถสรางองคความรูและนวัตกรรมที่นำไปสูการใช
ประโยชนในการพัฒนาประเทศ 
       - ในดานที่สอดคลองกับกลุมยุทธศาสตรของตนเอง 
       - โดยการพัฒนาตอยอดในสาขาที่ตนเองมีศักยภาพและตรงกับความตองการของประเทศ 
       - ในขณะท่ีควบรวม ลดหรือยุติการดำเนินการในสวนท่ีไมสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2.3 เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีกลไกธรรมาภิบาลท่ีเขมแข็ง รับผิดชอบตอทิศทางของการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาประเทศ 
  2.4 ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรจากรัฐอยางมีทิศทางที่ชัดเจน 
   - ผานกลไกทางการคลังท่ีมุงเนนผลการดำเนินการท่ีสอดคลองกับกลุมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยแตละกลุม 
   - พรอมระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการท่ีมีความพรอมสำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายและการจัดการระบบ
3. กิจกรรมการดำเนินการภายใตโครงการ  Reinventing University

กิจกรรม                                                     การดำเนินงาน

  นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย  
ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจำ ที่ไดรับรางวัลผลงานวิชาการดีเดน TTF 
AWARD (Toyota Thailand Foundation Award) ประจำป 
2562 – 2563 ดานมนุษยศาสตร ผลงานช่ือ “เจดียใน
ประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา”

         ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี 
ไดรายงานแนวทางการเตรียมการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 จากสถานการณแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2563 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล 
ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ไดมาแสดงวิสัยทัศนตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

1. ปฏิรูประบบบริหารจัดการ กำกับดูแล และ
พัฒนาระบบอุดมศึกษาในภาพรวมใหตอบโจทย
ประเทศ

1.1 ยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตรอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติ (Policy deployment)
1.2 ผลักดันใหเกิดการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาของไทยโดยแบงสถาบัน
อุดมศึกษาออกเปนกลุมตาม “ผลลัพธ” (Outcome-based) 
1.3 ยกระดับธรรมาภิบาลและปรับกลไกการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา

2. ปฏิรูปกลไกการเงินและงบประมาณการอุดม
ศึกษาใหเปนเครื่องมือผลักดันใหสถาบันอุดม
ศึกษาตอบโจทยประเทศมากขึ้น

2.1 พิจารณาความพรอมและความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ
แบบอิงอุปสงค (Demand-side) 
2.2 ผลักดันการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศใหเอ้ือตอการ
ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง ตอบโจทย
ความตองการของผูใช และรองรับการพัฒนาใน
อนาคต

3.1 สงเสริมการสรางนวัตกรรมการศึกษา (Sandbox) 
3.2 ปรับปรุงกฎระเบียบ มาตรฐาน และคุณภาพที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
บุคลากร หลักสูตร คณะ และสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ    
3.3 จัดทำระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา 
3.4 ผลักดันการรับรองหนวยงานในประเทศหรือตางประเทศเพื่อทำหนาที่
ประเมินมาตรฐาน หลักสูตรและคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 
3.5 พิจารณามาตรการ (เชน กฎกระทรวง) เพื่อผลักดันให
สถาบันอุดมศึกษาเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน
ของ สถาบันอุดมศึกษานั้นแกสาธารณะ

โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 8 กรกฏาคม 2563
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การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งมี นายสุมนต สกลไชย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ มาแสดงวิสัยทัศนฯ 
และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หองประชุมชั้น 8 วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
สาระนารู
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  เน่ืองในโอกาสท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  จะครบวาระการดำรงตำแหนงในวันที่ 20 
สิงหาคม 2563  ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี 
ไดกลาวขอบคุณ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกทาน พรอมท้ังไดมอบของท่ีระลึก เปนเหรียญ
พระพิฆเนศ แกนายกสภาฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ โดย นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร เปนผูแทนรับมอบ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมี

ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการฯ ไดเดิทางไปรับฟง

การแสดงวิสัยทัศน ฯ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยกอนเริ่มกิจกรรมผูบริหารมหาวิทยาลัย

ไดใหการตอนรับและเชิญไปสักการะพระคเณศ ปลอยปลา และปลูกตนพะยูง จำนวน 8 ตน ณ บริเวณหนาอาคารสถาบัน

ศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 

        
1. นโยบาย
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายดำเนินโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย (Reinventing University System) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนตนไป 
2. จุดมุงหมายของโครงการ
     2.1 เปนมหาวิทยาลัยที่มีจุดยืนตามกลุมทางยุทธศาสตรที่ชัดเจนที่จะพัฒนาตนเอง และมีความพรอมในเชิงกลยุทธ
ที่จะพัฒนา มุงไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ฉบับที่ 3 
     2.2 เปนมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งสามารถสรางองคความรูและนวัตกรรมที่นำไปสูการใช
ประโยชนในการพัฒนาประเทศ 
       - ในดานที่สอดคลองกับกลุมยุทธศาสตรของตนเอง 
       - โดยการพัฒนาตอยอดในสาขาที่ตนเองมีศักยภาพและตรงกับความตองการของประเทศ 
       - ในขณะท่ีควบรวม ลดหรือยุติการดำเนินการในสวนท่ีไมสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2.3 เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีกลไกธรรมาภิบาลท่ีเขมแข็ง รับผิดชอบตอทิศทางของการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาประเทศ 
  2.4 ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรจากรัฐอยางมีทิศทางที่ชัดเจน 
   - ผานกลไกทางการคลังท่ีมุงเนนผลการดำเนินการท่ีสอดคลองกับกลุมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยแตละกลุม 
   - พรอมระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการท่ีมีความพรอมสำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายและการจัดการระบบ
3. กิจกรรมการดำเนินการภายใตโครงการ  Reinventing University

กิจกรรม                                                     การดำเนินงาน

  นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย  
ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจำ ที่ไดรับรางวัลผลงานวิชาการดีเดน TTF 
AWARD (Toyota Thailand Foundation Award) ประจำป 
2562 – 2563 ดานมนุษยศาสตร ผลงานช่ือ “เจดียใน
ประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา”

         ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี 
ไดรายงานแนวทางการเตรียมการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 จากสถานการณแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2563 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล 
ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ไดมาแสดงวิสัยทัศนตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

1. ปฏิรูประบบบริหารจัดการ กำกับดูแล และ
พัฒนาระบบอุดมศึกษาในภาพรวมใหตอบโจทย
ประเทศ

1.1 ยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตรอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติ (Policy deployment)
1.2 ผลักดันใหเกิดการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาของไทยโดยแบงสถาบัน
อุดมศึกษาออกเปนกลุมตาม “ผลลัพธ” (Outcome-based) 
1.3 ยกระดับธรรมาภิบาลและปรับกลไกการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา

2. ปฏิรูปกลไกการเงินและงบประมาณการอุดม
ศึกษาใหเปนเครื่องมือผลักดันใหสถาบันอุดม
ศึกษาตอบโจทยประเทศมากขึ้น

2.1 พิจารณาความพรอมและความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ
แบบอิงอุปสงค (Demand-side) 
2.2 ผลักดันการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศใหเอ้ือตอการ
ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง ตอบโจทย
ความตองการของผูใช และรองรับการพัฒนาใน
อนาคต

3.1 สงเสริมการสรางนวัตกรรมการศึกษา (Sandbox) 
3.2 ปรับปรุงกฎระเบียบ มาตรฐาน และคุณภาพที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
บุคลากร หลักสูตร คณะ และสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ    
3.3 จัดทำระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา 
3.4 ผลักดันการรับรองหนวยงานในประเทศหรือตางประเทศเพื่อทำหนาที่
ประเมินมาตรฐาน หลักสูตรและคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 
3.5 พิจารณามาตรการ (เชน กฎกระทรวง) เพื่อผลักดันให
สถาบันอุดมศึกษาเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน
ของ สถาบันอุดมศึกษานั้นแกสาธารณะ

โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 8 กรกฏาคม 2563
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การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งมี นายสุมนต สกลไชย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ มาแสดงวิสัยทัศนฯ 
และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หองประชุมชั้น 8 วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

8

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
สาระนารู

11

  เน่ืองในโอกาสท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  จะครบวาระการดำรงตำแหนงในวันที่ 20 
สิงหาคม 2563  ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี 
ไดกลาวขอบคุณ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกทาน พรอมท้ังไดมอบของท่ีระลึก เปนเหรียญ
พระพิฆเนศ แกนายกสภาฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ โดย นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร เปนผูแทนรับมอบ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมี

ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการฯ ไดเดิทางไปรับฟง

การแสดงวิสัยทัศน ฯ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยกอนเริ่มกิจกรรมผูบริหารมหาวิทยาลัย

ไดใหการตอนรับและเชิญไปสักการะพระคเณศ ปลอยปลา และปลูกตนพะยูง จำนวน 8 ตน ณ บริเวณหนาอาคารสถาบัน

ศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 

        
1. นโยบาย
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายดำเนินโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย (Reinventing University System) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนตนไป 
2. จุดมุงหมายของโครงการ
     2.1 เปนมหาวิทยาลัยที่มีจุดยืนตามกลุมทางยุทธศาสตรที่ชัดเจนที่จะพัฒนาตนเอง และมีความพรอมในเชิงกลยุทธ
ที่จะพัฒนา มุงไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ฉบับที่ 3 
     2.2 เปนมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งสามารถสรางองคความรูและนวัตกรรมที่นำไปสูการใช
ประโยชนในการพัฒนาประเทศ 
       - ในดานที่สอดคลองกับกลุมยุทธศาสตรของตนเอง 
       - โดยการพัฒนาตอยอดในสาขาที่ตนเองมีศักยภาพและตรงกับความตองการของประเทศ 
       - ในขณะท่ีควบรวม ลดหรือยุติการดำเนินการในสวนท่ีไมสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2.3 เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีกลไกธรรมาภิบาลท่ีเขมแข็ง รับผิดชอบตอทิศทางของการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาประเทศ 
  2.4 ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรจากรัฐอยางมีทิศทางที่ชัดเจน 
   - ผานกลไกทางการคลังท่ีมุงเนนผลการดำเนินการท่ีสอดคลองกับกลุมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยแตละกลุม 
   - พรอมระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการท่ีมีความพรอมสำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายและการจัดการระบบ
3. กิจกรรมการดำเนินการภายใตโครงการ  Reinventing University

กิจกรรม                                                     การดำเนินงาน

  นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย  
ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจำ ที่ไดรับรางวัลผลงานวิชาการดีเดน TTF 
AWARD (Toyota Thailand Foundation Award) ประจำป 
2562 – 2563 ดานมนุษยศาสตร ผลงานช่ือ “เจดียใน
ประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา”

         ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี 
ไดรายงานแนวทางการเตรียมการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 จากสถานการณแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2563 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล 
ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ไดมาแสดงวิสัยทัศนตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

1. ปฏิรูประบบบริหารจัดการ กำกับดูแล และ
พัฒนาระบบอุดมศึกษาในภาพรวมใหตอบโจทย
ประเทศ

1.1 ยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตรอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติ (Policy deployment)
1.2 ผลักดันใหเกิดการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาของไทยโดยแบงสถาบัน
อุดมศึกษาออกเปนกลุมตาม “ผลลัพธ” (Outcome-based) 
1.3 ยกระดับธรรมาภิบาลและปรับกลไกการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา

2. ปฏิรูปกลไกการเงินและงบประมาณการอุดม
ศึกษาใหเปนเครื่องมือผลักดันใหสถาบันอุดม
ศึกษาตอบโจทยประเทศมากขึ้น

2.1 พิจารณาความพรอมและความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ
แบบอิงอุปสงค (Demand-side) 
2.2 ผลักดันการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศใหเอ้ือตอการ
ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง ตอบโจทย
ความตองการของผูใช และรองรับการพัฒนาใน
อนาคต

3.1 สงเสริมการสรางนวัตกรรมการศึกษา (Sandbox) 
3.2 ปรับปรุงกฎระเบียบ มาตรฐาน และคุณภาพที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
บุคลากร หลักสูตร คณะ และสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ    
3.3 จัดทำระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา 
3.4 ผลักดันการรับรองหนวยงานในประเทศหรือตางประเทศเพื่อทำหนาที่
ประเมินมาตรฐาน หลักสูตรและคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 
3.5 พิจารณามาตรการ (เชน กฎกระทรวง) เพื่อผลักดันให
สถาบันอุดมศึกษาเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน
ของ สถาบันอุดมศึกษานั้นแกสาธารณะ

โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 8 กรกฏาคม 2563
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การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งมี นายสุมนต สกลไชย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ มาแสดงวิสัยทัศนฯ 
และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หองประชุมชั้น 8 วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

8

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
สาระนารูสาระนารู

11

  เน่ืองในโอกาสท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  จะครบวาระการดำรงตำแหนงในวันที่ 20 
สิงหาคม 2563  ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี 
ไดกลาวขอบคุณ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกทาน พรอมท้ังไดมอบของท่ีระลึก เปนเหรียญ
พระพิฆเนศ แกนายกสภาฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ โดย นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร เปนผูแทนรับมอบ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมี

ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการฯ ไดเดิทางไปรับฟง

การแสดงวิสัยทัศน ฯ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยกอนเริ่มกิจกรรมผูบริหารมหาวิทยาลัย

ไดใหการตอนรับและเชิญไปสักการะพระคเณศ ปลอยปลา และปลูกตนพะยูง จำนวน 8 ตน ณ บริเวณหนาอาคารสถาบัน

ศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 

        
1. นโยบาย
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายดำเนินโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย (Reinventing University System) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนตนไป 
2. จุดมุงหมายของโครงการ
     2.1 เปนมหาวิทยาลัยที่มีจุดยืนตามกลุมทางยุทธศาสตรที่ชัดเจนที่จะพัฒนาตนเอง และมีความพรอมในเชิงกลยุทธ
ที่จะพัฒนา มุงไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ฉบับที่ 3 
     2.2 เปนมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งสามารถสรางองคความรูและนวัตกรรมที่นำไปสูการใช
ประโยชนในการพัฒนาประเทศ 
       - ในดานที่สอดคลองกับกลุมยุทธศาสตรของตนเอง 
       - โดยการพัฒนาตอยอดในสาขาที่ตนเองมีศักยภาพและตรงกับความตองการของประเทศ 
       - ในขณะท่ีควบรวม ลดหรือยุติการดำเนินการในสวนท่ีไมสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2.3 เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีกลไกธรรมาภิบาลท่ีเขมแข็ง รับผิดชอบตอทิศทางของการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาประเทศ 
  2.4 ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรจากรัฐอยางมีทิศทางที่ชัดเจน 
   - ผานกลไกทางการคลังท่ีมุงเนนผลการดำเนินการท่ีสอดคลองกับกลุมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยแตละกลุม 
   - พรอมระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการท่ีมีความพรอมสำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายและการจัดการระบบ
3. กิจกรรมการดำเนินการภายใตโครงการ  Reinventing University

กิจกรรม                                                     การดำเนินงาน

  นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย  
ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจำ ที่ไดรับรางวัลผลงานวิชาการดีเดน TTF 
AWARD (Toyota Thailand Foundation Award) ประจำป 
2562 – 2563 ดานมนุษยศาสตร ผลงานช่ือ “เจดียใน
ประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา”

         ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี 
ไดรายงานแนวทางการเตรียมการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 จากสถานการณแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2563 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล 
ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ไดมาแสดงวิสัยทัศนตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

1. ปฏิรูประบบบริหารจัดการ กำกับดูแล และ
พัฒนาระบบอุดมศึกษาในภาพรวมใหตอบโจทย
ประเทศ

1.1 ยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตรอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติ (Policy deployment)
1.2 ผลักดันใหเกิดการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาของไทยโดยแบงสถาบัน
อุดมศึกษาออกเปนกลุมตาม “ผลลัพธ” (Outcome-based) 
1.3 ยกระดับธรรมาภิบาลและปรับกลไกการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา

2. ปฏิรูปกลไกการเงินและงบประมาณการอุดม
ศึกษาใหเปนเครื่องมือผลักดันใหสถาบันอุดม
ศึกษาตอบโจทยประเทศมากขึ้น

2.1 พิจารณาความพรอมและความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ
แบบอิงอุปสงค (Demand-side) 
2.2 ผลักดันการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศใหเอ้ือตอการ
ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง ตอบโจทย
ความตองการของผูใช และรองรับการพัฒนาใน
อนาคต

3.1 สงเสริมการสรางนวัตกรรมการศึกษา (Sandbox) 
3.2 ปรับปรุงกฎระเบียบ มาตรฐาน และคุณภาพที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
บุคลากร หลักสูตร คณะ และสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ    
3.3 จัดทำระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา 
3.4 ผลักดันการรับรองหนวยงานในประเทศหรือตางประเทศเพื่อทำหนาที่
ประเมินมาตรฐาน หลักสูตรและคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 
3.5 พิจารณามาตรการ (เชน กฎกระทรวง) เพื่อผลักดันให
สถาบันอุดมศึกษาเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน
ของ สถาบันอุดมศึกษานั้นแกสาธารณะ

โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 8 กรกฏาคม 2563



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 49 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2563)
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ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

2

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติเห็นชอบแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารย       
ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ต้ังแตวันท่ี            
15 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป

แนะนำคณบดีวิทยาลัยนานาชาติแนะนำคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

        “การใหการศึกษานั้น คือ การแนะนำสงเสริมบุคคล ใหมีความเจริญงอกงามในการเรียนรู การคิดอาน 
การกระทำตามอัตภาพของตนโดยมีจุดมุงหมาย ในที่สุดใหสามารถนำเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มีในตัวออกมาใช 
ใหเปนประโยชนเกื้อกูลตนเกื้อกูลผูอื่นได โดยสอดคลองไมขัดแยงเบียดเบียนกัน เพื่อที่จะไดอยูรวมกันเปน
สังคมเปนประเทศได…”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก 21 พฤศจิกายน 2516

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

สาระนารูสาระนารู

*

* 

* 

*

* 

“

…”

* 9 

https://campus.campus-star.com/variety/ html
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 กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหนง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และขณะนี้อยู
ระหวางขั้นตอนการเสนอชื่อไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหม ซึ่งคาดวาจะใชเวลาประมาณ 2-3 เดือน 
(ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2563)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดน้ีจะทำหนาท่ีไปจนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
แตงตั้ง ซึ่งเปนไปตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 มาตรา 21 กำหนดไว  
 กระผมขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาชวยงานสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย สวนงาน บุคลากร นักศึกษา และเจาหนาท่ีทุกทาน ท่ีตลอดเวลาท่ีกระผมดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย   
มา 2 วาระ ประมาณ 5 ป  (ป พ.ศ. 2558-2563)  ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกทาน และในการทำงานไดมีการแลก
เปลี่ยนเรียนรูรวมกันซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่ง รวมถึงการรวมกันพัฒนามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนา
ตามลำดับ
 ขอประชาสัมพันธความคืบหนาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Silpakorn University Transformation ซึ่งเปน
นโยบายการปฏิรูปมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย ที่มอบหมายใหมหาวิทยาลัยไปดำเนินการ และมหาวิทยาลัยไดจาง
ท่ีปรึกษาชาวญ่ีปุนมาชวยใหคำปรึกษา แนะนำ ขณะน้ีมหาวิทยาลัยไดรายงานวาการดำเนินการมีความกาวหนาไปแลวประมาณ
รอยละ 50  โดยมีผลการวิเคราะหท่ีสำคัญ คือ มหาวิทยาลัย มีจุดเดน ดานศิลปะและการออกแบบ และมีความเขมแข็งเปน
อยางมาก รวมถึงหลายคณะอยูในอันดับตนๆ ของประเทศ และมีจุดดอย คือ KPIs ที่มหาวิทยาลัยตั้งไวไมมีความทาทาย 
และยังไมมุงเนนผลกระทบ ความโดดเดนอยูเพียงในประเทศแตยังไปไมถึง Ranking ระดับโลก ผลการวิเคราะหนี้มีประโยชน
มากและมหาวิทยาลัย สวนงานควรนำไปส่ือสารกับบุคลากร และระดมความคิดรวมกันเพ่ือออกแบบการพัฒนามหาวิทยาลัย 
สวนงาน ใหกาวทันความเปลี่ยนแปลง เรงพัฒนาตอยอดจุดเดน พรอมทั้งลดจุดดอย ซึ่งเปนงานที่ทาทายตองใชพลังและ
ความรวมมือจากทุกคน รวมถึงตองดำเนินการอยางตอเนื่อง ขอเปนกำลังใจใหทุกทานครับ

12 สิงหาคม 2563
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
พระราชทานคำขวัญวันแม ประจำป 2563

“ รักเอยรักลูก แมจึงปลูกคุณธรรมใหรักษา 
รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญแทนคุณคาของแผนดิน ”

  
ประเด็นขาว
* คำสอนของพอ
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* แนะนำคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
* แสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ ที่ไดรับรางวัล
* รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และความเชื่อมโยงกับโครงการ Silpakorn University Transformation 
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา
2
2
3
3
4
5
8
11

 ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย 
ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ 
ที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเดน  TTF AWARD (Toyota Thailand 
Foundation Award)  ดานมนุษยศาสตร ประจำป 2562 – 2563 จากผลงาน
หนังสือชื่อ “ เจดียในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา ”

ดานการศึกษาโดยสังเขป
พ.ศ. 2538 ปริญญาเอก สาขาการสอนฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยว Université            
                     de Franche-Comté สาธารณรัฐฝร่ังเศส โดยทุนจากรัฐบาลฝร่ังเศส
พ.ศ. 2523 ปริญญาโท สาขาภาษาศาสตรประยุกต (การสอนภาษาฝรั่งเศส)  
  Université de Franche-Comté สาธารณรัฐฝร่ังเศส โดยทุนจาก
  รัฐบาลฝรั่งเศส
พ.ศ. 2521 ปริญญาตรี สาขาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

แสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำที่ไดรับรางวัล

ดานการบริหารโดยสังเขป
พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2562 – ปจจุบัน รักษาการผูอำนวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2556 – 2559 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2547 – 2554 ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สองวาระ) 
พ.ศ. 2539 – 2546 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สองวาระ)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจำ ท่ีไดรับรางวัลผลงานวิชาการดีเดน TTF AWARD ( Toyota Thailand Foundation Award ) ประจำป 
2562 – 2563  ดานมนุษยศาสตร ผลงานช่ือ  “เจดียในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา”

ศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจำ

กิจกรรม                                                     การดำเนินงาน

การวางแผนการผลิตกำลังคนใหสอดคลองกับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา
และความตองการในการพัฒนาประเทศ 
        - ประเมินแผนการผลิตกำลังคนตามสภาพจริงในปจจุบัน 
        - พัฒนาระบบการประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย 
องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และสถาบันอุดมศึกษา ในการกำหนด
ความตองการกำลังคนเพื่อตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ 
        - ปรับฐานการผลิตกำลังคนระดับสถาบันใหสอดคลองกับแนวทาง
การปรับยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง รวมถึงเพิ่มความรวมมือ
ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตกำลังคนขามศาสตร   

4.วางแผนการผลิตกำลังคนใหสอดคลอง
กับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาและ
ความตองการในการพัฒนาประเทศ

5.1 ยกระดับระบบพัฒนาทักษะ (Reskill/upskill) สำหรับบุคลากรวัยทำงาน
และสงเสริม การเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับผูสูงอายุ 
5.2 ขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ภาคสวนผูใชบัณฑิตมีสวนรวม
ดำเนินการ และตอบสนองความตองการของภาคสวน ผูใชบัณฑิต 
5.3 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาและความเทาเทียมทางสังคม

5.การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
เสริมสรางความรูและทักษะทางอาชีพให
พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคต

6.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานหรือปจจัยเอื้อภายในสถาบันอุดมศึกษาที่สงเสริม
การพัฒนาผูประกอบการ 
6.2 พัฒนากลไกสนับสนุนทางการเงินโดยมหาวิทยาลัยเพื่อสงเสริมการสรางผู
ประกอบการ 
6.3 สงเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนผูประกอบการ 
Entrepreneurial Education 
6.4 สงเสริมภาพลักษณการเปนมหาวิทยาลัยแหงการประกอบการ

6. การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ผูประกอบการ ชวยพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้ง
ระดับทองถิ่นและระดับประเทศ

7.1 ระดมทรัพยากรและความเช่ียวชาญตางประเทศเขามาปฏิบัติงานในประเทศ
รวมผลิตบัณฑิตและวิจัยในประเทศโดยดำเนินการ ผานความรวมมือกับสถาบัน
อุดมศึกษา หรือภาคอุตสาหกรรมในประเทศ (Domestic & International Academic 
& Research Mobility) 
7.2 เคลื่อนยายบุคลากรระหวางสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานภาครัฐ และภาคการ
ผลิตบริการ สังคมและชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ การแขงขันของประเทศ 
(Talent Mobility)

7. การสรางเสริมและการเคลื่อนยายบุคลากร
ศักยภาพสูงเพื่อชวยสรางความเขมแข็งให
ภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

อางอิง และขอขอบคุณขอมูลจาก
http://www.plan.cmru.ac.th/file_update/new_plan/budget2564/25621211005.pdf
https://th.foursquare.com/v/
https://www.dek-d.com/tcas/46744/


