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คำสอนของพอ
“ความรูนั้นสำคัญยิ่งใหญ เพราะเปนปจจัยใหเกิดความฉลาดสามารถและความเจริญกาวหนา
มนุษยจึงใฝศึกษากันอยางไมรูจบสิ้น… การศึกษาหาความรูจึงสำคัญตรงที่วา ตองศึกษาเพื่อใหเกิด
“ความฉลาดรู” คือรูแลวสามารถนำมาใชประโยชนไดจริง ๆ โดยไมเปนพิษเปนโทษ การศึกษาเพื่อความ
ฉลาดรูมีขอปฏิบัติที่นาจะยึดเปนหลักอยางนอยสองประการ ประการแรกเมื่อจะศึกษาสิ่งใดเรื่องใดให
รูจ ริง ควรศึกษาใหตลอด ครบถวนทุกแงทกุ มุม ไมใชเรียนรูแ ตเพียงบางสวนบางตอน …อีกประการหนึง่ ซึง่
จะตองปฏิบตั ปิ ระกอบพรอมกันไปดวยเสมอ คือตองพิจารณาศึกษาเรือ่ งนัน้ ๆ ดวยความคิดจิตใจทีต่ ง้ั มัน่
เปนปกติ และเที่ยงตรงเปนกลาง ไมยอมใหรูเห็นและเขาใจตามอำนาจความเหนี่ยวนำของอคติ”
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 22 มิถุนายน 2524
ที่มา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html

ในนามของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ดิฉันขอแสดงความยินดีกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดรับการจัดอันดับ The World University Rankings
by Subjects สาขา Engineering อันดับ 800 – 1000 ของโลก โดยมีผลเปน
อันดับที่ 4 ของประเทศไทย และ ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุมชนตนแบบ
กับนายกสภา
มหาว�ทยาลัยศิลปากร ดวยการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสูเมือง
สรางสรรค” โดยคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีสวนสำคัญในการสนับสนุนจังหวัดเพชรบุรีใหไดรับการประกาศเปนเมืองสรางสรรค
ดานอาหาร (Creative City of Gastronomy) ของยูเนสโก ประจำป 2564 (UNESCO Creative Cities Network – UCCN
2021) รวมทั้งโครงการวิจัย เรื่อง “การอนุรักษและพัฒนาเมืองเการาชบุรีเมืองสรางสรรคและนาอยูเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
วัฒนธรรมและความเปนอยูที่ยั่งยืน” โดยรองอธิการบดีฝายวิจัยเปนผูรับผิดชอบทั้ง 2 โครงการนี้ เปนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
ที่นำความรู ความเชี่ยวชาญจากคณะตางๆ มาทำงานรวมกัน ผลงานวิจัยเกิดประโยชนกับจังหวัด ประชาชน ชุมชน ในมิติตางๆ
ทัง้ การอนุรกั ษศลิ ปวัฒนธรรม การตอยอดสินคาเพิม่ มูลคาทางเศรษฐกิจ สิง่ แวดลอมและ ยกระดับคุณภาพชีวติ ฯลฯ ซึง่ สภา
มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนใหมีการดำเนินการโครงการในลักษณะนี้ใหมากขึ้น ขอชื่นชมและขอบคุณทุกทานที่รวมกันทำ
โครงการนี้
ในเดือนกันยายน 2564 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบเรื่องสำคัญ คือ การลงทุนจัดตั้งอาคารศูนยการเรียน
รูน านาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พืน้ ทีส่ ว นขยายการศึกษา City Campus เมืองทองธานี โดยเปนอาคารสูง 8 ชัน้ พืน้ ทีอ่ าคาร
รวมประมาณ 12,792 ตารางเมตร เมื่อการกอสรางแลวเสร็จจะชวยแกไขปญหาพื้นที่จัดการศึกษาที่ไมเพียงพอ สงเสริมการเรียนรู
ของนักศึกษา การจัดบริการวิชาการ และรองรับภารกิจใหมๆ
วันที่ 12 ตุลาคม ของทุกปเปนวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในป 2564 นี้ มหาวิทยาลัยไดกอตั้งมาเปนปที่
78 นับเปนความภาคภูมใิ จของชาวศิลปากร ทีม่ หาวิทยาลัยไดทำหนาทีร่ บั ใชสงั คมและประเทศชาติดว ยความรับผิดชอบมาเปน
เวลา 78 ป แลว
ขอเปนกำลังใจในการทำงานใหทุกทานคะ

คุย

ขอบคุณและสวัสดีคะ
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงปาฐกถา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงปาฐกถา เรื่อง “ชีวิต
หลังโควิค-19” พระราชทานแกผูเขารับการอบรมโครงการพัฒนาเครือขายและศักยภาพผูบริหารระดับสูง กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WINS) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 โดยไดทรงบรรยายเกี่ยวกับ
พระประสบการณในชวงการระบาดของเชื้อโควิค-19 และพระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับชีวิตหลังโควิด-19 ในดาน
การเรียนการสอนในถิน่ หางไกลมุมมองในจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ทักษะอาชีพยุคโควิดและการอุดมศึกษายุคหลัง
โควิด รายละเอียด

สามารถดูวิดีโอไดตามลิงค https://youtu.be/D4yVLrNyWuY

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ (อาจารยประจำ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ที่ไดรับการจัดอันดับใหเปน Top 50 Scientists in Thailand Best
Scientist in Silpakorn University จากการจัดอันดับใน AD World
Scientist and University Rankings 2021
(https://www.adscientiﬁcindex.com)
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แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียยบเทาคณะ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมิน
ผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
เพื่อทำหนาที่ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงาน โดยมี
วาระ 4 ป ตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เปนตนไป ประกอบดวย

ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ

นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

อาจารยปญญา วิจินธนสาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
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ผูชวยศาสตราจารย ชัยชาญ ถาวรเวช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ

นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา
ผูอำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564
ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และประชุมออนไลนผานโปรแกรม Zoom

1. เสนอจัดตั้งสำนักงานการตางประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (International Ofﬁce, Silpakorn University)
ขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
การจัดตัง้ สำนักงานการตางประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (International Ofﬁce, Silpakorn Universit) มีความสำคัญ
และมีประโยชนมากในการสงเสริม สนับสนุนความเปนนานาชาติ โดยในการดำเนินการควรพิจารณาในมิติตางๆ รวมดวย
อาทิ ภารกิจของสำนักงานการตางประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคอ นขางมากและเปนงานทีต่ อ งใหบริการหลายดาน ตองมี
ความพรอมดานบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ มีจำนวนทีเ่ พียงพอ รวมทัง้ งบประมาณ แผนการทำงานทีช่ ดั เจน ฯลฯ จึงควรวางแผน
การดำเนินงานเปนระยะๆ ใหชัดเจนวาแตละชวงจะดำเนินการอะไรบาง อาทิ ในชวงแรกดำเนินงานตามภาระงานเดิมที่งาน
วิเทศสัมพันธรับผิดชอบและงานอื่นๆ ที่มีความพรอม รวมทั้งควรไปศึกษาเรียนรูการทำงานในดานตางๆ กับวิทยาลัยนานาชาติ
ซึง่ มีประสบการณในเรือ่ งดังกลาว แลววางแผนขยายภาระงาน บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ ในระยะตางๆ ตอไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งสำนักงานการตางประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (International Ofﬁce,
Silpakorn University) โดยในสวนการดำเนินการใหมหาวิทยาลัยกำหนดแผนงานในแตละระยะใหชัดเจนวาจะดำเนินการ
อะไรบางทั้งเรื่องภาระงาน บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ รวมทั้งใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย
2. แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565-2568
ขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
1. ควรพิจารณาจุดเดน ความแตกตางของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กับคณะวิทยาศาสตรสถาบัน
การศึกษาอื่นๆ
2. ควรใหความสำคัญกับกลไกวิธีในการขับเคลื่อนแผน รวมถึงการกำหนดสิ่งสำคัญที่จะทำใหแผนประสบความสำเร็จ
(Key Success) และจัดเรียงลำดับความสำคัญของกิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการ โดยควรมุงเนนกิจกรรม/โครงการที่
สามารถดำเนินการไดสำเร็จโดยเร็วกอนเพื่อสรางกำลังใจในการทำงาน
3. นักเรียน นักศึกษามีแนวโนมสนใจศึกษาวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ (Pure Science) นอยลง รวมถึงในภาพรวมนักศึกษา
ของคณะฯ มีจำนวนลดลง ซึ่งจะสงผลกระทบตอการดำเนินงาน และงบประมาณของคณะฯ จึงควรหากลไก มาตรการในดาน
ตางๆ อาทิ
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
- ปรับวิธีการเรียนการสอน รายวิชา ที่อาจจะสอดแทรก บูรณาการกับวิทยาศาสตรเชิงประยุกต หรือศาสตร
อื่นๆ เพื่อเพิ่มความนาสนใจ การนำไปใชประโยชน และการประกอบอาชีพตอไป
- เพิ่มการใหขอมูล การแนะแนวการศึกษาแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเปดโลกทัศน
การประกอบอาชีพ ตัวอยางตนแบบที่ประสบความสำเร็จเพื่อสรางแรงบันดาลใจในการเขามาศึกษา รวมถึงการประสาน
การเชิญอาจารยสอนวิทยาศาสตรจากโรงเรียนตางๆ มาเขารับการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อนำขอมูล ความรูไปถายทอดแก
นักเรียนตอไป
- วางแผนปรับระบบ กลไก การบริหารจัดการ โครงสรางองคกร และหารายไดในสวนอื่นๆ เพิ่ม อาทิ จาก
งานวิจัย การบริการวิชาการ ฯลฯ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
- 2568 ตามที่ ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร เสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไป
พิจารณาดวย
3. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปคือ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีมากขึ้น โดยกระจายอยูในสวนตางๆ จึงใหมหาวิทยาลัยนำเสนอขอมูลเพิ่มเติม อาทิ
1. จำนวนเงินงบประมาณที่นำไปลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทั้งหมด และจำแนกเปนดานตางๆ
อาทิ การปรับปรุงพัฒนาดานการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ฯลฯ
2. ความคาดหวัง ผลลัพธที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาในแตละดาน
มติ ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2,285.6409 ลานบาท
ตามที่มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต
ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการดวย
4. การลงทุนจัดตั้งอาคารศูนยการเรียนรูนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่สวนขยายการศึกษา
City Campus เมืองทองธานี
ขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
1. มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดการเรียนการสอนในหลายพื้นที่ ควรพิจารณาวางแผนการหาพื้นที่ ที่สามารถให
บริการคณะตางๆ ที่ไปใชพื้นที่รวมกัน
2. ควรมีการจัดทำผังแมบท วางแผนการใชพื้นที่ของวิทยาเขต พื้นที่จัดการศึกษาตางๆ เพื่อใหทราบความตองการ
การใชพื้นที่ในอนาคต การออกแบบดานภูมิทัศน กายภาพใหเปนระเบียบ เรียบรอย สวยงาม รวมถึงการวางแผนดานการ
จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค งบประมาณ ฯลฯ ใหสอดคลองกัน
มติ ที่ประชุมอนุมัติใหมหาวิทยาลัยลงทุนจัดตั้งอาคารศูนยการเรียนรูนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่สวนขยาย
การศึกษา City Campus เมืองทองธานี เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 312,805,705 บาท โดยใชงบประมาณของวิทยาลัยนานาชาติ
คณะวิทยาการจัดการ รวมกับมหาวิทยาลัย และใหมหาวิทยาลัยเรงดำเนินการ รวมทั้งใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของ
ที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการดวย

6

ปมติ
สภามหาวิ
ทยาลั
ลปากรที
่สำคั
สรุสรุ
ปมติ
สภามหาวิ
ทยาลั
ยศิยลศิปากรที
่สำคั
ญญ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564
ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และประชุมออนไลนผานโปรแกรม Zoom

1. รายงานการดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ชวงเดือนมิถุนายน - กันยายน พ.ศ. 2564
ขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
1. โครงการนี้เปนโครงการที่ดี และเปนภารกิจสำคัญอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และโคกหนองนาโมเดล ของในหลวงรัชกาลที่ 10 รวมถึงนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการนำเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
2. ควรถายทอด สอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 แกนักศึกษา ประชาชน โดยใช
โครงการนี้เปนหองทดลอง ฝกปฏิบัติอยางครบวงจรตั้งแตการวางแผนการทำงาน การผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลคา และ
การจำหนายผานชองทางตางๆ ฯลฯ
3. ควรนำองคความรู เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในโครงการ อาทิ โดรน ซึง่ จะนำไปสูต น แบบแหลงเรียนรูเ กษตรอัฉริยะ
การสราง/บมเพาะเกษตรกรรุนใหม รวมถึงจะชวยดึงดูดใหนักเรียนเขามาศึกษาในคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัย
4. ควรมีการสำรวจ วิจัย เกี่ยวกับพืช ผักตางๆ ที่จะนำมาปลูกในโครงการ เพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด แนวโนมในอนาคต และการสงเสริมอนุรักษพืชพื้นถิ่นที่เปนเอกลักษณ อาทิ ทุเรียน
5. ควรใหคณะตางๆ เขามามีสว นรวมในลักษณะบูรณาการ โดยนำองคความรู ความเชีย่ วชาญมาบูรณาการการทำงาน
รวมกันซึ่งจะเกิดประโยชนมากขึ้น
มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหมหาวิทยาลัยนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ รวมทั้งใหรายงาน
ความกาวหนาใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะๆ
2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/สวนงาน และระดับสถาบัน
ประจำปการศึกษา 2563
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
1. ควรนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในแตละระดับในเชิงวิเคราะหเพื่อสะทอนขอมูลและแสดงใหเห็นถึง
พัฒนาการ ปญหา สาเหตุของปญหาของแตละสวนงาน และในแตละระดับใหชดั เจนขึน้ อาทิ ความไมเขาใจในเกณฑการประเมิน
ความรวมมือของบุคลากร สิง่ ทีส่ ว นงานยังไมไดดำเนินการ/ยังไมมขี อ มูล รวมถึงอาจเชิญคณบดี หัวหนาสวนงานมานำเสนอซึง่ จะ
ทำใหเห็นภาพ แนวคิดการพัฒนาการทำงาน เพือ่ ใหสภามหาวิทยาลัยไดมสี ว นรวมในการชวยสนับสนุน ใหคำปรึกษาขอเสนอแนะ
ในการดำเนินการตอไปดวย
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
2. ควรใหความสำคัญกับเรื่อง การทำความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ฐานขอมูล/ความพรอม
ของขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล อาทิ เรื่องการไดงานทำของบัณฑิต การกำหนดนิยามคำศัพทตางๆ ใหชัดเจน รวมถึงเรื่อง
ความผูกพันธตอ องคกร ความรวมมือของบุคลากร เพราะเปนปจจัยสำคัญทีส่ ง ผลตอการพัฒนาและประกันคุณภาพในทุกระดับ
3. ควรจัด/เพิม่ การจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูโ ดยใหคณะทีผ่ า นเขารวมโครงการ EdPEx200 มาใหคำปรึกษา แนะนำ
แกคณะที่ยังไมผาน ซึ่งจะชวยใหคณะ สวนงานมีผลการดำเนินการที่สูงขึ้น
4. ควรมีกลไกที่จะทำใหนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของผูบริหารในแตละทานมีความตอเนื่องกันเพื่อให
สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการไดอยางตอเนื่องและบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว
5. คณะ และมหาวิทยาลัยควรศึกษาเรือ่ งตลาดแรงงาน (Job market) อยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหเขาใจตลาดแรงงานอยาง
ชัดเจนวาตองการบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะอยางไร และนำมาเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร รายวิชา การเรียนการสอน
ซึง่ จะสงผลตอการมีงานทำของบัณฑิตตอไปดวย
6. ควรจัดประชุมระดมความคิดเห็นระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบ ริหารมหาวิทยาลัย เกีย่ วกับเรือ่ ง แนวทางการพัฒนา
และการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับตางๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเรื่องขอเสนอแนะของที่ปรึกษาชาวญี่ปุน เพื่อกำหนด
แนวทางการพัฒนาการทำงานตอไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/สวนงาน ระดับสถาบัน
ตามที่มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการดวย
3. รายงานผลลัพธตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2563 ซึ่งเปนไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการไดบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ จึงควรพิจารณาในประเด็นตางๆ อาทิ
1. ตัวชีว้ ดั ทีส่ ามารถดำเนินการไดบรรลุเปาหมายแลวจะดำเนินการตอไปอยางไร อาทิ ทบทวนใหทา ทายมากขึน้ แนวทาง
การพัฒนาการทำงานในอนาคต
2. ควรวิเคราะหความเชื่อมโยงของรายงานผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยที่สามารถดำเนินการไดบรรลุเปาหมาย
เปนสวนใหญ ในขณะทีข่ อ มูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ สวนงาน ตามทีร่ ายงานไมสงู มาก
มติ ที่ประชุมเห็นชอบผลลัพธตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2563 ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ตามที่มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ดำเนินการดวย
4. รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2563
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
ควรใหความสำคัญกับแนวทางการดำเนินการเพือ่ พัฒนาในระยะตอไป รวมทัง้ การทบทวนกำหนดตัวชีว้ ดั คาเปาหมาย
ทีท่ า ทายมากขึน้
มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2563
ตามที่มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการดวย
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เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พรอมรองคณบดี
ฝายตางๆ เขาพบ ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เพือ่ รายงานผลการดำเนินงาน
ของคณะวิทยาการจัดการ และรายงานผลการวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนาชุมชนตนแบบดวยการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคและยัง่ ยืน
เพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสูเมืองสรางสรรค" พรอมกับขอคำปรึกษาการสรางรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ในรายวิชา "เพชรบุรี
ศึกษา" เพื่อสะทอนความเปนมหาวิทยาลัยในพื้นที่ พรอมทั้งจัดทำเปนหลักสูตร Non-degree

เมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2564 เนือ่ งในวันศิลป พีระศรี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแ ทนราษฎร ไดใหเกียรติมาเปนประธาน
ในพิธีเปดงานวันศิลป พีระศรี ประจำป 2564 ซึ่งในปนี้ครบรอบ 129 ป ของศาสตราจารยศิลป พีระศรี และเขาชมนิทรรศการ
“สานสรางทางไทย” ของ อาจารยวนิดา พึ่งสุนทร ศิลปนแหงชาติ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ โดยมีศาสตราจารยเกียรติคุณ
คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหการตอนรับ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เปนวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งในปนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรกอตั้งมาครบ
78 ป ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดใหเกียรติมาเปนประธานเปดงาน
โดยไดรว มในพิธสี งฆ และวางพวงมาลัย ดอกไมสกั การะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ รวมทัง้ เปนประธาน
มอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรแกผูที่ทำคุณประโยชน ผูทำชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคลากรดีเดน
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ในการประชุมสภา ครั้งที่ 9/2564 วันพุธที่ 22 กันยายน 2564
ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบเกียรติบตั รศิลปากรสรางสรรค
แกอาจารย 2 ทาน ที่ไดรับรางวัลและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศเวท สิริจามร คณะวิทยาศาสตร
ไดรับรางวัล Best Poster Presentation in Biological Sciences
ผลงานชื่อ Leaf Anatomy of some Thai Derris-like Plants
(Fabaceae) ในการประชุม The 38th International Conference
of the Microscopy Society of Thailand (MST38) เมื่อวันที่
23-26 มีนาคม 2564
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิญญา อิงอาจ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไดรับรางวัล Best Paper Award
ผลงานชือ่ Trust As A Mediator Of The Relationship Between
Facebook Live-Streaming And Purchase Intention: Applying
Stimulus -Organism -Response (S-O-R) Paradigm ในการ
ประชุม The International Conference of Emerging Media &
Communication 2021 (ICEMC 2021) เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน
2564

ศาสตราจารย ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝา ย
วิจัย นำเสนอ รายงานโครงการ “การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา
ราชบุรีเมืองสรางสรรคและนาอยูเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
วัฒนธรรมและความเปนอยูที่ยั่งยืน”

อาจารย ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการ
พิเศษ นำเสนอ การจัดตั้งสำนักงานการตางประเทศ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (International Ofﬁce, Silpakorn University)
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อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา นำเสนอ การลงทุนจัดตั้งอาคารศูนยการเรียนรูนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่สวนขยายการศึกษา City Campus
เมืองทองธานี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร
นำเสนอ แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา
4 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565-2568 ผานระบบ online

ในการประชุมสภา ครั้งที่ 10/2564 วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

รองศาสตราจารย ดร. พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝาย
พัฒนากิจการเพื่อสังคม นำเสนอ รายงานการดำเนินการโครงการ
จัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมการเกษตร
อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชวงเดือนมิถุนายน - กันยายน
พ.ศ. 2564

รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดี
ฝายพัฒนาองคกร และผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นำเสนอ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ระดับคณะ/สวนงาน และระดับสถาบัน ประจำปการศึกษา 2563
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สาระนารู

อำนาจออน

“Soft Power อำนาจอันละมุนละมอมแตแสนทรงพลัง”
1. อำนาจออน (Soft Power) คือ แนวคิดที่พัฒนาโดยโจเซฟ เนย (Joseph Nye) จากมหาวิทยาลัยฮารวารด เปนความสามารถ
ในการดึงดูดและสรางการมีสว นรวมมากกวาการบังคับหรือใหเงิน ในปจจุบนั ใชในการเปลีย่ นแปลงและสรางอิทธิพลตอความคิดของสังคม
และประชาชนในประเทศอื่น โดยอาศัยทรัพยากรพื้นฐาน 3 ประการไดแก
(1) วัฒนธรรม (culture) ถาวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งมีความสอดคลองกับผลประโยชนและคานิยมของประเทศอื่นๆ
โอกาสที่วัฒนธรรมดังกลาวจะกลายเปน soft power ของประเทศนั้นก็จะมีมากขึ้น ชองทางที่ทำใหวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งเปนที่รูจัก
ในประเทศอื่นๆ นั้นมีมากมายหลากหลาย ไมวาจะเปนการคา การเยี่ยมเยือน การติดตอสื่อสาร และการแลกเปลี่ยน
(2) คานิยมทางการเมือง (political values) ถาประเทศดังกลาวมีคานิยมทางการเมืองที่สอดคลองกับประเทศอื่นๆ
soft power ของประเทศนั้นจะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันถาคานิยมของประเทศดังกลาวขัดกับคานิยมของประเทศอื่นๆ อยางชัดเจน
soft power ของประเทศนั้นก็จะลดลง ตัวอยางเชน การที่สหรัฐอเมริกาในทศวรรษ 1950 ยังคงมีการแบงแยกสีผิว (racial segregation)
ทำให soft power ของสหรัฐอเมริกาในทวีปแอฟริกานั้นมีนอย เปนตน
(3) นโยบายตางประเทศ (foreign policies) ถาประเทศหนึง่ ดำเนินนโยบายทีห่ นาไหวหลังหลอก (hypocritical) กาวราว
และไมแยแสตอทาทีของประเทศอื่นๆ โอกาสที่จะสราง soft power จะมีนอย ดังเชนกรณีของสหรัฐอเมริกาที่บุกยึดอิรักใน ค.ศ. 2003
โดยไมฟง เสียงคัดคานของประเทศอืน่ ๆ เปนตน แตถา ประเทศดังกลาวมีแนวนโยบายตางประเทศทีร่ กั สันติภาพและเคารพในสิทธิมนุษยชน
โอกาสที่จะสราง soft power ใหเกิดขึ้นจะมีมาก
อธิบายใหงา ย ซอฟต พาวเวอร (Soft Power) คือ การขยายอิทธิพล การเปลีย่ นแปลง
ความคิด การทำใหผคู นมีสว นรวม หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูอื่น โดยไมไดใชอำนาจบังคับ
ขูเข็ญ (Hard Power) อยางอำนาจเศรษฐกิจ อำนาจทางการทหาร เพื่อบีบบังคับใหประเทศตางๆ ตอง
ยอมปฏิบัติตามสิ่งที่เราตองการ
2. Soft Power ทีส่ ำคัญและไดผลทีส่ ดุ คือวัฒนธรรมตางๆ ทัง้ ศิลปะ ดนตรี ภาษา แฟชั่น
ตัวอยาง Soft Power
- วัฒนธรรมและความเปนเกาหลี อาทิ อาหาร ความงาม อุตสาหกรรมบันเทิง อยางวงบอยแบนด
และ เกิรล กรุป BTS และ BLACKPINK พิสจู นแลววาสามารถสรางชือ่ สรางพลัง และสรางอิทธิพลตอคน
ทั่วโลกไดมากมาย
- อุตสาหกรรมภาพยนตรระดับโลกอยาง Hollywood ทีส่ รางมูลคาเศรษฐกิจจำนวนมาก
- อาหารญี่ปุน ที่ไดรับความนิยมมาก
ดังนั้น Soft Power ของแตละประเทศจึงแตกตางกันในแบบฉบับของตัวเองและการ
นำมาใชใหเกิดประโยชน
3. ในอนาคต Soft Power จะทวีความสำคัญและกลายเปนอาวุธอันทรงพลังที่เขามามีบทบาทและสามารถนำพาประเทศหนึ่ง
ไปสูค วามเจริญรุง เรืองหรือตกต่ำไดไมแพ Hard Power เพราะโลกยุคใหมไมใชโลกทีจ่ ะใชกำลังเขาห้ำหัน่ หรือกอสงครามโดยอาวุธแบบ
ในอดีต แตคือการตอสูกันดวยกลยุทธทางจิตวิทยา การตลาด ที่แทรกซึมเขาไปในความคิดและวิถีชีวิตประจำวันโดยไมใหคนรูสึกตัว ลอง
สังเกตงายๆ วันนี้คุณใสเสื้อผาจากแบรนดของประเทศไหน หรือเพลงในเซตลิสตของคุณเปนเพลงของประเทศอะไร คุณอาจตอบวา
“เราก็ฟง ก็ดูเฉยๆ เราไมไดคิดอะไร” แตหารูไมวา สิ่งนี้แหละคือ Soft Power ที่คอยๆ รุกรานเขามาในชีวิตโดยที่เราไมรูตัว และถามอง
ในมุมกวาง ยอมไมไดมีแคเราคนเดียวที่กำลังดำเนินชีวิตไปในรูปแบบที่มี Soft Power แทรกซึมอยูเชนนี้
อางอิงขอบคุณขอมูลและภาพจาก
1. https://th.wikipedia.org/wiki/อำนาจออน
2. https://www.brandthink.me/content/whatissoftpower
3.https:// www.facebook.com/adaybulletin/photos/soft-power-อำนาจอันละมุนละมอมแตแสนทรงพลัง-เมื่อไดยินคำวา-อำนาจ-ความคุนเคย
/10156632412322347/
4. https://chillchilljapan.com/50-japan-food/
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