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คำสอนของพอ

“การศึกษาที่มุงทำเพื่อสงเสริมบุคคลใหมีความรูความสามารถ สรางหลักฐานความมั่นคงในชีวิต
และทำประโยชนแกสวนรวมไดนั้น ตองจัดอบรมใหไดพรอมทั้งดานวิชาการ ดานการลงมือปฏิบัติ ดานความ
คิดวินจิ ฉัยและความประพฤติปฏิบตั ”ิ
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 มิถุนายน 2523

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

ในนามของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ดิฉันขอแสดงความยินดีกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดรับการจัดอันดับ THE University Rankings 2022
by Subjects ดาน Physical Sciences อันดับ 1001+ ของโลก โดยมีผลเปนอันดับ
ที่ 7 ของประเทศไทย และคณะดุริยางคศาสตร ที่ผานการประเมินคุณภาพการ
กับนายกสภา
มหาว�ทยาลัยศิลปากร ศึกษาสูค วามเปนเลิศ : EdPEx200 รุน ที่ 8 พ.ศ. 2563 ระดับ 200 คะแนน โดยเปน
คณะที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศิลปากรตอจากคณะเภสัชศาสตร ขอชื่มชมความมุงมั่น
ตั้งใจและความทุมเทของผูบริหารและบุคลากรทุกคน และขอเปนกำลังใจใหมหาวิทยาลัย และทุกคณะในการพัฒนาใหผานเกณฑ
ระดับที่สูงขึ้น
ขอแสดงความยินดีและตอนรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2564 และการเปดภาคการ
ศึกษาใหมของนักศึกษาทุกคน จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่ยังรุนแรงการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมและการดำเนินการตางๆ ยังตองผานระบบออนไลนเปนหลัก สภามหาวิทยาลัยมีความหวงใยนักศึกษา
บุคลากรทุกคนไดกำชับใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหทันสมัยเพียงพอที่จะรองรับ อำนวยความสะดวก
แกนกั ศึกษาทัง้ อุปกรณการเรียนการสอน ทุนการศึกษา มาตรการดานความปลอดภัย การใหคำปรึกษาทัง้ การเรียน ความวิตกกังวล
ความเครียด การปรับตัว ฯลฯ จึงขอใหนกั ศึกษาทุกคนไดปรับตัวตามวิถชี วี ติ ใหม (New normal) และศึกษาหาความรู เรียนรู พัฒนา
ทักษะและประสบการณเพื่อพัฒนาตนเอง และสำเร็จเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพตอไป
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบ เรื่อง การเลือกกลุมของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในกลุมที่ 1 การพัฒนา การวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global & Frontier Research) จุดเนน คือ เพิ่ม
ศักยภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรสูอันดับโลก ดานศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากเห็นวามหาวิทยาลัยมีโอกาส
ในการยกระดับศักยภาพดานศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม ที่มีความเชี่ยวชาญ ไดรับการยอมรับ มีผลงานเชิงประจักษ
ในระดับชาติ และนานาชาติได รวมทั้งมหาวิทยาลัยไดเสนอแผนพัฒนาความเปนเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566 –
2570 เพื่อขับเคลื่อนการอยูกลุมที่ 1 นี้ และนอกจากแผนที่จัดทำแลว สิ่งสำคัญมากที่จะนำไปสูความสำเร็จ คือ พลังจากผูบริหาร
บุคลากรทุกคนที่จะรวมมือกันทำงาน กลาคิด กลาทำ กลาเปลี่ยนแปลงทำสิ่งใหมๆ ที่อาจจะไมเคยทำมากอน (Sandbox) โดยมี
สภามหาวิทยาลัยชวยใหคำปรึกษา แนะนำในเรื่องตางๆ ซึ่งจะทำใหการเลือกกลุมที่ 1 ของมหาวิทยาลัยศิลปากรสำเร็จตามที่
กำหนดไว
นอกจากนั้นในการประชุมครั้งนี้สภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบในหลักการแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป
พ.ศ. 2565–2579 โดยในระยะแรกจะเปนการกำหนดยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ในระยะ 5 ป พ.ศ. 2565-2569
กอน ซึ่งแผนฉบับนี้จะเปนกรอบทิศทางที่ทำใหเห็นภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยศิลปากรในแตละระยะ และสภามหาวิทยาลัย
จะกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนที่มหาวิทยาลัยเสนอไวตอไป
ขอเปนกำลังใจในการทำงานใหทุกทานคะ

คุย

ขอบคุณและสวัสดีคะ
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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การเลือกกลุมสถาบันของมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใตกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
ตามทีก่ ระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม (กระทรวง อว.) ไดประกาศกฎกระทรวง การจัดกลุม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 และสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาความเปน
เลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฎกระทรวงการจัดกลุม สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 โดยมีศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ (รายชื่อกรรมการตาม QR – Code
)
คณะกรรมการฯ ไดมีประชุม จำนวน 3 ครั้ง มีสาระสำคัญในสวนของการเลือกลุมสถาบันของมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยสรุปดังนี้
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดวเิ คราะหและประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัยตามตัวชีว้ ดั ของระบบ UCLAS ของกระทรวง อว.
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามการจัดกลุมมหาวิทยาลัยใน 4 กลุม มีดังนี้
ผลการประเมินตามระบบ UCLAS ของกระทรวง อว.
กลุมที่ 1 การวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier Research)

กลุมที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation)
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กลุมที่ 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Based and Community)

กลุมที่ 4 การผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาตางๆ (Professional Development)
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ผลการประเมินตามระบบ UCLAS เปรียบเทียบทั้ง 4 กลุม

ผลการวิเคราะหขอ มูลการประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยตามตัวชีว้ ดั ทีก่ ระทรวง อว. กำหนดในระบบ UCLAS
พบวา มหาวิทยาศิลปากรมี Potential ในกลุมที่ 1 การวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global & Frontier Research) และ
กลุมที่ 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ที่ดี แตเมื่อวิเคราะหในเชิงลึกแลว มหาวิทยาลัยเห็นโอกาสการยกระดับศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยไปสูระดับนานาชาติ ดานศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม จากความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่มี
ความเปนเลิศดานศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ และนานาชาติมาอยางยาวนานกวา 70 ป และเปน
ที่ยอมรับในสังคมทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ รวมทั้งผลงานที่แสดงใหเห็นในเชิงประจักษถึงความเปนเลิศดานศิลปะ
การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงพิจารณาเลือกกลุมที่ 1 การพัฒนา การวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global & Frontier
Research) โดยจุดเนนคือ เพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรสูอันดับโลกดานศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม
(Art, Design and Culture)
รายละเอียดตาม QR – Code
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
การประชุมครั้งที่ 7/2564 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
1. รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตอประเด็นสำคัญเรงดวนที่มหาวิทยาลัยตองดำเนินการปรับปรุงแกไข
ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 จากการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดี
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
ควรเรงดำเนินการเกี่ยวกับ City Campus เมืองทองธานี ในเรื่อง
(1) การกอสรางอาคารเพิ่มเติม ตามที่เคยวางแผนไวแลว เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษา และภารกิจตางๆ ที่จะเพิ่มขึ้น
สำหรับดานงบประมาณที่ตองใชควรปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และคณะ
ตางๆ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพรอมใหการสนับสนุนในการดำเนินการ
(2) ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวกแกนักศึกษา บุคลากร
มติ ที่ประชุมรับทราบและใหมหาวิทยาลัยนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการดวย
2. การเลือกกลุมสถาบันของมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใตกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564
และแผนพัฒนาความเปนเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566-2570 ภายใตโครงการพลิกโฉมสถาบัน
อุดมศึกษา
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
ควรเพิม่ ศักยภาพและความเขมแข็ง ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมือ่ อยูใ นกลุม ที่ 1 การพัฒนา การวิจยั ระดับแนวหนาของ
โลก (Global & Frontier Research) โดยจุดเนน คือ เพิม่ ศักยภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรสูอ นั ดับโลก ดานศิลปะ การออกแบบ
และศิลปวัฒนธรรม อาทิ
(1) การทำงานของคณะดานศิลปะการออกแบบ ควรทำงานรวมกันเปนทีม ซึ่งอาจทำงานรวมกันภายใตสถาบัน เพื่อให
สามารถพัฒนาไปไดพรอมๆ กัน รวมทั้งจะทำใหเกิดพลังความเขมแข็งที่โดดเดนมากยิ่งขึ้น
(2) ควรทำงานในลักษณะบูรณาการรวมกันของศาสตรทกุ ศาสตร กับทุกพันธกิจทัง้ การเรียนการสอน การบริการวิชาการ
การวิจยั โดยการระดมความคิดรวมกันจะทำใหเกิดศาสตร องคความรูใ หมๆ ทีน่ า สนใจ เชน หลักสูตรการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ ซึ่งจะชวยดึงนักเรียน นักศึกษารุนใหมเขามาเรียน
(3) ควรใชเทคโนโลยี และดิจิทัล ซึ่งในอนาคตจะมีความสำคัญมากขึ้น มาชวยในการพัฒนา พลิกโฉมมหาวิทยาลัยใน
ทุกพันธกิจ รวมทั้งจะชวยใหการดำเนินการในดานตางๆ สามารถขยายผลไปไดอยางรวดเร็ว
(4) ควรนำแนวคิดเกี่ยวกับ Sandbox มาใชในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งจะสามารถออกแบบหลักสูตรในลักษณะบูรการ
ขามศาสตร ยืดหยุนตอบโจทยความตองการของคนรุนใหม
(5) ควรดึงศักยภาพของศิษยเกา รวมถึงผูเกี่ยวของในกลุมตางๆ อาทิ นักสะสมผลงานศิลปกรรม ผูสนใจ ผูเชี่ยวชาญ
ดานศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ มาชวยใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
(6) การวางแผนควรแสดงภาพอนาคตในแตละป และเมื่อสิ้นแผนใหชัดเจน เพื่อใหทุกคนเขาใจและมีเปาหมายรวมกัน
รวมถึงการกำกับดูแลขับเคลื่อนแผนงาน กิจกรรม/โครงการตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหแผนบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบการเลือกกลุมของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุมที่ 1 การพัฒนา การวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global
& Frontier Research) โดยจุดเนน คือ เพิม่ ศักยภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรสูอ นั ดับโลก ดานศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม
2. เห็นชอบแผนพัฒนาความเปนเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ.2566 – 2570
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2564 (ศ.ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เสนอ
ทั้งนี้ใหมหาวิทยาลัยนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการดวย
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3. แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579 และแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2565 - 2567 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
(1) เนื่องจากสถานการณ บริบทของโลกเปลี่ยนแปลง พลิกผันอยางรวดเร็ว การจัดทำแผน กลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะ 15 ป (พ.ศ.2565-2579) ในขณะนี้อาจจะพิจารณาและคาดการณในเรื่องตางๆ ไดคอนขางยาก จึงควรจะพิจารณาในชวง
ระยะเวลาที่สั้นลง เชน แผนพัฒนาระยะเวลา 5 ป
(2) ควรนำแผนตางๆ ที่มหาวิทยาลัยเสนอในหลายวาระ และหลายครั้งที่ผานมา อาทิ แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2562-2566) รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตอประเด็นสำคัญเรงดวนที่มหาวิทยาลัยตองดำเนินการ
ฯลฯ ซึ่งพบวามีหลายเรื่องที่ซ้ำกัน จึงควรรวบรวมสรุปวิเคราะหวาในแตละปมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเรื่องอะไรบาง เพื่อใหเห็น
ภาพการทำงานที่ชัดเจนขึ้น
(3) ควรพิจารณาวิเคราะหวาในแตละปจะมีโครงการสำคัญเรงดวนกี่เรื่อง เพื่อใหสามารถมุงเนนการทำงาน และการ
ขับเคลื่อนใหชัดเจนขึ้น รวมทั้งควรกำหนดกลไกในการขับเคลื่อน ผลักดันเพื่อใหแผนบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ
(4) ควรนำเรื่องศิลปะและการออกแบบมาประสานรวมกับเรื่องวิถีชีวิตใหม (New Normal) ซึ่งจะทำใหเกิดมุมมองใหม
วาศิลปะและการออกแบบสามารถนำไปบูรณาการกับมิตติ า งๆ ในหลากหลายรูปแบบ เชน ออกแบบสรางเปน Art and Design
New Normal Living การนำศิลปะสุนทรียศาสตรมาสรางความสุขใหกับชีวิต การใชศิลปะและการออกแบบมาสรางประเทศไทย
ใหนาอยู ซึ่งจะชวยเพิ่มมูลคาและคุณคาใหงานศิลปะและการออกแบบมากขึ้น
(5) ควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหยดื หยุน ทันกับความเปลีย่ นแปลง และสอดรับกับความตองการของคนรุน ใหม
โดยใชแนวคิด อาทิ
- การใช Sandbox มาเปนแนวคิดใชในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยควรเรงการดำเนินการ โดยการระดม
ความคิดรวมกันหรือตัง้ คณะทำงานเพือ่ พิจารณาเกีย่ วกับหลักสูตรทีจ่ ะดำเนินการ เพือ่ ใหสามารถดำเนินการไดอยางรวดเร็วและ
เปนรูปธรรม
- การเรียนการสอนที่ควบคูไปกับการทำงาน อาทิ เรียนเนื้อหา 6 เดือน ทำงาน/ฝกงาน 6 เดือน สลับกันไปจนนักศึกษา
สำเร็จการศึกษา ซึง่ จะชวยใหนกั ศึกษาไดรบั ประสบการณ ฝกการนำความรูไ ปประยุกตใชในการทำงาน และเขาใจระบบการ
ทำงานจริง
- เนนการพัฒนาความสามารถดานภาษาตางประเทศแกนักศึกษาใหมากขึ้น ซึ่งจะชวยนักศึกษาในการคนควา การ
ทำงานในอนาคตตอไป
(6) ควรพัฒนาอาจารยในดานการปรับตัว ปรับบทบาทหนาที่ แนวคิดในการจัดการเรียนการสอน การวิจยั รวมถึงทัศนคติ
ทีท่ นั กับความเปลีย่ นแปลง ฯลฯ ซึง่ สิง่ เหลานีจ้ ะสงผลถึงการผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู มีทกั ษะ สมรรถนะ ทีส่ งั คมและผูป ระกอบการ
ตองการ
มติ เห็นชอบในหลักการดังนี้
1. แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ.2565 – 2579 ประกอบดวย
1.1 ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ อัตลักษณเชิงพืน้ ที่ วัฒนธรรมองคกร วิสยั ทัศน พันธกิจ เปาหมาย คานิยม
จุดเนน/ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร
1.2 ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับเปาหมาย และคาเปาหมายของตัวชี้วัด พ.ศ. 2565-2569
2. แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565-2567
ทั้งนี้ใหมหาวิทยาลัยนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการดวย

7

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
การประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564
1. รายงานผลการดำเนินงานสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
1. ควรสำรวจความตองการของหนวยงาน สวนงาน ผูบริหารเพื่อชวยสนับสนุนโครงการสำคัญของมหาวิทยาลัย รวมถึง
การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การบริหารจัดการดานการเงิน งบประมาณ และแผนพัฒนาตางๆ ซึ่งมีขอมูล
ทีต่ อ งการดำเนินงานจำนวนมากและตองเชือ่ มโยง บูรณาการกัน โดยสำนักดิจทิ ลั เทคโนโลยีสามารถชวยสนับสนุนดานการพัฒนา
โปรแกรม หรือการประสานจางบุคคลภายนอกมาชวยพัฒนาโปรแกรม ซึง่ จะชวยใหการดำเนินการ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2. ควรตรวจสอบระบบ และปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ เทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐานตางๆ ใหทันสมัยเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ที่จะรองรับ สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย คณะ ทั้งการเรียนการสอนออนไลนของนักศึกษา work form home ของบุคลากร ฯลฯ
ทั้งในสถานการณปจจุบันและอนาคต ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพรอมใหการสนับสนุนในการทำงานของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
มติ ประชุมรับทราบ และใหมหาวิทยาลัย สำนักดิจทิ ลั เทคโนโลยีนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของทีป่ ระชุมไปพิจารณาดำเนินการดวย
2. การดำเนินการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
(1) ควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
พ.ศ.2560 ซึ่งใชในการติดตาม และประเมินผลฯ มา 4 ป แลว โดยในการทบทวน ปรับปรุงรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย ทุกระดับ เพือ่ การมีสว นรวม รวมทัง้ ควรมุง เนนเรือ่ งการลดขัน้ ตอนการทำงาน ความกระชับ และการนำไปใชประโยชน
ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของสวนงาน และหัวหนาสวนงาน
(2) ควรขอความรวมมือจากบุคลากร รวมถึงการกระตุนใหบุคลากรของทุกสวนงานเห็นความสำคัญ ประโยชนของ
การติดตาม และประเมินผลฯ และการตอบแบบประเมินตางๆ รวมถึงใหขอมูลตามที่คณะกรรมการกำหนดไว เพื่อใหผลการ
ติดตามและประเมินฯ สะทอนการดำเนินการที่แทจริง และนำขอมูลที่ไดไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
ของสวนงานและหัวหนาสวนงานตอไป
(3) เนือ่ งจากมีนโยบายบางเรือ่ งทีม่ คี วามสำคัญ และตองเรงขับเคลือ่ นผลักดัน จึงควรกำหนดใหชดั เจน และใชการติดตาม
และประเมินผลฯ นี้เปนเครื่องมือ กลไกในการชวยขับเคลื่อน ผลักดัน โดยใหมีการทำงานที่ประสานไปพรอมกับมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะชวยใหนโยบาย เรื่องสำคัญบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(4) ควรสอบทานเรือ่ งการตอบแบบประเมินผานระบบออนไลน ของบุคลากร นักศึกษา เพือ่ มิใหทราบวาผูต อบแบบประเมินฯ
เปนใคร ซึง่ จะทำใหผตู อบแบบประเมินฯ มีความเชือ่ มัน่ ทีจ่ ะใหขอ มูลมากขึน้ โดยในการดำเนินการควรหารือกับสำนักดิจทิ ลั เทคโนโลยี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
1. ราง หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 และ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 และใหใชเปนแนวทางในการติดตาม และประเมินผลฯ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตอไป
2. สวนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
จำนวน18 สวนงาน
3. หัวหนาสวนงาน ที่ติดตามและประเมินผลฯ
4. แนวทางการดำเนินการปรับแผนพัฒนาคณะ สวนงาน คือ กรณีทค่ี ณะ สวนงานประสงคจะปรับแผนพัฒนาทีส่ ภา
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว ใหเสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผลสวนงาน พิจารณาอนุมตั ิ แลวรวบรวมนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ทั้งนี้ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนตนไป
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3. แผนพัฒนาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565-2568
ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุป
(1) การแสวงหารายได และการเพิ่มงบประมาณเงินรายไดของคณะ อาทิ
(1.1) ควรเปดหลักสูตรนานาชาติ ทั้งในลักษณะโครงการปกติและโครงการพิเศษ การเปดหลักสูตรนำรอง
ดานศิลปะสมัยใหมๆ ที่ตรงกับความตองการของตลาดในปจจุบัน การเปดหลักสูตรรวมกับสถาบันในตางประเทศ หลักสูตร
Credit bank หลักสูตร Non degree
(1.2) การจัดอบรมใหบุคคลภายนอก โดยดำเนินการอยางตอเนื่อง
(1.3) ตลาดของผลงานศิลปกรรมเติบโตขยายอยางรวดเร็ว และผลงานมีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด ซึ่งมี
ศิษยเกาของคณะจิตรกรรมฯ เขาไปมีบทบาทจำนวนมาก คณะจิตรกรรมฯ จึงควรนำชองทางนี้มาพิจารณา และบริหารจัดการ
โดยนำสิ่งที่คณะจิตรกรรมฯ มีอยูทั้งองคความรู ชื่อเสียง ฯลฯ มาผนวก เชื่อมโยงกับความตองการของตลาดภายนอก ซึ่งจะทำ
ใหเกิดประโยชนกับคณะจิตรกรรมฯ ในหลากหลายมิติทั้งองคความรูใหมๆ การสรางรายไดแกคณะ สรางประสบการณการ
เรียนรูแกอาจารย นักศึกษา รวมทั้งจะชวยเปดโอกาสใหกับศิลปนรุนกลาง ศิลปนรุนใหมในการทำงานตอไป
(1.4) คณะมีตนทุนจำนวนมากทั้งชื่อเสียงที่ไดรับการยอมรับ องคความรู บุคลากร ทำเลที่ตั้ง ผลงานศิลปกรรม
ฯลฯ จึงควรรวมกันคิดและนำมาแปลงเปนทรัพยสิน การสรางมูลคา สรางรายไดแกคณะ
(2) ควรสรางเครือขายความรวมมือกับศิษยเกา โดยเฉพาะศิษยเกาที่ประสบความสำเร็จใหเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาคณะ การหารายได โดยประสานกับสมาคมนักศึกษาเกาในการจัดทำฐานขอมูลตางๆ
(3) ควรจัดทำโครงการสำคัญ/โครงการขนาดใหญ 2-3 โครงการ ที่จะผลักดันใหคณะสามารถพัฒนาไดอยางกาวกระโดด
และเปนโครงการทีจ่ ะชวยสนับสนุนมหาวิทยาลัยในกลุม ที่ 1 การวิจยั ระดับแนวหนาของโลก (Global & Frontier Research)
โดยเขียนแผนกิจกรรม/โครงการใหชัดเจนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยตอไป
(4) ควรจัดเรียงลำดับความสำคัญของกิจกรรม/โครงการ โดยในปแรกควรเรงจัดทำกิจกรรม/โครงการทีส่ ามารถดำเนิน
การไดสำเร็จในระยะสั้นกอน เพื่อสรางกำลังใจในการทำงาน และความรวมมือกันของบุคลากรในการทำงาน
(5) คณะจิตรกรรมฯ ควรเปนผูนำในการใหความรูเรื่องการเผยแพรผลงานดิจิทัลอารตบน platform ตางๆ อาทิ
การบูรณาการโครงการจัดการความรูที่มีวิทยากรเปนศิษยเกาและคณาจารยที่ประสบความสำเร็จทางดานนี้ เขากับการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรใหมทค่ี ณะจะพัฒนาขึน้ ซึง่ จะเกิดประโยชนทง้ั ในดานการสรางความยอมรับ ความเปนผูน ำดานศิลปะ
การใหความรูแกบุคลากร นักศึกษาปจจุบัน บุคคลทั่วไป รวมถึงการดึงดูดความสนใจในการเขาศึกษาตอในคณะอีกดวย
นอกจากนั้นคณะควรใหความรูเรื่องลิขสิทธิ์ของผลงาน และกรณีศึกษาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ศิลปนพึงระวังควบคู
ไปในการบรรยายดวย เนื่องจากเปนจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และเปนชองทางในการเผยแพรผลงานไดอยางรวดเร็ว จึงอาจ
กอใหเกิดความเสียหายไดในวงกวาง
มติ ทีป่ ระชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565-2568 ตามที่ ผศ.ดร.วิชญ มุกดามณี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพเสนอ และใหนำ
ขอสังเกต ขอเสนอแนะของทีป่ ระชุมไปพิจารณาดำเนินการดวย
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี นำเสนอรายงานการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในรอบเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564 และรายงาน
ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตอประเด็นสำคัญเรงดวนที่มหาวิทยาลัยตอง
ดำเนินการปรับปรุงแกไข ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 จากการติดตาม และประเมิน
ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ณ หองประชุม
นริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอำนวยการหอศิลป นำเสนอการ
พัฒนาระบบสื่อดิจิทัลเสมือนจริง (Digitel Media) ของหอศิลป โดยนำเสนอผาน
ระบบ Online

รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวย
อธิการบดีฝายพัฒนาองคกร นำเสนอแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579 และแผนปฏิบัติการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยนำเสนอผานระบบ Online
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564
ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานฯ นำเสนอการดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนำเสนอผาน
ระบบ Online
อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอำนวยการสำนักดิจิทัล
เทคโนโลยี รายงานผลการดำเนินงานสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
นำเสนอผานระบบ Online
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชญ มุกดามณี คณบดีคณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ นำเสนอแผนพัฒนา
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะเวลา 4 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ.25652568 โดยนำเสนอผานระบบ Online
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 2 และ 3 สิงหาคม 2564 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำป
การศึกษา 2563 ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) โดยคณะกรรมการประเมิน
ประกอบดวย 1) ศาสตราจารย แพทยหญิงจามรี ธีรตกุลพิศาล ประธานกรรมการ 2) รองศาสตราจารย ดร.ประสพชัย
พสุนนท กรรมการ 3) ผูชวยศาสตราจารยนันทพล จั่นเงิน กรรมการ โดยจัดประชุมประเมินผานระบบ Online

สาระนารู
ขอมูลสถานภาพการจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาไทย ป 2022
1. QS World University Rankings 2022
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สาระนารู

รายละเอียดตาม QR – Code
2. Times Higher Education
World University Rankings 2022

อางอิงขอบคุณขอมูล
จากคณะทำงาน Ranking ของ สปอว.

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
22 หมู 7 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
โทรศัพท 0-2105-4686 ตอ 100231-100235
โทรสาร 0-2849-7505 www.council.su.ac.th

ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา
ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา บรรณาธิการ
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย คณะทำงาน

