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ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษา

ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา  บรรณาธิการ     

บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  คณะทำงาน

 “เมื่อมีโอกาสทำงาน...

 การทำงาน...เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจ ทำโดยไมจำเปนตองตั้งขอแม หรือเงื่อนไข

อันใด ไวใหเปนเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานไดจริงๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใด ยอมทำไดเสมอ ถายิ่งมี

ความเอาใจใส มีความขยัน และความซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิต  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530

ที่มา https://www.motorexpo.co.th/special/2236&refer=original

อางอิงขอบคุณขอมูลและภาพจาก

1. https://www.arda.or.th/knowledge_detail.php?id=55

2. https://www.oncb.go.th/ncsmi/cottage8/ใบกระทอม%20สรรพคุณทางยา%20ประโยชนและโทษ.pdf

3. https://www.tnnthailand.com/news/social/88924/

ขอบคุณและสวัสดีคะ

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย
 ขาวสารสภามหาวิทยาลัยฉบับนี้ออกในชวงใกลปใหม  ในนามของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ดิฉันขอขอบคุณทุกทานที่ไดรวมกันทำงานเพื่อ

พัฒนามหาวิทยาลัยตลอดปที่ผานมา  และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย 

สิ่งที่ทานนับถืออำนวยพรใหทุกทานมีความสุข ประสบความสำเร็จในหนาที่

การงานตลอดไป
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 ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยที่สำนักงานปลัดกระทรวง อว. เห็นชอบการเลือกอยูในกลุมที่ 1 การพัฒนา 

การวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global & Frontier Research) โดยมีจุดเนน คือ การเพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยศิลปากร 

สูอันดับโลกดาน ศิลปะการออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งจากนี้ไปผูบริหาร และทุกฝายตองเรงทำงานตามแผนพัฒนา

ความเปนเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ.2566-2570  เพื่อใหบรรลุผลการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นแนวหนาของ

โลกตามที่กำหนดไว และสภามหาวิทยาลัยก็จะตองทำหนาที่กำกับ ติดตามใหคำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนการดำเนินการ 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564  มหาวิทยาลัยไดรายงานความกาวหนาเรื่องการจัดการ

ศึกษาระบบคลังหนวยกิต  ซึ่งจะเปน Platform  การศึกษาที่สำคัญในอนาคต  เพราะจะสอดคลองกับวิถีชีวิตคนรุนใหม

ที่ไมตองการปริญญาบัตร  สามารถออกแบบการเรียนไดตามความสนใจ  โดยขณะนี้มหาวิทยาลัย  คณะตางๆ ไดเปดสอน

ในหลายวิชามีนักศึกษา  บุคคลภายนอกสนใจเขามาศึกษาและไดนำความรูที่ไดไปใชในการทำงานแลว  ซึ่งสภามหาวิทยาลัย

มีขอเสนอแนะ เชน การบริหารจัดการที่เอื้ออำนวยความสะดวกแกผูเรียน การจายเงิน การติดตาม ประเมินผลเพื่อนำมา

ปรับปรุงและพัฒนาตอไป

 ขณะนี้คณะตางๆ  ไดเริ่มจัดการเรียนการสอนทั้งในที่ตั้งและผานระบบออนไลนแลว  การดูแลนักศึกษา  การเรียน

การสอน เครื่องมืออุปกรณ การฉีดวัคซีน การตรวจหาเชื้อ ฯลฯ เปนสิ่งสำคัญที่ตองรวมกันดูแลปองกันและระมัดระวัง เพื่อ

มิใหเกิดการติดเชื้อขึ้นในมหาวิทยาลัย

      ขอเปนกำลังใจในการทำงานใหทุกทานคะ 

 

 

สาระนารูสาระนารู
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ภาพอาคารสถานที่คณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพฯ 
และพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

ขอแสดงความยินดี

 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดเปนนักวิทยาศาสตร
ที่ไดรับการอางอิงสูงที่สุด 2% แรกของโลก จำนวน 5 ราย คือ
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แสดงความยินดี 

               สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดเปนนักวิทยาศาสตรที่
ไดรับการอางอิงสูงที่สุด 2% แรกของโลก จํานวน 5 ราย คือ 
 

 

ศ.ดร.เสริม จันทรฉายคณะวิทยาศาสตร 
 

 

ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร 
 

 

ศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต คณะเภสัชศาสตร 
 

 

ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณะเภสัชศาสตร 
 

 

ศ.ดร.ธวัชชัย แพชะมัด คณะเภสัชศาสตร 
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                          ศ.ดร.เสริม จันทรฉาย                         ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์  
                            คณะวิทยาศาสตร                                คณะเภสัชศาสตร

     ศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต          ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน            ศ.ดร.ธวัชชัย แพชะมัด
          คณะเภสัชศาสตร                        คณะเภสัชศาสตร                        คณะเภสัชศาสตร

2. สรรพคุณ  
 จากงานวิจัยพบวาในใบกระทอมจะทำปฏิกิริยากับรางกายมีผลตอเซลลประสาทบางชนิดในรางกายในการรับรูความ
เจ็บปวด ถูกนำมาใชรักษาอาการตางๆ เชน บรรเทาอาการเจ็บปวดในสวนตางๆ ของรางกาย นอกจากนั้นยังชวย อาทิ
                   - รักษาอาการไอ ลดการหลั่งกรด  ลดการบีบตัวของลำไสเล็ก  
                   - แกทองเสีย ทองรวง ปวดเบง แกบิด  แกปวดฟน  ทำใหนอนหลับ และระงับประสาท
  - ชวยบำรุงกำลังเพิ่มพลังใหทำงานไดนานขึ้น ไมเหนื่อยงาย ทนแดดทนลม กลามเนื้ออึดขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย
กลามเนื้อ 
  -  ลดอาการขาดยาจากสารเสพติด อยาง เฮโรอีน, ฝน, มอรฟน เมื่อใครตองการบำบัดใหหายขาดสามารถเลือก
ใชตนกระทอมชวยได แตตองใชในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงระยะเวลาไมนานมากเกินไป 
  -  ชวยลดความดันโลหิตสูง ชวยคลายกลามเนื้อ ลดความดันโลหิต ชวยรักษาโรคเบาหวาน
3. ผลขางเคียงจากการเสพกระทอมมากเกินไป  เชน ความอยากอาหารลดลง น้ำหนักลด  ทองผูก ปสสาวะบอย ปากแหง วิตก
กังวล และกระวนกระวายใจ เหง่ือออก และคัน แพแดด หรือผิวหนังมีสีเขมกวาเม็ดสีปกติ อาการคล่ืนไส และอาเจียน นอนไมหลับ
หรือรางกายตื่นตัวตลอดเวลา
 กระทอมมีสวนชวยรางกายในดานตาง ๆ แตตองใชอยางระมัดระวังดวย ใชในปริมาณที่พอเหมาะ และควรปรึกษาแพทย 
เภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญจะชวยใหไดรับสิ่งดีที่สุด ไมเปนอันตรายตอรางกาย

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

 ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ครั้งที่ 11/2564  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564   ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และประชุมออนไลนผานโปรแกรม Zoom

การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สําคัญ  
  

การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2564 วันที ่17 พฤศจิกายน 2564 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานการประชมุสภามหาวทิยาลยั

ศิลปากร ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และประชุมออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

   
 

1. รายงานผลการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิต ผานระบบ 
SUTCAS ประจําปการศึกษา 2564 

ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
1.ชื่มชมขอมูลที่นําเสนอ ซึ่งไดวิเคราะขอมูลในมิติตางๆ ไดชัดเจน และมีประโยชนมาก จึงควร มอบขอมูล

ดังกลาวใหคณะ มหาวิทยาลัย และผูเกี่ยวของทุกฝาย นําไปใชประโยชนในการวางแผนการทํางานในดานตางๆ ตอไป อาทิ 
แผนการรับนักศึกษาในแตละสาขา การแนะแนวการศึกษา ฯลฯ  

2.ในอนาคตการทํางานทุกสายงาน จะตองใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการทํางานมากขึ้นคณะมหาวิทยาลัย 
ควรพิจารณาเพ่ิมทักษะ สมรรถนะที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวใหนักศึกษามากขึ้น รวมถึงการสื่อสารใหนักศึกษาทราบเพ่ือให
เห็นความสําคัญและพัฒนาตนเองซึ่งจะชวยเพ่ิมโอกาสในการไดงานทํา 

3.ควรรวบรวม ติดตามขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมด และนํามาวิเคราะหในมิติตางๆ อาทิ จํานวนนักศึกษา
ที่ลงทะเบียน ความซ้ําซอนของรายวิชา จํานวนอาจารย ฯลฯ ซึ่งจะเปนขอมูลเชิงประจักษที่คณะมหาวิทยาลัย สามารถ
นําไปใชในการวางแผนการทํางาน อาทิ การสนับสนุนงบประมาณ การปดรายวิชา ปด/ยุบรวมหลักสูตร ฯลฯ 

4.ควรรวบรวมและนําเสนอขอมูลในสวนของนักศึกษาที่มีความตองการเปนพิเศษ อาท ิกลุมนักศึกษาผูพิการ 
กลุมชาติพันธุ เพ่ือใหคณะ มหาวิทยาลัย นําขอมูลมาวางแผนสนับสนุนและใหความชวยเหลือ อาทิ ทุนการศึกษา การหางาน
ทํา ฯลฯ 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหนําขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไปดวย 
 

2. รายงานผลการดําเนินการจัดการศึกษาในระบบคลังหนวยกิต ผานแพลตฟอรม SU4Life 
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 

1. ผูสนใจเขามาศึกษาในระบบคลังหนวยกิตสะสมสวนหนึ่งตองการไดรับความรู มีความสุขกับการเรียน 
มากกวาการมุงเพ่ือรับปริญญาตามระบบการศึกษาซึ่งมีหลักเกณฑจํานวนมาก อาทิ เกณฑการสอบภาษาอังกฤษ การนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ฯลฯ จึงควรพิจารณาหลักเกณฑการเขาศึกษา การสําเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนักศึกษาที่เรียนอยูในระบบ
เพ่ือรับปริญญา หรืออาจจะจัดทําเปนประกาศนียบัตรแทน 

2. ผูสนใจเขามาศึกษาในระบบคลังหนวยกิตสะสมบางกลุมเปนวัยทํางาน เกษียณอายุ ซึ่งจะมีประสบการณ 
สมรรถนะในการทํางาน จึงควรพิจารณาใหสามารถนําประสบการณ สมรรถนะการทํางานที่ผานมาเทียบเปนหนวยกิตได หรือ
จัดทําใบรับรองสมรรถนะ เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3.องคกร และรัฐวิสาหกิจสวนใหญจะกําหนดใหพนักงานทุกคนตองพัฒนาตนเองโดยกําหนดเปน KPI ใหเขา
รับการอบรมหลักสูตรตางๆ มหาวิทยาลัยจึงควรติดตอประสานงานกับรัฐวิสาหกิจในการรับจัดอบรมหรือจัดทําหลักสูตรที่ตรง
กับทักษะ ความรูที่พนักงานรัฐวิสาหกิจจะตองไดรับการพัฒนา ซึ่งจะเปนชองทางในการหารายไดอีกชองทางหน่ึงของคณะ 
และมหาวิทยาลัย  

1. รายงานผลการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิต 
ผานระบบ SUTCAS ประจำปการศึกษา 2564

ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้

 1. ชื่มชมขอมูลที่นำเสนอ ซึ่งไดวิเคราะขอมูลในมิติตางๆ ไดชัดเจน และมีประโยชนมาก จึงควร มอบขอมูลดังกลาว

ใหคณะมหาวิทยาลัย และผูเกี่ยวของทุกฝาย นำไปใชประโยชนในการวางแผนการทำงานในดานตางๆ ตอไป อาทิ แผนการรับ

นักศึกษาในแตละสาขา การแนะแนวการศึกษา ฯลฯ

 2. ในอนาคตการทำงานทุกสายงาน จะตองใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการทำงานมากขึ้นคณะมหาวิทยาลัย ควร

พิจารณาเพ่ิมทักษะ สมรรถนะท่ีเก่ียวของกับเร่ืองดังกลาวใหนักศึกษามากข้ึน รวมถึงการส่ือสารใหนักศึกษาทราบเพ่ือใหเห็น

ความสำคัญและพัฒนาตนเองซึ่งจะชวยเพิ่มโอกาสในการไดงานทำ 
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1.ตนกระทอม
 มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Mitragyna speciosa เปนพืชที่จัดอยูในวงศกาแฟ ใบสีเขียว เปนไมยืนตนขนาดใหญปานกลาง 
มีแกนเปนไมเนื้อแข็ง สูง10 -15 เมตร สวนใบเปนแบบเลี้ยงเดี่ยวสีเขียว เรียงตัวเปนคูตรงขาม แผนใบขนาดกวางประมาณ 
5-10 ซม. ยาวประมาณ 8-14 ซม. ดอกมีสีขาวอมเหลืองออกเปนชอตุมกลมขนาด 3-5 ซม. ประเทศไทยพบมากท่ี จ.ปทุมธานี 
ภาคใตตามชายปาธรรมชาติ เชน นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี ยะลา สงขลา พัทลุง ฯลฯ ในประเทศไทย พบวามี 3 สายพันธุ 
คือ พันธุยักษใหญ พันธุแตงกวา และพันธุกานแดง

กระทอม

 

ชนิดกานใบสีแดง ชนิดกานใบสีเขียว(แตงกวา) ชนิดขอบใบหยัก(ยักษใหญ,หางกั้ง)



สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร   

22 หมู 7 ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพ 10170

โทรศัพท 0-2105-4686 ตอ 100231-100235  
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ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษา

ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา  บรรณาธิการ     

บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  คณะทำงาน

 “เมื่อมีโอกาสทำงาน...

 การทำงาน...เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจ ทำโดยไมจำเปนตองตั้งขอแม หรือเงื่อนไข

อันใด ไวใหเปนเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานไดจริงๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใด ยอมทำไดเสมอ ถายิ่งมี

ความเอาใจใส มีความขยัน และความซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิต  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530

ที่มา https://www.motorexpo.co.th/special/2236&refer=original

อางอิงขอบคุณขอมูลและภาพจาก

1. https://www.arda.or.th/knowledge_detail.php?id=55

2. https://www.oncb.go.th/ncsmi/cottage8/ใบกระทอม%20สรรพคุณทางยา%20ประโยชนและโทษ.pdf

3. https://www.tnnthailand.com/news/social/88924/

ขอบคุณและสวัสดีคะ

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย
 ขาวสารสภามหาวิทยาลัยฉบับนี้ออกในชวงใกลปใหม  ในนามของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ดิฉันขอขอบคุณทุกทานที่ไดรวมกันทำงานเพื่อ

พัฒนามหาวิทยาลัยตลอดปที่ผานมา  และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย 

สิ่งที่ทานนับถืออำนวยพรใหทุกทานมีความสุข ประสบความสำเร็จในหนาที่

การงานตลอดไป

ขาวสารขาวสาร
สภามหาว�ทยาลัยศิลปากร
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ประเด็นขาว
* คำสอนของพอ

* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

* ขอแสดงความยินดี

* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 

* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

* สาระนารู 
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 ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยที่สำนักงานปลัดกระทรวง อว. เห็นชอบการเลือกอยูในกลุมที่ 1 การพัฒนา 

การวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global & Frontier Research) โดยมีจุดเนน คือ การเพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยศิลปากร 

สูอันดับโลกดาน ศิลปะการออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งจากนี้ไปผูบริหาร และทุกฝายตองเรงทำงานตามแผนพัฒนา

ความเปนเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ.2566-2570  เพื่อใหบรรลุผลการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นแนวหนาของ

โลกตามที่กำหนดไว และสภามหาวิทยาลัยก็จะตองทำหนาที่กำกับ ติดตามใหคำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนการดำเนินการ 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564  มหาวิทยาลัยไดรายงานความกาวหนาเรื่องการจัดการ

ศึกษาระบบคลังหนวยกิต  ซึ่งจะเปน Platform  การศึกษาที่สำคัญในอนาคต  เพราะจะสอดคลองกับวิถีชีวิตคนรุนใหม

ที่ไมตองการปริญญาบัตร  สามารถออกแบบการเรียนไดตามความสนใจ  โดยขณะนี้มหาวิทยาลัย  คณะตางๆ ไดเปดสอน

ในหลายวิชามีนักศึกษา  บุคคลภายนอกสนใจเขามาศึกษาและไดนำความรูที่ไดไปใชในการทำงานแลว  ซึ่งสภามหาวิทยาลัย

มีขอเสนอแนะ เชน การบริหารจัดการที่เอื้ออำนวยความสะดวกแกผูเรียน การจายเงิน การติดตาม ประเมินผลเพื่อนำมา

ปรับปรุงและพัฒนาตอไป

 ขณะนี้คณะตางๆ  ไดเริ่มจัดการเรียนการสอนทั้งในที่ตั้งและผานระบบออนไลนแลว  การดูแลนักศึกษา  การเรียน

การสอน เครื่องมืออุปกรณ การฉีดวัคซีน การตรวจหาเชื้อ ฯลฯ เปนสิ่งสำคัญที่ตองรวมกันดูแลปองกันและระมัดระวัง เพื่อ

มิใหเกิดการติดเชื้อขึ้นในมหาวิทยาลัย

      ขอเปนกำลังใจในการทำงานใหทุกทานคะ 

 

 

สาระนารูสาระนารู
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ภาพอาคารสถานที่คณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพฯ 
และพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

ขอแสดงความยินดี

 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดเปนนักวิทยาศาสตร
ที่ไดรับการอางอิงสูงที่สุด 2% แรกของโลก จำนวน 5 ราย คือ
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แสดงความยินดี 

               สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดเปนนักวิทยาศาสตรที่
ไดรับการอางอิงสูงที่สุด 2% แรกของโลก จํานวน 5 ราย คือ 
 

 

ศ.ดร.เสริม จันทรฉายคณะวิทยาศาสตร 
 

 

ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร 
 

 

ศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต คณะเภสัชศาสตร 
 

 

ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณะเภสัชศาสตร 
 

 

ศ.ดร.ธวัชชัย แพชะมัด คณะเภสัชศาสตร 
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                          ศ.ดร.เสริม จันทรฉาย                         ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์  
                            คณะวิทยาศาสตร                                คณะเภสัชศาสตร

     ศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต          ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน            ศ.ดร.ธวัชชัย แพชะมัด
          คณะเภสัชศาสตร                        คณะเภสัชศาสตร                        คณะเภสัชศาสตร

2. สรรพคุณ  
 จากงานวิจัยพบวาในใบกระทอมจะทำปฏิกิริยากับรางกายมีผลตอเซลลประสาทบางชนิดในรางกายในการรับรูความ
เจ็บปวด ถูกนำมาใชรักษาอาการตางๆ เชน บรรเทาอาการเจ็บปวดในสวนตางๆ ของรางกาย นอกจากนั้นยังชวย อาทิ
                   - รักษาอาการไอ ลดการหลั่งกรด  ลดการบีบตัวของลำไสเล็ก  
                   - แกทองเสีย ทองรวง ปวดเบง แกบิด  แกปวดฟน  ทำใหนอนหลับ และระงับประสาท
  - ชวยบำรุงกำลังเพิ่มพลังใหทำงานไดนานขึ้น ไมเหนื่อยงาย ทนแดดทนลม กลามเนื้ออึดขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย
กลามเนื้อ 
  -  ลดอาการขาดยาจากสารเสพติด อยาง เฮโรอีน, ฝน, มอรฟน เมื่อใครตองการบำบัดใหหายขาดสามารถเลือก
ใชตนกระทอมชวยได แตตองใชในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงระยะเวลาไมนานมากเกินไป 
  -  ชวยลดความดันโลหิตสูง ชวยคลายกลามเนื้อ ลดความดันโลหิต ชวยรักษาโรคเบาหวาน
3. ผลขางเคียงจากการเสพกระทอมมากเกินไป  เชน ความอยากอาหารลดลง น้ำหนักลด  ทองผูก ปสสาวะบอย ปากแหง วิตก
กังวล และกระวนกระวายใจ เหง่ือออก และคัน แพแดด หรือผิวหนังมีสีเขมกวาเม็ดสีปกติ อาการคล่ืนไส และอาเจียน นอนไมหลับ
หรือรางกายตื่นตัวตลอดเวลา
 กระทอมมีสวนชวยรางกายในดานตาง ๆ แตตองใชอยางระมัดระวังดวย ใชในปริมาณที่พอเหมาะ และควรปรึกษาแพทย 
เภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญจะชวยใหไดรับสิ่งดีที่สุด ไมเปนอันตรายตอรางกาย

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

 ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ครั้งที่ 11/2564  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564   ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และประชุมออนไลนผานโปรแกรม Zoom

การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สําคัญ  
  

การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2564 วันที ่17 พฤศจิกายน 2564 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานการประชมุสภามหาวทิยาลยั

ศิลปากร ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และประชุมออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

   
 

1. รายงานผลการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิต ผานระบบ 
SUTCAS ประจําปการศึกษา 2564 

ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
1.ชื่มชมขอมูลที่นําเสนอ ซึ่งไดวิเคราะขอมูลในมิติตางๆ ไดชัดเจน และมีประโยชนมาก จึงควร มอบขอมูล

ดังกลาวใหคณะ มหาวิทยาลัย และผูเกี่ยวของทุกฝาย นําไปใชประโยชนในการวางแผนการทํางานในดานตางๆ ตอไป อาทิ 
แผนการรับนักศึกษาในแตละสาขา การแนะแนวการศึกษา ฯลฯ  

2.ในอนาคตการทํางานทุกสายงาน จะตองใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการทํางานมากข้ึนคณะมหาวิทยาลัย 
ควรพิจารณาเพ่ิมทักษะ สมรรถนะที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวใหนักศึกษามากขึ้น รวมถึงการสื่อสารใหนักศึกษาทราบเพ่ือให
เห็นความสําคัญและพัฒนาตนเองซึ่งจะชวยเพ่ิมโอกาสในการไดงานทํา 

3.ควรรวบรวม ติดตามขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมด และนํามาวิเคราะหในมิติตางๆ อาทิ จํานวนนักศึกษา
ท่ีลงทะเบียน ความซ้ําซอนของรายวิชา จํานวนอาจารย ฯลฯ ซึ่งจะเปนขอมูลเชิงประจักษท่ีคณะมหาวิทยาลัย สามารถ
นําไปใชในการวางแผนการทํางาน อาทิ การสนับสนุนงบประมาณ การปดรายวิชา ปด/ยุบรวมหลักสูตร ฯลฯ 

4.ควรรวบรวมและนําเสนอขอมูลในสวนของนักศึกษาที่มีความตองการเปนพิเศษ อาท ิกลุมนักศึกษาผูพิการ 
กลุมชาติพันธุ เพ่ือใหคณะ มหาวิทยาลัย นําขอมูลมาวางแผนสนับสนุนและใหความชวยเหลือ อาทิ ทุนการศึกษา การหางาน
ทํา ฯลฯ 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหนําขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไปดวย 
 

2. รายงานผลการดําเนินการจัดการศึกษาในระบบคลังหนวยกิต ผานแพลตฟอรม SU4Life 
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 

1. ผูสนใจเขามาศึกษาในระบบคลังหนวยกิตสะสมสวนหนึ่งตองการไดรับความรู มีความสุขกับการเรียน 
มากกวาการมุงเพ่ือรับปริญญาตามระบบการศึกษาซึ่งมีหลักเกณฑจํานวนมาก อาทิ เกณฑการสอบภาษาอังกฤษ การนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ฯลฯ จึงควรพิจารณาหลักเกณฑการเขาศึกษา การสําเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนักศึกษาที่เรียนอยูในระบบ
เพ่ือรับปริญญา หรืออาจจะจัดทําเปนประกาศนียบัตรแทน 

2. ผูสนใจเขามาศึกษาในระบบคลังหนวยกิตสะสมบางกลุมเปนวัยทํางาน เกษียณอายุ ซึ่งจะมีประสบการณ 
สมรรถนะในการทํางาน จึงควรพิจารณาใหสามารถนําประสบการณ สมรรถนะการทํางานที่ผานมาเทียบเปนหนวยกิตได หรือ
จัดทําใบรับรองสมรรถนะ เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3.องคกร และรัฐวิสาหกิจสวนใหญจะกําหนดใหพนักงานทุกคนตองพัฒนาตนเองโดยกําหนดเปน KPI ใหเขา
รับการอบรมหลักสูตรตางๆ มหาวิทยาลัยจึงควรติดตอประสานงานกับรัฐวิสาหกิจในการรับจัดอบรมหรือจัดทําหลักสูตรที่ตรง
กับทักษะ ความรูที่พนักงานรัฐวิสาหกิจจะตองไดรับการพัฒนา ซึ่งจะเปนชองทางในการหารายไดอีกชองทางหน่ึงของคณะ 
และมหาวิทยาลัย  

1. รายงานผลการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิต 
ผานระบบ SUTCAS ประจำปการศึกษา 2564

ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้

 1. ชื่มชมขอมูลที่นำเสนอ ซึ่งไดวิเคราะขอมูลในมิติตางๆ ไดชัดเจน และมีประโยชนมาก จึงควร มอบขอมูลดังกลาว

ใหคณะมหาวิทยาลัย และผูเกี่ยวของทุกฝาย นำไปใชประโยชนในการวางแผนการทำงานในดานตางๆ ตอไป อาทิ แผนการรับ

นักศึกษาในแตละสาขา การแนะแนวการศึกษา ฯลฯ

 2. ในอนาคตการทำงานทุกสายงาน จะตองใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการทำงานมากขึ้นคณะมหาวิทยาลัย ควร

พิจารณาเพ่ิมทักษะ สมรรถนะท่ีเก่ียวของกับเร่ืองดังกลาวใหนักศึกษามากข้ึน รวมถึงการส่ือสารใหนักศึกษาทราบเพ่ือใหเห็น

ความสำคัญและพัฒนาตนเองซึ่งจะชวยเพิ่มโอกาสในการไดงานทำ 
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1.ตนกระทอม
 มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Mitragyna speciosa เปนพืชที่จัดอยูในวงศกาแฟ ใบสีเขียว เปนไมยืนตนขนาดใหญปานกลาง 
มีแกนเปนไมเนื้อแข็ง สูง10 -15 เมตร สวนใบเปนแบบเลี้ยงเดี่ยวสีเขียว เรียงตัวเปนคูตรงขาม แผนใบขนาดกวางประมาณ 
5-10 ซม. ยาวประมาณ 8-14 ซม. ดอกมีสีขาวอมเหลืองออกเปนชอตุมกลมขนาด 3-5 ซม. ประเทศไทยพบมากท่ี จ.ปทุมธานี 
ภาคใตตามชายปาธรรมชาติ เชน นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี ยะลา สงขลา พัทลุง ฯลฯ ในประเทศไทย พบวามี 3 สายพันธุ 
คือ พันธุยักษใหญ พันธุแตงกวา และพันธุกานแดง

กระทอม

 

ชนิดกานใบสีแดง ชนิดกานใบสีเขียว(แตงกวา) ชนิดขอบใบหยัก(ยักษใหญ,หางกั้ง)



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

 “เมื่อมีโอกาสทำงาน...

 การทำงาน...เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจ ทำโดยไมจำเปนตองตั้งขอแม หรือเงื่อนไข

อันใด ไวใหเปนเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานไดจริงๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใด ยอมทำไดเสมอ ถายิ่งมี

ความเอาใจใส มีความขยัน และความซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิต  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530

ที่มา https://www.motorexpo.co.th/special/2236&refer=original

อางอิงขอบคุณขอมูลและภาพจาก

1. https://www.arda.or.th/knowledge_detail.php?id=55

2. https://www.oncb.go.th/ncsmi/cottage8/ใบกระทอม%20สรรพคุณทางยา%20ประโยชนและโทษ.pdf

3. https://www.tnnthailand.com/news/social/88924/

ขอบคุณและสวัสดีคะ

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย
 ขาวสารสภามหาวิทยาลัยฉบับนี้ออกในชวงใกลปใหม  ในนามของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ดิฉันขอขอบคุณทุกทานที่ไดรวมกันทำงานเพื่อ

พัฒนามหาวิทยาลัยตลอดปที่ผานมา  และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย 

สิ่งที่ทานนับถืออำนวยพรใหทุกทานมีความสุข ประสบความสำเร็จในหนาที่

การงานตลอดไป

ขาวสารขาวสาร
สภามหาว�ทยาลัยศิลปากร
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* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

* ขอแสดงความยินดี
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 ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยที่สำนักงานปลัดกระทรวง อว. เห็นชอบการเลือกอยูในกลุมที่ 1 การพัฒนา 

การวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global & Frontier Research) โดยมีจุดเนน คือ การเพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยศิลปากร 

สูอันดับโลกดาน ศิลปะการออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งจากนี้ไปผูบริหาร และทุกฝายตองเรงทำงานตามแผนพัฒนา

ความเปนเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ.2566-2570  เพื่อใหบรรลุผลการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นแนวหนาของ

โลกตามที่กำหนดไว และสภามหาวิทยาลัยก็จะตองทำหนาที่กำกับ ติดตามใหคำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนการดำเนินการ 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564  มหาวิทยาลัยไดรายงานความกาวหนาเรื่องการจัดการ

ศึกษาระบบคลังหนวยกิต  ซึ่งจะเปน Platform  การศึกษาที่สำคัญในอนาคต  เพราะจะสอดคลองกับวิถีชีวิตคนรุนใหม

ที่ไมตองการปริญญาบัตร  สามารถออกแบบการเรียนไดตามความสนใจ  โดยขณะนี้มหาวิทยาลัย  คณะตางๆ ไดเปดสอน

ในหลายวิชามีนักศึกษา  บุคคลภายนอกสนใจเขามาศึกษาและไดนำความรูที่ไดไปใชในการทำงานแลว  ซึ่งสภามหาวิทยาลัย

มีขอเสนอแนะ เชน การบริหารจัดการที่เอื้ออำนวยความสะดวกแกผูเรียน การจายเงิน การติดตาม ประเมินผลเพื่อนำมา

ปรับปรุงและพัฒนาตอไป

 ขณะนี้คณะตางๆ  ไดเริ่มจัดการเรียนการสอนทั้งในที่ตั้งและผานระบบออนไลนแลว  การดูแลนักศึกษา  การเรียน

การสอน เครื่องมืออุปกรณ การฉีดวัคซีน การตรวจหาเชื้อ ฯลฯ เปนสิ่งสำคัญที่ตองรวมกันดูแลปองกันและระมัดระวัง เพื่อ

มิใหเกิดการติดเชื้อขึ้นในมหาวิทยาลัย

      ขอเปนกำลังใจในการทำงานใหทุกทานคะ 

 

 

สาระนารูสาระนารู
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ภาพอาคารสถานที่คณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพฯ 
และพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

ขอแสดงความยินดี

 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดเปนนักวิทยาศาสตร
ที่ไดรับการอางอิงสูงที่สุด 2% แรกของโลก จำนวน 5 ราย คือ
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ภาพอาคารสถานที่คณะมัณฑนศิลป  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพฯ  
และพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

ประเด็นขาว 
* คําสอนของพอ 
* คุยกับนายกสภามหาวทิยาลัยศิลปากร 
* ขอแสดงความยินด ี
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศลิปากรที่สําคัญ  
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลยั 
* สาระนารู  
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แสดงความยินดี 

               สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดเปนนักวิทยาศาสตรที่
ไดรับการอางอิงสูงที่สุด 2% แรกของโลก จํานวน 5 ราย คือ 
 

 

ศ.ดร.เสริม จันทรฉายคณะวิทยาศาสตร 
 

 

ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร 
 

 

ศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต คณะเภสัชศาสตร 
 

 

ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณะเภสัชศาสตร 
 

 

ศ.ดร.ธวัชชัย แพชะมัด คณะเภสัชศาสตร 
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                          ศ.ดร.เสริม จันทรฉาย                         ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์  
                            คณะวิทยาศาสตร                                คณะเภสัชศาสตร

     ศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต          ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน            ศ.ดร.ธวัชชัย แพชะมัด
          คณะเภสัชศาสตร                        คณะเภสัชศาสตร                        คณะเภสัชศาสตร

2. สรรพคุณ  
 จากงานวิจัยพบวาในใบกระทอมจะทำปฏิกิริยากับรางกายมีผลตอเซลลประสาทบางชนิดในรางกายในการรับรูความ
เจ็บปวด ถูกนำมาใชรักษาอาการตางๆ เชน บรรเทาอาการเจ็บปวดในสวนตางๆ ของรางกาย นอกจากนั้นยังชวย อาทิ
                   - รักษาอาการไอ ลดการหลั่งกรด  ลดการบีบตัวของลำไสเล็ก  
                   - แกทองเสีย ทองรวง ปวดเบง แกบิด  แกปวดฟน  ทำใหนอนหลับ และระงับประสาท
  - ชวยบำรุงกำลังเพิ่มพลังใหทำงานไดนานขึ้น ไมเหนื่อยงาย ทนแดดทนลม กลามเนื้ออึดขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย
กลามเนื้อ 
  -  ลดอาการขาดยาจากสารเสพติด อยาง เฮโรอีน, ฝน, มอรฟน เมื่อใครตองการบำบัดใหหายขาดสามารถเลือก
ใชตนกระทอมชวยได แตตองใชในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงระยะเวลาไมนานมากเกินไป 
  -  ชวยลดความดันโลหิตสูง ชวยคลายกลามเนื้อ ลดความดันโลหิต ชวยรักษาโรคเบาหวาน
3. ผลขางเคียงจากการเสพกระทอมมากเกินไป  เชน ความอยากอาหารลดลง น้ำหนักลด  ทองผูก ปสสาวะบอย ปากแหง วิตก
กังวล และกระวนกระวายใจ เหง่ือออก และคัน แพแดด หรือผิวหนังมีสีเขมกวาเม็ดสีปกติ อาการคล่ืนไส และอาเจียน นอนไมหลับ
หรือรางกายตื่นตัวตลอดเวลา
 กระทอมมีสวนชวยรางกายในดานตาง ๆ แตตองใชอยางระมัดระวังดวย ใชในปริมาณที่พอเหมาะ และควรปรึกษาแพทย 
เภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญจะชวยใหไดรับสิ่งดีที่สุด ไมเปนอันตรายตอรางกาย

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

 ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ครั้งที่ 11/2564  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564   ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และประชุมออนไลนผานโปรแกรม Zoom

การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สําคัญ  
  

การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2564 วันที ่17 พฤศจิกายน 2564 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานการประชมุสภามหาวทิยาลยั

ศิลปากร ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และประชุมออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

   
 

1. รายงานผลการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิต ผานระบบ 
SUTCAS ประจําปการศึกษา 2564 

ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
1.ชื่มชมขอมูลที่นําเสนอ ซึ่งไดวิเคราะขอมูลในมิติตางๆ ไดชัดเจน และมีประโยชนมาก จึงควร มอบขอมูล

ดังกลาวใหคณะ มหาวิทยาลัย และผูเกี่ยวของทุกฝาย นําไปใชประโยชนในการวางแผนการทํางานในดานตางๆ ตอไป อาทิ 
แผนการรับนักศึกษาในแตละสาขา การแนะแนวการศึกษา ฯลฯ  

2.ในอนาคตการทํางานทุกสายงาน จะตองใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการทํางานมากขึ้นคณะมหาวิทยาลัย 
ควรพิจารณาเพ่ิมทักษะ สมรรถนะที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวใหนักศึกษามากขึ้น รวมถึงการสื่อสารใหนักศึกษาทราบเพ่ือให
เห็นความสําคัญและพัฒนาตนเองซึ่งจะชวยเพ่ิมโอกาสในการไดงานทํา 

3.ควรรวบรวม ติดตามขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมด และนํามาวิเคราะหในมิติตางๆ อาทิ จํานวนนักศึกษา
ที่ลงทะเบียน ความซ้ําซอนของรายวิชา จํานวนอาจารย ฯลฯ ซึ่งจะเปนขอมูลเชิงประจักษที่คณะมหาวิทยาลัย สามารถ
นําไปใชในการวางแผนการทํางาน อาทิ การสนับสนุนงบประมาณ การปดรายวิชา ปด/ยุบรวมหลักสูตร ฯลฯ 

4.ควรรวบรวมและนําเสนอขอมูลในสวนของนักศึกษาที่มีความตองการเปนพิเศษ อาท ิกลุมนักศึกษาผูพิการ 
กลุมชาติพันธุ เพ่ือใหคณะ มหาวิทยาลัย นําขอมูลมาวางแผนสนับสนุนและใหความชวยเหลือ อาทิ ทุนการศึกษา การหางาน
ทํา ฯลฯ 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหนําขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไปดวย 
 

2. รายงานผลการดําเนินการจัดการศึกษาในระบบคลังหนวยกิต ผานแพลตฟอรม SU4Life 
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 

1. ผูสนใจเขามาศึกษาในระบบคลังหนวยกิตสะสมสวนหนึ่งตองการไดรับความรู มีความสุขกับการเรียน 
มากกวาการมุงเพ่ือรับปริญญาตามระบบการศึกษาซึ่งมีหลักเกณฑจํานวนมาก อาทิ เกณฑการสอบภาษาอังกฤษ การนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ฯลฯ จึงควรพิจารณาหลักเกณฑการเขาศึกษา การสําเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนักศึกษาที่เรียนอยูในระบบ
เพ่ือรับปริญญา หรืออาจจะจัดทําเปนประกาศนียบัตรแทน 

2. ผูสนใจเขามาศึกษาในระบบคลังหนวยกิตสะสมบางกลุมเปนวัยทํางาน เกษียณอายุ ซึ่งจะมีประสบการณ 
สมรรถนะในการทํางาน จึงควรพิจารณาใหสามารถนําประสบการณ สมรรถนะการทํางานที่ผานมาเทียบเปนหนวยกิตได หรือ
จัดทําใบรับรองสมรรถนะ เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3.องคกร และรัฐวิสาหกิจสวนใหญจะกําหนดใหพนักงานทุกคนตองพัฒนาตนเองโดยกําหนดเปน KPI ใหเขา
รับการอบรมหลักสูตรตางๆ มหาวิทยาลัยจึงควรติดตอประสานงานกับรัฐวิสาหกิจในการรับจัดอบรมหรือจัดทําหลักสูตรที่ตรง
กับทักษะ ความรูที่พนักงานรัฐวิสาหกิจจะตองไดรับการพัฒนา ซึ่งจะเปนชองทางในการหารายไดอีกชองทางหน่ึงของคณะ 
และมหาวิทยาลัย  

1. รายงานผลการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิต 
ผานระบบ SUTCAS ประจำปการศึกษา 2564

ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้

 1. ชื่มชมขอมูลที่นำเสนอ ซึ่งไดวิเคราะขอมูลในมิติตางๆ ไดชัดเจน และมีประโยชนมาก จึงควร มอบขอมูลดังกลาว

ใหคณะมหาวิทยาลัย และผูเกี่ยวของทุกฝาย นำไปใชประโยชนในการวางแผนการทำงานในดานตางๆ ตอไป อาทิ แผนการรับ

นักศึกษาในแตละสาขา การแนะแนวการศึกษา ฯลฯ

 2. ในอนาคตการทำงานทุกสายงาน จะตองใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการทำงานมากขึ้นคณะมหาวิทยาลัย ควร

พิจารณาเพ่ิมทักษะ สมรรถนะท่ีเก่ียวของกับเร่ืองดังกลาวใหนักศึกษามากข้ึน รวมถึงการส่ือสารใหนักศึกษาทราบเพ่ือใหเห็น

ความสำคัญและพัฒนาตนเองซึ่งจะชวยเพิ่มโอกาสในการไดงานทำ 
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1.ตนกระทอม
 มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Mitragyna speciosa เปนพืชที่จัดอยูในวงศกาแฟ ใบสีเขียว เปนไมยืนตนขนาดใหญปานกลาง 
มีแกนเปนไมเนื้อแข็ง สูง10 -15 เมตร สวนใบเปนแบบเลี้ยงเดี่ยวสีเขียว เรียงตัวเปนคูตรงขาม แผนใบขนาดกวางประมาณ 
5-10 ซม. ยาวประมาณ 8-14 ซม. ดอกมีสีขาวอมเหลืองออกเปนชอตุมกลมขนาด 3-5 ซม. ประเทศไทยพบมากท่ี จ.ปทุมธานี 
ภาคใตตามชายปาธรรมชาติ เชน นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี ยะลา สงขลา พัทลุง ฯลฯ ในประเทศไทย พบวามี 3 สายพันธุ 
คือ พันธุยักษใหญ พันธุแตงกวา และพันธุกานแดง

กระทอม

 

ชนิดกานใบสีแดง ชนิดกานใบสีเขียว(แตงกวา) ชนิดขอบใบหยัก(ยักษใหญ,หางกั้ง)



สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
 
 3. ควรรวบรวม ติดตามขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมด  และนำมาวิเคราะหในมิติตางๆ อาทิ  จำนวนนักศึกษาที่ลง
ทะเบียน ความซ้ำซอนของรายวิชา จำนวนอาจารย ฯลฯ ซ่ึงจะเปนขอมูลเชิงประจักษท่ีคณะมหาวิทยาลัย สามารถนำไปใช
ในการวางแผนการทำงาน อาทิ การสนับสนุนงบประมาณ การปดรายวิชา ปด/ยุบรวมหลักสูตร ฯลฯ
 4. ควรรวบรวมและนำเสนอขอมูลในสวนของนักศึกษาที่มีความตองการเปนพิเศษ อาทิ กลุมนักศึกษาผูพิการ กลุม
ชาติพันธุ เพ่ือใหคณะ มหาวิทยาลัย นำขอมูลมาวางแผนสนับสนุนและใหความชวยเหลือ อาทิ ทุนการศึกษา การหางานทำ ฯลฯ
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไปดวย
 

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

มติ  ที่ประชุมรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินการสนับสนุนดานการเรียนการสอนภายใตมาตรการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีเสนอ และใหสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี 
และมหาวิทยาลัยนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการดวย

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
 1. ผูสนใจเขามาศึกษาในระบบคลังหนวยกิตสะสมสวนหนึ่งตองการไดรับความรู มีความสุขกับการเรียน มากกวาการ
มุงเพ่ือรับปริญญาตามระบบการศึกษาซ่ึงมีหลักเกณฑจำนวนมาก อาทิ เกณฑการสอบภาษาอังกฤษ การนำเสนอผลงานทาง
วิชาการ ฯลฯ จึงควรพิจารณาหลักเกณฑการเขาศึกษา การสำเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนักศึกษาที่เรียนอยูในระบบเพื่อรับ
ปริญญา หรืออาจจะจัดทำเปนประกาศนียบัตรแทน
 2. ผูสนใจเขามาศึกษาในระบบคลังหนวยกิตสะสมบางกลุมเปนวัยทำงาน เกษียณอายุ ซึ่งจะมีประสบการณ สมรรถนะ
ในการทำงาน  จึงควรพิจารณาใหสามารถนำประสบการณ  สมรรถนะการทำงานที่ผานมาเทียบเปนหนวยกิตได หรือจัดทำ
ใบรับรองสมรรถนะ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น
 3. องคกร และรัฐวิสาหกิจสวนใหญจะกำหนดใหพนักงานทุกคนตองพัฒนาตนเองโดยกำหนดเปน KPI ใหเขารับการ
อบรมหลักสูตรตางๆ  มหาวิทยาลัยจึงควรติดตอประสานงานกับรัฐวิสาหกิจในการรับจัดอบรมหรือจัดทำหลักสูตรที่ตรงกับ
ทักษะ ความรูที่พนักงานรัฐวิสาหกิจจะตองไดรับการพัฒนา ซึ่งจะเปนชองทางในการหารายไดอีกชองทางหนึ่งของคณะ และ
มหาวิทยาลัย 
 4. ควรแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับระบบคลังหนวยกิตสะสมกับมหาวิทยาลัยตางๆ  รวมถึงการประสานความรวมมือ
ในการจัดหลักสูตรคลังหนวยกิตสะสมรวมกันซึ่งจะเกิดประโยชนมากขึ้น 
 5. ควรพัฒนาระบบการเงินที่สะดวก คลองตัว และเอื้ออำนวยแกผูสนใจที่เขามาเรียนดวย 
 6. บริษัทตางๆ มีแนวโนมจะลดจำนวนพนักงานประจำโดยใชวิธีการจางบริษัทภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน
นั้นๆ  มาทำงานแทน  เพื่อลดภาระคาใชจายของบริษัท  มหาวิทยาลัยจึงควรสื่อสารใหนักศึกษาทราบถึงบริบทแนวโนมการ
ทำงานในอนาคต และการปรับตัวพัฒนาฝกทักษะความเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไปดวย

2. รายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษาในระบบคลังหนวยกิต ผานแพลตฟอรม SU4Life

มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหนำเงินจำนวน  372,275,000.00 บาท  (สามรอยเจ็ดสิบสองลานสองแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) 
ไปฝากธนาคารประเภทฝากประจำ ระยะเวลา 24 เดือน กับธนาคารอาคารสงเคราะห ซึ่งจะไดดอกเบี้ย รอยละ 1.0 ตอป เปน
ลำดับแรก โดยใหสอบถามธนาคารวายังรับฝากในอัตราดอกเบ้ีย และวงเงินน้ีหรือไม หากไมรับฝากเน่ืองจากเต็มวงเงินท่ีธนาคาร
จะรับฝากแลว ใหพิจารณาในลำดับตอไป คือ ใหนำเงินไปลงทุนรูปแบบสลากเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห 24 เดือน 
ซ่ึงจะไดผลตอบแทนพ้ืนฐานต่ำสุดท่ีรอยละ 0.751 และมีโอกาสถูกรางวัลเพ่ิมเติมไดอีก ตามท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับ
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสนอ

5. การพิจารณาเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยประเภทเงินฝากประจำที่ใกลครบกำหนดเพื่อบริหารจัดการ
และเพิ่มชองทางในการพัฒนารายได

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญสรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหจัดทำ Concept paper ของหลักสูตร อาทิ จุดเดนของหลักสูตร กลุมลูกคา ความตองการของตลาด
แรงงาน ฯลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะกอนท่ีคณะ มหาวิทยาลัย จะนำไปรางหลักสูตร 
โดยใหเริ่มตั้งแต ป พ.ศ. 2565 เปนตนไป 

2. การนำเสนอ Concept paper ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอนการเสนอเปดหลักสูตรใหม

7

3. เสนอขอเปดหลักสูตรใหมของคณะ จำนวน  1 หลักสูตร

มติ ที่ประชุมอนุมัติการเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  ( หลักสูตรใหม 
พ.ศ.2565 )  คณะวิทยาศาสตร ตามที่มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเสนอ          

 ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และประชุมออนไลนผานโปรแกรม Zoom

การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 15 ธันวาคม 2564
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สําคัญ  
  

การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2564 วันที ่15 ธันวาคม 2564 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และประชุมออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

   
 

 

1. รายงานสรุปผลการดําเนินการสนับสนุนดานการเรียนการสอนภายใตมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
1.มหาวิทยาลัยควรมีฐานขอมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของบุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต

ทั้งหมด และปรับขอมูลใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง รวมถึงควรเชื่อมโยงกับขอมูลของคณะ/สวนงาน เพ่ือใหมหาวิทยาลัย/
คณะใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา ฯลฯ และการ
กําหนดมาตรการตางๆ เพ่ือความปลอดภัย ของทุกฝาย  

2.ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ Application SU Check-in ที่สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดพัฒนาขึ้นนี้ ใหบุคลากร 
นักศึกษา นักเรียน ไดทราบอยางกวางขวาง และนําไปใช ซึ่งจะทําใหสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี คณะ สวนงาน ไดรับขอมูลที่
ครบถวนเปนปจจุบันมากข้ึน และนําไปใชวิเคราะหวางแผน บริหารจัดการในเรื่องตางๆ ไดถูกตอง ชัดเจนมากข้ึน 

3. ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 คณะไดเริ่มจัดการเรียนการสอนทั้งในที่ตั้งและผานระบบ
ออนไลนมาระยะหนึ่งแลว มหาวิทยาลัยและคณะควรสํารวจปญหา อุปสรรคการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการ ฯลฯ 
และรวมกันแกไขปญหาตางๆ อาทิ กรณีที่นักศึกษาสวนหนึ่งยังไมไดรับวัคซีนและไมสามารถเขามาเรียนในที่ตั้งได มาตรการ
ตรวจ ATK กอนเขาเรียนในที่ตั้ง ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกฝาย 

4. การจัดทําฐานขอมูลเปนเรื่องที่สําคัญมาก และขณะนี้มหาวิทยาลัยไดเริ่มจัดทําฐานขอมูลบางเรื่องใน
ระดับหนึ่งแลว จึงควรขยายใหครอบคลุมเรื่องสําคัญๆ อาทิ การเงิน งบประมาณ บุคลากร การวิจัย ฯลฯ และโดยเฉพาะดาน
การวิจัยจะชวยสนับสนุนผลักดันการเปนมหาวิทยาลัยในกลุมที่ 1 การวิจัยระดับแนวหนาของโลก ของมหาวิทยาลัย รวมถึง
ขอมูลและฐานขอมูลตางๆ ควรมีความเชื่อมโยงกันเพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชนในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ   
             มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินการสนับสนุนดานการเรียนการสอนภายใตมาตรการปองกันการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเสนอ และใหสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
และมหาวิทยาลัยนําขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการดวย 

2.การนําเสนอ Concept paper ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอนการเสนอเปดหลักสูตรใหม 

   มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหจัดทํา Concept paper ของหลักสูตร อาทิ จุดเดนของหลักสูตร กลุมลูกคา ความตองการของ
ตลาดแรงงาน ฯลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะกอนท่ีคณะ มหาวิทยาลัย จะนําไปรางหลักสูตร 
โดยใหเริ่มตั้งแต ป พ.ศ. 2565 เปนตนไป  

 
 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินการสนับสนุนดานการเรียนการสอนภายใตมาตรการปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
 1. มหาวิทยาลัยควรมีฐานขอมูลเก่ียวกับการฉีดวัคซีนของบุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตท้ังหมด และ
ปรับขอมูลใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง รวมถึงควรเชื่อมโยงกับขอมูลของคณะ/สวนงาน เพื่อใหมหาวิทยาลัย/คณะใชเปนขอมูล
ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา ฯลฯ และการกำหนดมาตรการตางๆ 
เพื่อความปลอดภัย ของทุกฝาย
 2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ  Application SU Check-in  ที่สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีไดพัฒนาขึ้นนี้  ใหบุคลากร 
นักศึกษา  นักเรียน  ไดทราบอยางกวางขวาง  และนำไปใช  ซึ่งจะทำใหสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี คณะ สวนงาน  ไดรับขอมูล
ที่ครบถวนเปนปจจุบันมากขึ้น และนำไปใชวิเคราะหวางแผน บริหารจัดการในเรื่องตางๆ ไดถูกตอง ชัดเจนมากขึ้น
 3. ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564  คณะไดเริ่มจัดการเรียนการสอนทั้งในที่ตั้งและผานระบบออนไลน
มาระยะหนึ่งแลว  มหาวิทยาลัยและคณะควรสำรวจปญหา  อุปสรรคการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการ ฯลฯ และ
รวมกันแกไขปญหาตางๆ อาทิ กรณีที่นักศึกษาสวนหนึ่งยังไมไดรับวัคซีนและไมสามารถเขามาเรียนในที่ตั้งได มาตรการตรวจ 
ATK กอนเขาเรียนในที่ตั้ง ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกฝาย
 4. การจัดทำฐานขอมูลเปนเร่ืองท่ีสำคัญมาก และขณะน้ีมหาวิทยาลัยไดเร่ิมจัดทำฐานขอมูลบางเร่ืองในระดับหน่ึงแลว 
จึงควรขยายใหครอบคลุมเร่ืองสำคัญๆ อาทิ การเงิน งบประมาณ บุคลากร การวิจัย ฯลฯ และโดยเฉพาะดานการวิจัยจะชวย
สนับสนุนผลักดันการเปนมหาวิทยาลัยในกลุมที่ 1 การวิจัยระดับแนวหนาของโลก ของมหาวิทยาลัย รวมถึงขอมูลและฐาน
ขอมูลตางๆ ควรมีความเชื่อมโยงกันเพื่อใหสามารถนำมาใชประโยชนในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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4. แนวทางการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในชวงการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  ในชวงการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยใหลดคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปลายปการศึกษา 2564 ใน
อัตรารอยละ 10 ใหกับนักศึกษาทุกระดับปริญญา ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ และใหดำเนินการตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ตอไป
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 รองศาสตราจารย ดร.ประสพชัย พสุนนท คณะวิทยาการจัดการ นำเสนอ รายงาน
การดำเนินโครงการวิจัย “การพัฒนาชุมชนตนแบบดวยการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และ
ยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสูเมืองสรางสรรค” 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564  วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

 วันที่ 28 ตุลาคม และ 10 พฤศจิกายน 2564 ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี นำทีมรองอธิการบดี ผูชวย
อธิการบดีที่ดูแลงานดานวิชาการ มารายงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานดานวิชาการ อาทิ หลักสูตร การสอบ
คัดเลือกผานระบบ SUTCAS การขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ ฯลฯ  ตอศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายก
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหขอเสนอแนะในดานตางๆ 

 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานฯ ซึ่งมีศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการฯ ไดเชิญผูเก่ียวของกลุมตางๆ อาทิ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำ สวนงาน 
คณะกรรมการประจำสวนงาน ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา ของสวนงานตางๆ มารวมสนทนากลุม
ผานระบบการประชุมออนไลน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท หัวหนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา และนางสาวจันทรพร 
สุดจำนงค มาแลกเปลี่ยนเรียนรูการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี 
กับสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา ผูอำนวยการสภามหาวิทยาลัยและคณะใหการตอนรับ 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564
 ศาสตราจารยเกียรติคุณ  คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดมอบเกียรติบัตรศิลปากร
สรางสรรค แกอาจารย 3 ทาน ที่ไดรับรางวัลและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี วงศธราดล  คณะดุริยางคศาสตรไดรับรางวัล 
Excellence Prize  ผลงานชื่อ Creative Composition : Sartha for String Quartet 
โครงการนำเสนอผลงานสรางสรรคศิลปกรรมระดับนานาชาติ : ศิลปวัฒนธรรมสรางสรรค
บูรณาการ ทองถิ่นสูสากล ในการประชุม The 1st  International  Symposium on
Creative Fine Arts (ISCFA) 2021 เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2564

 รองศาสตราจารย ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ  คณะมัณฑนศิลปไดรับรางวัล 
Best Art&Design ผลงานชื่อ Sustainable Thai Jewellery : Adopting the self-
sufficient economy philosophy of H.M. the King ในการประชุม The 2019 
International Symposium  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  จัดโดย The Research 
Institute of Ceramics and Korea Association of Art & Design, Ewh Womans 
University

 ผูชวยศาสตราจารยเอกพงษ ตรีตรง  คณะมัณฑนศิลปไดรับรางวัล Asia 
Pacific Property Awards Development : New Hotel Construction & Design 
Thailand ผลงานชื่อ W1@ BANGKOKNOI จัดโดย American Standard

 อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี รายงานสรุปผล
การดำเนินการสนับสนุนดานการเรียนการสอนภายใตมาตรการปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มอบ
ของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2565 แดนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 



สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
 
 3. ควรรวบรวม ติดตามขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมด  และนำมาวิเคราะหในมิติตางๆ อาทิ  จำนวนนักศึกษาที่ลง
ทะเบียน ความซ้ำซอนของรายวิชา จำนวนอาจารย ฯลฯ ซ่ึงจะเปนขอมูลเชิงประจักษท่ีคณะมหาวิทยาลัย สามารถนำไปใช
ในการวางแผนการทำงาน อาทิ การสนับสนุนงบประมาณ การปดรายวิชา ปด/ยุบรวมหลักสูตร ฯลฯ
 4. ควรรวบรวมและนำเสนอขอมูลในสวนของนักศึกษาที่มีความตองการเปนพิเศษ อาทิ กลุมนักศึกษาผูพิการ กลุม
ชาติพันธุ เพ่ือใหคณะ มหาวิทยาลัย นำขอมูลมาวางแผนสนับสนุนและใหความชวยเหลือ อาทิ ทุนการศึกษา การหางานทำ ฯลฯ
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไปดวย
 

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

มติ  ที่ประชุมรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินการสนับสนุนดานการเรียนการสอนภายใตมาตรการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีเสนอ และใหสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี 
และมหาวิทยาลัยนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการดวย

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
 1. ผูสนใจเขามาศึกษาในระบบคลังหนวยกิตสะสมสวนหนึ่งตองการไดรับความรู มีความสุขกับการเรียน มากกวาการ
มุงเพ่ือรับปริญญาตามระบบการศึกษาซ่ึงมีหลักเกณฑจำนวนมาก อาทิ เกณฑการสอบภาษาอังกฤษ การนำเสนอผลงานทาง
วิชาการ ฯลฯ จึงควรพิจารณาหลักเกณฑการเขาศึกษา การสำเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนักศึกษาที่เรียนอยูในระบบเพื่อรับ
ปริญญา หรืออาจจะจัดทำเปนประกาศนียบัตรแทน
 2. ผูสนใจเขามาศึกษาในระบบคลังหนวยกิตสะสมบางกลุมเปนวัยทำงาน เกษียณอายุ ซึ่งจะมีประสบการณ สมรรถนะ
ในการทำงาน  จึงควรพิจารณาใหสามารถนำประสบการณ  สมรรถนะการทำงานที่ผานมาเทียบเปนหนวยกิตได หรือจัดทำ
ใบรับรองสมรรถนะ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น
 3. องคกร และรัฐวิสาหกิจสวนใหญจะกำหนดใหพนักงานทุกคนตองพัฒนาตนเองโดยกำหนดเปน KPI ใหเขารับการ
อบรมหลักสูตรตางๆ  มหาวิทยาลัยจึงควรติดตอประสานงานกับรัฐวิสาหกิจในการรับจัดอบรมหรือจัดทำหลักสูตรที่ตรงกับ
ทักษะ ความรูที่พนักงานรัฐวิสาหกิจจะตองไดรับการพัฒนา ซึ่งจะเปนชองทางในการหารายไดอีกชองทางหนึ่งของคณะ และ
มหาวิทยาลัย 
 4. ควรแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับระบบคลังหนวยกิตสะสมกับมหาวิทยาลัยตางๆ  รวมถึงการประสานความรวมมือ
ในการจัดหลักสูตรคลังหนวยกิตสะสมรวมกันซึ่งจะเกิดประโยชนมากขึ้น 
 5. ควรพัฒนาระบบการเงินที่สะดวก คลองตัว และเอื้ออำนวยแกผูสนใจที่เขามาเรียนดวย 
 6. บริษัทตางๆ มีแนวโนมจะลดจำนวนพนักงานประจำโดยใชวิธีการจางบริษัทภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน
นั้นๆ  มาทำงานแทน  เพื่อลดภาระคาใชจายของบริษัท  มหาวิทยาลัยจึงควรสื่อสารใหนักศึกษาทราบถึงบริบทแนวโนมการ
ทำงานในอนาคต และการปรับตัวพัฒนาฝกทักษะความเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไปดวย

2. รายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษาในระบบคลังหนวยกิต ผานแพลตฟอรม SU4Life

มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหนำเงินจำนวน  372,275,000.00 บาท  (สามรอยเจ็ดสิบสองลานสองแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) 
ไปฝากธนาคารประเภทฝากประจำ ระยะเวลา 24 เดือน กับธนาคารอาคารสงเคราะห ซึ่งจะไดดอกเบี้ย รอยละ 1.0 ตอป เปน
ลำดับแรก โดยใหสอบถามธนาคารวายังรับฝากในอัตราดอกเบ้ีย และวงเงินน้ีหรือไม หากไมรับฝากเน่ืองจากเต็มวงเงินท่ีธนาคาร
จะรับฝากแลว ใหพิจารณาในลำดับตอไป คือ ใหนำเงินไปลงทุนรูปแบบสลากเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห 24 เดือน 
ซ่ึงจะไดผลตอบแทนพ้ืนฐานต่ำสุดท่ีรอยละ 0.751 และมีโอกาสถูกรางวัลเพ่ิมเติมไดอีก ตามท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับ
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสนอ

5. การพิจารณาเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยประเภทเงินฝากประจำที่ใกลครบกำหนดเพื่อบริหารจัดการ
และเพิ่มชองทางในการพัฒนารายได

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญสรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหจัดทำ Concept paper ของหลักสูตร อาทิ จุดเดนของหลักสูตร กลุมลูกคา ความตองการของตลาด
แรงงาน ฯลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะกอนท่ีคณะ มหาวิทยาลัย จะนำไปรางหลักสูตร 
โดยใหเริ่มตั้งแต ป พ.ศ. 2565 เปนตนไป 

2. การนำเสนอ Concept paper ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอนการเสนอเปดหลักสูตรใหม
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3. เสนอขอเปดหลักสูตรใหมของคณะ จำนวน  1 หลักสูตร

มติ ที่ประชุมอนุมัติการเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  ( หลักสูตรใหม 
พ.ศ.2565 )  คณะวิทยาศาสตร ตามที่มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเสนอ          

 ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และประชุมออนไลนผานโปรแกรม Zoom

การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 15 ธันวาคม 2564
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สําคัญ  
  

การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2564 วันที ่15 ธันวาคม 2564 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และประชุมออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

   
 

 

1. รายงานสรุปผลการดําเนินการสนับสนุนดานการเรียนการสอนภายใตมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
1.มหาวิทยาลัยควรมีฐานขอมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของบุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต

ทั้งหมด และปรับขอมูลใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง รวมถึงควรเชื่อมโยงกับขอมูลของคณะ/สวนงาน เพ่ือใหมหาวิทยาลัย/
คณะใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา ฯลฯ และการ
กําหนดมาตรการตางๆ เพ่ือความปลอดภัย ของทุกฝาย  

2.ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ Application SU Check-in ที่สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดพัฒนาขึ้นนี้ ใหบุคลากร 
นักศึกษา นักเรียน ไดทราบอยางกวางขวาง และนําไปใช ซึ่งจะทําใหสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี คณะ สวนงาน ไดรับขอมูลที่
ครบถวนเปนปจจุบันมากข้ึน และนําไปใชวิเคราะหวางแผน บริหารจัดการในเรื่องตางๆ ไดถูกตอง ชัดเจนมากข้ึน 

3. ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 คณะไดเริ่มจัดการเรียนการสอนทั้งในที่ตั้งและผานระบบ
ออนไลนมาระยะหนึ่งแลว มหาวิทยาลัยและคณะควรสํารวจปญหา อุปสรรคการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการ ฯลฯ 
และรวมกันแกไขปญหาตางๆ อาทิ กรณีที่นักศึกษาสวนหนึ่งยังไมไดรับวัคซีนและไมสามารถเขามาเรียนในที่ต้ังได มาตรการ
ตรวจ ATK กอนเขาเรียนในที่ตั้ง ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกฝาย 

4. การจัดทําฐานขอมูลเปนเรื่องที่สําคัญมาก และขณะนี้มหาวิทยาลัยไดเริ่มจัดทําฐานขอมูลบางเรื่องใน
ระดับหนึ่งแลว จึงควรขยายใหครอบคลุมเรื่องสําคัญๆ อาทิ การเงิน งบประมาณ บุคลากร การวิจัย ฯลฯ และโดยเฉพาะดาน
การวิจัยจะชวยสนับสนุนผลักดันการเปนมหาวิทยาลัยในกลุมที่ 1 การวิจัยระดับแนวหนาของโลก ของมหาวิทยาลัย รวมถึง
ขอมูลและฐานขอมูลตางๆ ควรมีความเชื่อมโยงกันเพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชนในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ   
             มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินการสนับสนุนดานการเรียนการสอนภายใตมาตรการปองกันการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเสนอ และใหสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
และมหาวิทยาลัยนําขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการดวย 

2.การนําเสนอ Concept paper ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอนการเสนอเปดหลักสูตรใหม 

   มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหจัดทํา Concept paper ของหลักสูตร อาทิ จุดเดนของหลักสูตร กลุมลูกคา ความตองการของ
ตลาดแรงงาน ฯลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะกอนท่ีคณะ มหาวิทยาลัย จะนําไปรางหลักสูตร 
โดยใหเริ่มตั้งแต ป พ.ศ. 2565 เปนตนไป  

 
 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินการสนับสนุนดานการเรียนการสอนภายใตมาตรการปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
 1. มหาวิทยาลัยควรมีฐานขอมูลเก่ียวกับการฉีดวัคซีนของบุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตท้ังหมด และ
ปรับขอมูลใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง รวมถึงควรเชื่อมโยงกับขอมูลของคณะ/สวนงาน เพื่อใหมหาวิทยาลัย/คณะใชเปนขอมูล
ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา ฯลฯ และการกำหนดมาตรการตางๆ 
เพื่อความปลอดภัย ของทุกฝาย
 2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ  Application SU Check-in  ที่สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีไดพัฒนาขึ้นนี้  ใหบุคลากร 
นักศึกษา  นักเรียน  ไดทราบอยางกวางขวาง  และนำไปใช  ซึ่งจะทำใหสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี คณะ สวนงาน  ไดรับขอมูล
ที่ครบถวนเปนปจจุบันมากขึ้น และนำไปใชวิเคราะหวางแผน บริหารจัดการในเรื่องตางๆ ไดถูกตอง ชัดเจนมากขึ้น
 3. ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564  คณะไดเริ่มจัดการเรียนการสอนทั้งในที่ตั้งและผานระบบออนไลน
มาระยะหนึ่งแลว  มหาวิทยาลัยและคณะควรสำรวจปญหา  อุปสรรคการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการ ฯลฯ และ
รวมกันแกไขปญหาตางๆ อาทิ กรณีที่นักศึกษาสวนหนึ่งยังไมไดรับวัคซีนและไมสามารถเขามาเรียนในที่ตั้งได มาตรการตรวจ 
ATK กอนเขาเรียนในที่ตั้ง ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกฝาย
 4. การจัดทำฐานขอมูลเปนเร่ืองท่ีสำคัญมาก และขณะน้ีมหาวิทยาลัยไดเร่ิมจัดทำฐานขอมูลบางเร่ืองในระดับหน่ึงแลว 
จึงควรขยายใหครอบคลุมเร่ืองสำคัญๆ อาทิ การเงิน งบประมาณ บุคลากร การวิจัย ฯลฯ และโดยเฉพาะดานการวิจัยจะชวย
สนับสนุนผลักดันการเปนมหาวิทยาลัยในกลุมที่ 1 การวิจัยระดับแนวหนาของโลก ของมหาวิทยาลัย รวมถึงขอมูลและฐาน
ขอมูลตางๆ ควรมีความเชื่อมโยงกันเพื่อใหสามารถนำมาใชประโยชนในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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4. แนวทางการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในชวงการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  ในชวงการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยใหลดคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปลายปการศึกษา 2564 ใน
อัตรารอยละ 10 ใหกับนักศึกษาทุกระดับปริญญา ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ และใหดำเนินการตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ตอไป
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 รองศาสตราจารย ดร.ประสพชัย พสุนนท คณะวิทยาการจัดการ นำเสนอ รายงาน
การดำเนินโครงการวิจัย “การพัฒนาชุมชนตนแบบดวยการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และ
ยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสูเมืองสรางสรรค” 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564  วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

 วันที่ 28 ตุลาคม และ 10 พฤศจิกายน 2564 ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี นำทีมรองอธิการบดี ผูชวย
อธิการบดีที่ดูแลงานดานวิชาการ มารายงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานดานวิชาการ อาทิ หลักสูตร การสอบ
คัดเลือกผานระบบ SUTCAS การขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ ฯลฯ  ตอศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายก
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหขอเสนอแนะในดานตางๆ 

 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานฯ ซึ่งมีศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการฯ ไดเชิญผูเก่ียวของกลุมตางๆ อาทิ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำ สวนงาน 
คณะกรรมการประจำสวนงาน ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา ของสวนงานตางๆ มารวมสนทนากลุม
ผานระบบการประชุมออนไลน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท หัวหนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา และนางสาวจันทรพร 
สุดจำนงค มาแลกเปลี่ยนเรียนรูการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี 
กับสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา ผูอำนวยการสภามหาวิทยาลัยและคณะใหการตอนรับ 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564
 ศาสตราจารยเกียรติคุณ  คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดมอบเกียรติบัตรศิลปากร
สรางสรรค แกอาจารย 3 ทาน ที่ไดรับรางวัลและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี วงศธราดล  คณะดุริยางคศาสตรไดรับรางวัล 
Excellence Prize  ผลงานชื่อ Creative Composition : Sartha for String Quartet 
โครงการนำเสนอผลงานสรางสรรคศิลปกรรมระดับนานาชาติ : ศิลปวัฒนธรรมสรางสรรค
บูรณาการ ทองถิ่นสูสากล ในการประชุม The 1st  International  Symposium on
Creative Fine Arts (ISCFA) 2021 เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2564

 รองศาสตราจารย ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ  คณะมัณฑนศิลปไดรับรางวัล 
Best Art&Design ผลงานชื่อ Sustainable Thai Jewellery : Adopting the self-
sufficient economy philosophy of H.M. the King ในการประชุม The 2019 
International Symposium  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  จัดโดย The Research 
Institute of Ceramics and Korea Association of Art & Design, Ewh Womans 
University

 ผูชวยศาสตราจารยเอกพงษ ตรีตรง  คณะมัณฑนศิลปไดรับรางวัล Asia 
Pacific Property Awards Development : New Hotel Construction & Design 
Thailand ผลงานชื่อ W1@ BANGKOKNOI จัดโดย American Standard

 อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี รายงานสรุปผล
การดำเนินการสนับสนุนดานการเรียนการสอนภายใตมาตรการปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มอบ
ของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2565 แดนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 



สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
 
 3. ควรรวบรวม ติดตามขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมด  และนำมาวิเคราะหในมิติตางๆ อาทิ  จำนวนนักศึกษาที่ลง
ทะเบียน ความซ้ำซอนของรายวิชา จำนวนอาจารย ฯลฯ ซ่ึงจะเปนขอมูลเชิงประจักษท่ีคณะมหาวิทยาลัย สามารถนำไปใช
ในการวางแผนการทำงาน อาทิ การสนับสนุนงบประมาณ การปดรายวิชา ปด/ยุบรวมหลักสูตร ฯลฯ
 4. ควรรวบรวมและนำเสนอขอมูลในสวนของนักศึกษาที่มีความตองการเปนพิเศษ อาทิ กลุมนักศึกษาผูพิการ กลุม
ชาติพันธุ เพ่ือใหคณะ มหาวิทยาลัย นำขอมูลมาวางแผนสนับสนุนและใหความชวยเหลือ อาทิ ทุนการศึกษา การหางานทำ ฯลฯ
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไปดวย
 

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

มติ  ที่ประชุมรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินการสนับสนุนดานการเรียนการสอนภายใตมาตรการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีเสนอ และใหสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี 
และมหาวิทยาลัยนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการดวย

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
 1. ผูสนใจเขามาศึกษาในระบบคลังหนวยกิตสะสมสวนหนึ่งตองการไดรับความรู มีความสุขกับการเรียน มากกวาการ
มุงเพ่ือรับปริญญาตามระบบการศึกษาซ่ึงมีหลักเกณฑจำนวนมาก อาทิ เกณฑการสอบภาษาอังกฤษ การนำเสนอผลงานทาง
วิชาการ ฯลฯ จึงควรพิจารณาหลักเกณฑการเขาศึกษา การสำเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนักศึกษาที่เรียนอยูในระบบเพื่อรับ
ปริญญา หรืออาจจะจัดทำเปนประกาศนียบัตรแทน
 2. ผูสนใจเขามาศึกษาในระบบคลังหนวยกิตสะสมบางกลุมเปนวัยทำงาน เกษียณอายุ ซึ่งจะมีประสบการณ สมรรถนะ
ในการทำงาน  จึงควรพิจารณาใหสามารถนำประสบการณ  สมรรถนะการทำงานที่ผานมาเทียบเปนหนวยกิตได หรือจัดทำ
ใบรับรองสมรรถนะ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น
 3. องคกร และรัฐวิสาหกิจสวนใหญจะกำหนดใหพนักงานทุกคนตองพัฒนาตนเองโดยกำหนดเปน KPI ใหเขารับการ
อบรมหลักสูตรตางๆ  มหาวิทยาลัยจึงควรติดตอประสานงานกับรัฐวิสาหกิจในการรับจัดอบรมหรือจัดทำหลักสูตรที่ตรงกับ
ทักษะ ความรูที่พนักงานรัฐวิสาหกิจจะตองไดรับการพัฒนา ซึ่งจะเปนชองทางในการหารายไดอีกชองทางหนึ่งของคณะ และ
มหาวิทยาลัย 
 4. ควรแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับระบบคลังหนวยกิตสะสมกับมหาวิทยาลัยตางๆ  รวมถึงการประสานความรวมมือ
ในการจัดหลักสูตรคลังหนวยกิตสะสมรวมกันซึ่งจะเกิดประโยชนมากขึ้น 
 5. ควรพัฒนาระบบการเงินที่สะดวก คลองตัว และเอื้ออำนวยแกผูสนใจที่เขามาเรียนดวย 
 6. บริษัทตางๆ มีแนวโนมจะลดจำนวนพนักงานประจำโดยใชวิธีการจางบริษัทภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน
นั้นๆ  มาทำงานแทน  เพื่อลดภาระคาใชจายของบริษัท  มหาวิทยาลัยจึงควรสื่อสารใหนักศึกษาทราบถึงบริบทแนวโนมการ
ทำงานในอนาคต และการปรับตัวพัฒนาฝกทักษะความเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไปดวย

2. รายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษาในระบบคลังหนวยกิต ผานแพลตฟอรม SU4Life

มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหนำเงินจำนวน  372,275,000.00 บาท  (สามรอยเจ็ดสิบสองลานสองแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) 
ไปฝากธนาคารประเภทฝากประจำ ระยะเวลา 24 เดือน กับธนาคารอาคารสงเคราะห ซึ่งจะไดดอกเบี้ย รอยละ 1.0 ตอป เปน
ลำดับแรก โดยใหสอบถามธนาคารวายังรับฝากในอัตราดอกเบ้ีย และวงเงินน้ีหรือไม หากไมรับฝากเน่ืองจากเต็มวงเงินท่ีธนาคาร
จะรับฝากแลว ใหพิจารณาในลำดับตอไป คือ ใหนำเงินไปลงทุนรูปแบบสลากเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห 24 เดือน 
ซ่ึงจะไดผลตอบแทนพ้ืนฐานต่ำสุดท่ีรอยละ 0.751 และมีโอกาสถูกรางวัลเพ่ิมเติมไดอีก ตามท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับ
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสนอ

5. การพิจารณาเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยประเภทเงินฝากประจำที่ใกลครบกำหนดเพื่อบริหารจัดการ
และเพิ่มชองทางในการพัฒนารายได

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญสรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหจัดทำ Concept paper ของหลักสูตร อาทิ จุดเดนของหลักสูตร กลุมลูกคา ความตองการของตลาด
แรงงาน ฯลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะกอนท่ีคณะ มหาวิทยาลัย จะนำไปรางหลักสูตร 
โดยใหเริ่มตั้งแต ป พ.ศ. 2565 เปนตนไป 

2. การนำเสนอ Concept paper ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอนการเสนอเปดหลักสูตรใหม

7

3. เสนอขอเปดหลักสูตรใหมของคณะ จำนวน  1 หลักสูตร

มติ ที่ประชุมอนุมัติการเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  ( หลักสูตรใหม 
พ.ศ.2565 )  คณะวิทยาศาสตร ตามที่มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเสนอ          

 ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และประชุมออนไลนผานโปรแกรม Zoom

การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 15 ธันวาคม 2564

6 
 

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สําคัญ  
  

การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2564 วันที ่15 ธันวาคม 2564 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และประชุมออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

   
 

 

1. รายงานสรุปผลการดําเนินการสนับสนุนดานการเรียนการสอนภายใตมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
1.มหาวิทยาลัยควรมีฐานขอมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของบุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต

ทั้งหมด และปรับขอมูลใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง รวมถึงควรเชื่อมโยงกับขอมูลของคณะ/สวนงาน เพ่ือใหมหาวิทยาลัย/
คณะใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา ฯลฯ และการ
กําหนดมาตรการตางๆ เพ่ือความปลอดภัย ของทุกฝาย  

2.ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ Application SU Check-in ที่สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดพัฒนาขึ้นนี้ ใหบุคลากร 
นักศึกษา นักเรียน ไดทราบอยางกวางขวาง และนําไปใช ซึ่งจะทําใหสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี คณะ สวนงาน ไดรับขอมูลที่
ครบถวนเปนปจจุบันมากข้ึน และนําไปใชวิเคราะหวางแผน บริหารจัดการในเรื่องตางๆ ไดถูกตอง ชัดเจนมากข้ึน 

3. ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 คณะไดเริ่มจัดการเรียนการสอนทั้งในที่ตั้งและผานระบบ
ออนไลนมาระยะหนึ่งแลว มหาวิทยาลัยและคณะควรสํารวจปญหา อุปสรรคการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการ ฯลฯ 
และรวมกันแกไขปญหาตางๆ อาทิ กรณีที่นักศึกษาสวนหนึ่งยังไมไดรับวัคซีนและไมสามารถเขามาเรียนในที่ตั้งได มาตรการ
ตรวจ ATK กอนเขาเรียนในที่ตั้ง ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกฝาย 

4. การจัดทําฐานขอมูลเปนเรื่องที่สําคัญมาก และขณะนี้มหาวิทยาลัยไดเริ่มจัดทําฐานขอมูลบางเรื่องใน
ระดับหนึ่งแลว จึงควรขยายใหครอบคลุมเรื่องสําคัญๆ อาทิ การเงิน งบประมาณ บุคลากร การวิจัย ฯลฯ และโดยเฉพาะดาน
การวิจัยจะชวยสนับสนุนผลักดันการเปนมหาวิทยาลัยในกลุมที่ 1 การวิจัยระดับแนวหนาของโลก ของมหาวิทยาลัย รวมถึง
ขอมูลและฐานขอมูลตางๆ ควรมีความเชื่อมโยงกันเพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชนในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ   
             มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินการสนับสนุนดานการเรียนการสอนภายใตมาตรการปองกันการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเสนอ และใหสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
และมหาวิทยาลัยนําขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการดวย 

2.การนําเสนอ Concept paper ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอนการเสนอเปดหลักสูตรใหม 

   มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหจัดทํา Concept paper ของหลักสูตร อาทิ จุดเดนของหลักสูตร กลุมลูกคา ความตองการของ
ตลาดแรงงาน ฯลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะกอนท่ีคณะ มหาวิทยาลัย จะนําไปรางหลักสูตร 
โดยใหเริ่มตั้งแต ป พ.ศ. 2565 เปนตนไป  

 
 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินการสนับสนุนดานการเรียนการสอนภายใตมาตรการปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
 1. มหาวิทยาลัยควรมีฐานขอมูลเก่ียวกับการฉีดวัคซีนของบุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตท้ังหมด และ
ปรับขอมูลใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง รวมถึงควรเชื่อมโยงกับขอมูลของคณะ/สวนงาน เพื่อใหมหาวิทยาลัย/คณะใชเปนขอมูล
ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา ฯลฯ และการกำหนดมาตรการตางๆ 
เพื่อความปลอดภัย ของทุกฝาย
 2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ  Application SU Check-in  ที่สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีไดพัฒนาขึ้นนี้  ใหบุคลากร 
นักศึกษา  นักเรียน  ไดทราบอยางกวางขวาง  และนำไปใช  ซึ่งจะทำใหสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี คณะ สวนงาน  ไดรับขอมูล
ที่ครบถวนเปนปจจุบันมากขึ้น และนำไปใชวิเคราะหวางแผน บริหารจัดการในเรื่องตางๆ ไดถูกตอง ชัดเจนมากขึ้น
 3. ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564  คณะไดเริ่มจัดการเรียนการสอนทั้งในที่ตั้งและผานระบบออนไลน
มาระยะหนึ่งแลว  มหาวิทยาลัยและคณะควรสำรวจปญหา  อุปสรรคการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการ ฯลฯ และ
รวมกันแกไขปญหาตางๆ อาทิ กรณีที่นักศึกษาสวนหนึ่งยังไมไดรับวัคซีนและไมสามารถเขามาเรียนในที่ตั้งได มาตรการตรวจ 
ATK กอนเขาเรียนในที่ตั้ง ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกฝาย
 4. การจัดทำฐานขอมูลเปนเร่ืองท่ีสำคัญมาก และขณะน้ีมหาวิทยาลัยไดเร่ิมจัดทำฐานขอมูลบางเร่ืองในระดับหน่ึงแลว 
จึงควรขยายใหครอบคลุมเร่ืองสำคัญๆ อาทิ การเงิน งบประมาณ บุคลากร การวิจัย ฯลฯ และโดยเฉพาะดานการวิจัยจะชวย
สนับสนุนผลักดันการเปนมหาวิทยาลัยในกลุมที่ 1 การวิจัยระดับแนวหนาของโลก ของมหาวิทยาลัย รวมถึงขอมูลและฐาน
ขอมูลตางๆ ควรมีความเชื่อมโยงกันเพื่อใหสามารถนำมาใชประโยชนในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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4. แนวทางการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในชวงการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  ในชวงการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยใหลดคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปลายปการศึกษา 2564 ใน
อัตรารอยละ 10 ใหกับนักศึกษาทุกระดับปริญญา ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ และใหดำเนินการตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ตอไป
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 รองศาสตราจารย ดร.ประสพชัย พสุนนท คณะวิทยาการจัดการ นำเสนอ รายงาน
การดำเนินโครงการวิจัย “การพัฒนาชุมชนตนแบบดวยการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และ
ยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสูเมืองสรางสรรค” 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564  วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

 วันที่ 28 ตุลาคม และ 10 พฤศจิกายน 2564 ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี นำทีมรองอธิการบดี ผูชวย
อธิการบดีที่ดูแลงานดานวิชาการ มารายงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานดานวิชาการ อาทิ หลักสูตร การสอบ
คัดเลือกผานระบบ SUTCAS การขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ ฯลฯ  ตอศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายก
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหขอเสนอแนะในดานตางๆ 

 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานฯ ซึ่งมีศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการฯ ไดเชิญผูเก่ียวของกลุมตางๆ อาทิ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำ สวนงาน 
คณะกรรมการประจำสวนงาน ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา ของสวนงานตางๆ มารวมสนทนากลุม
ผานระบบการประชุมออนไลน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท หัวหนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา และนางสาวจันทรพร 
สุดจำนงค มาแลกเปลี่ยนเรียนรูการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี 
กับสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา ผูอำนวยการสภามหาวิทยาลัยและคณะใหการตอนรับ 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564
 ศาสตราจารยเกียรติคุณ  คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดมอบเกียรติบัตรศิลปากร
สรางสรรค แกอาจารย 3 ทาน ที่ไดรับรางวัลและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี วงศธราดล  คณะดุริยางคศาสตรไดรับรางวัล 
Excellence Prize  ผลงานชื่อ Creative Composition : Sartha for String Quartet 
โครงการนำเสนอผลงานสรางสรรคศิลปกรรมระดับนานาชาติ : ศิลปวัฒนธรรมสรางสรรค
บูรณาการ ทองถิ่นสูสากล ในการประชุม The 1st  International  Symposium on
Creative Fine Arts (ISCFA) 2021 เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2564

 รองศาสตราจารย ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ  คณะมัณฑนศิลปไดรับรางวัล 
Best Art&Design ผลงานชื่อ Sustainable Thai Jewellery : Adopting the self-
sufficient economy philosophy of H.M. the King ในการประชุม The 2019 
International Symposium  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  จัดโดย The Research 
Institute of Ceramics and Korea Association of Art & Design, Ewh Womans 
University

 ผูชวยศาสตราจารยเอกพงษ ตรีตรง  คณะมัณฑนศิลปไดรับรางวัล Asia 
Pacific Property Awards Development : New Hotel Construction & Design 
Thailand ผลงานชื่อ W1@ BANGKOKNOI จัดโดย American Standard

 อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี รายงานสรุปผล
การดำเนินการสนับสนุนดานการเรียนการสอนภายใตมาตรการปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มอบ
ของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2565 แดนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 



สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
 
 3. ควรรวบรวม ติดตามขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมด  และนำมาวิเคราะหในมิติตางๆ อาทิ  จำนวนนักศึกษาที่ลง
ทะเบียน ความซ้ำซอนของรายวิชา จำนวนอาจารย ฯลฯ ซ่ึงจะเปนขอมูลเชิงประจักษท่ีคณะมหาวิทยาลัย สามารถนำไปใช
ในการวางแผนการทำงาน อาทิ การสนับสนุนงบประมาณ การปดรายวิชา ปด/ยุบรวมหลักสูตร ฯลฯ
 4. ควรรวบรวมและนำเสนอขอมูลในสวนของนักศึกษาที่มีความตองการเปนพิเศษ อาทิ กลุมนักศึกษาผูพิการ กลุม
ชาติพันธุ เพ่ือใหคณะ มหาวิทยาลัย นำขอมูลมาวางแผนสนับสนุนและใหความชวยเหลือ อาทิ ทุนการศึกษา การหางานทำ ฯลฯ
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไปดวย
 

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

มติ  ที่ประชุมรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินการสนับสนุนดานการเรียนการสอนภายใตมาตรการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีเสนอ และใหสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี 
และมหาวิทยาลัยนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการดวย

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
 1. ผูสนใจเขามาศึกษาในระบบคลังหนวยกิตสะสมสวนหนึ่งตองการไดรับความรู มีความสุขกับการเรียน มากกวาการ
มุงเพ่ือรับปริญญาตามระบบการศึกษาซ่ึงมีหลักเกณฑจำนวนมาก อาทิ เกณฑการสอบภาษาอังกฤษ การนำเสนอผลงานทาง
วิชาการ ฯลฯ จึงควรพิจารณาหลักเกณฑการเขาศึกษา การสำเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนักศึกษาที่เรียนอยูในระบบเพื่อรับ
ปริญญา หรืออาจจะจัดทำเปนประกาศนียบัตรแทน
 2. ผูสนใจเขามาศึกษาในระบบคลังหนวยกิตสะสมบางกลุมเปนวัยทำงาน เกษียณอายุ ซึ่งจะมีประสบการณ สมรรถนะ
ในการทำงาน  จึงควรพิจารณาใหสามารถนำประสบการณ  สมรรถนะการทำงานที่ผานมาเทียบเปนหนวยกิตได หรือจัดทำ
ใบรับรองสมรรถนะ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น
 3. องคกร และรัฐวิสาหกิจสวนใหญจะกำหนดใหพนักงานทุกคนตองพัฒนาตนเองโดยกำหนดเปน KPI ใหเขารับการ
อบรมหลักสูตรตางๆ  มหาวิทยาลัยจึงควรติดตอประสานงานกับรัฐวิสาหกิจในการรับจัดอบรมหรือจัดทำหลักสูตรที่ตรงกับ
ทักษะ ความรูที่พนักงานรัฐวิสาหกิจจะตองไดรับการพัฒนา ซึ่งจะเปนชองทางในการหารายไดอีกชองทางหนึ่งของคณะ และ
มหาวิทยาลัย 
 4. ควรแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับระบบคลังหนวยกิตสะสมกับมหาวิทยาลัยตางๆ  รวมถึงการประสานความรวมมือ
ในการจัดหลักสูตรคลังหนวยกิตสะสมรวมกันซึ่งจะเกิดประโยชนมากขึ้น 
 5. ควรพัฒนาระบบการเงินที่สะดวก คลองตัว และเอื้ออำนวยแกผูสนใจที่เขามาเรียนดวย 
 6. บริษัทตางๆ มีแนวโนมจะลดจำนวนพนักงานประจำโดยใชวิธีการจางบริษัทภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน
นั้นๆ  มาทำงานแทน  เพื่อลดภาระคาใชจายของบริษัท  มหาวิทยาลัยจึงควรสื่อสารใหนักศึกษาทราบถึงบริบทแนวโนมการ
ทำงานในอนาคต และการปรับตัวพัฒนาฝกทักษะความเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไปดวย

2. รายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษาในระบบคลังหนวยกิต ผานแพลตฟอรม SU4Life

มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหนำเงินจำนวน  372,275,000.00 บาท  (สามรอยเจ็ดสิบสองลานสองแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) 
ไปฝากธนาคารประเภทฝากประจำ ระยะเวลา 24 เดือน กับธนาคารอาคารสงเคราะห ซึ่งจะไดดอกเบี้ย รอยละ 1.0 ตอป เปน
ลำดับแรก โดยใหสอบถามธนาคารวายังรับฝากในอัตราดอกเบ้ีย และวงเงินน้ีหรือไม หากไมรับฝากเน่ืองจากเต็มวงเงินท่ีธนาคาร
จะรับฝากแลว ใหพิจารณาในลำดับตอไป คือ ใหนำเงินไปลงทุนรูปแบบสลากเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห 24 เดือน 
ซ่ึงจะไดผลตอบแทนพ้ืนฐานต่ำสุดท่ีรอยละ 0.751 และมีโอกาสถูกรางวัลเพ่ิมเติมไดอีก ตามท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับ
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสนอ

5. การพิจารณาเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยประเภทเงินฝากประจำที่ใกลครบกำหนดเพื่อบริหารจัดการ
และเพิ่มชองทางในการพัฒนารายได

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญสรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหจัดทำ Concept paper ของหลักสูตร อาทิ จุดเดนของหลักสูตร กลุมลูกคา ความตองการของตลาด
แรงงาน ฯลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะกอนท่ีคณะ มหาวิทยาลัย จะนำไปรางหลักสูตร 
โดยใหเริ่มตั้งแต ป พ.ศ. 2565 เปนตนไป 

2. การนำเสนอ Concept paper ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอนการเสนอเปดหลักสูตรใหม
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3. เสนอขอเปดหลักสูตรใหมของคณะ จำนวน  1 หลักสูตร

มติ ที่ประชุมอนุมัติการเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  ( หลักสูตรใหม 
พ.ศ.2565 )  คณะวิทยาศาสตร ตามที่มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเสนอ          

 ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และประชุมออนไลนผานโปรแกรม Zoom

การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 15 ธันวาคม 2564
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สําคัญ  
  

การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2564 วันที ่15 ธันวาคม 2564 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และประชุมออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

   
 

 

1. รายงานสรุปผลการดําเนินการสนับสนุนดานการเรียนการสอนภายใตมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
1.มหาวิทยาลัยควรมีฐานขอมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของบุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต

ทั้งหมด และปรับขอมูลใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง รวมถึงควรเชื่อมโยงกับขอมูลของคณะ/สวนงาน เพ่ือใหมหาวิทยาลัย/
คณะใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา ฯลฯ และการ
กําหนดมาตรการตางๆ เพ่ือความปลอดภัย ของทุกฝาย  

2.ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ Application SU Check-in ที่สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดพัฒนาขึ้นนี้ ใหบุคลากร 
นักศึกษา นักเรียน ไดทราบอยางกวางขวาง และนําไปใช ซึ่งจะทําใหสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี คณะ สวนงาน ไดรับขอมูลที่
ครบถวนเปนปจจุบันมากข้ึน และนําไปใชวิเคราะหวางแผน บริหารจัดการในเรื่องตางๆ ไดถูกตอง ชัดเจนมากข้ึน 

3. ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 คณะไดเริ่มจัดการเรียนการสอนทั้งในที่ตั้งและผานระบบ
ออนไลนมาระยะหนึ่งแลว มหาวิทยาลัยและคณะควรสํารวจปญหา อุปสรรคการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการ ฯลฯ 
และรวมกันแกไขปญหาตางๆ อาทิ กรณีที่นักศึกษาสวนหนึ่งยังไมไดรับวัคซีนและไมสามารถเขามาเรียนในที่ต้ังได มาตรการ
ตรวจ ATK กอนเขาเรียนในที่ตั้ง ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกฝาย 

4. การจัดทําฐานขอมูลเปนเรื่องที่สําคัญมาก และขณะนี้มหาวิทยาลัยไดเริ่มจัดทําฐานขอมูลบางเรื่องใน
ระดับหนึ่งแลว จึงควรขยายใหครอบคลุมเรื่องสําคัญๆ อาทิ การเงิน งบประมาณ บุคลากร การวิจัย ฯลฯ และโดยเฉพาะดาน
การวิจัยจะชวยสนับสนุนผลักดันการเปนมหาวิทยาลัยในกลุมที่ 1 การวิจัยระดับแนวหนาของโลก ของมหาวิทยาลัย รวมถึง
ขอมูลและฐานขอมูลตางๆ ควรมีความเชื่อมโยงกันเพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชนในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ   
             มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินการสนับสนุนดานการเรียนการสอนภายใตมาตรการปองกันการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเสนอ และใหสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
และมหาวิทยาลัยนําขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการดวย 

2.การนําเสนอ Concept paper ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอนการเสนอเปดหลักสูตรใหม 

   มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหจัดทํา Concept paper ของหลักสูตร อาทิ จุดเดนของหลักสูตร กลุมลูกคา ความตองการของ
ตลาดแรงงาน ฯลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะกอนท่ีคณะ มหาวิทยาลัย จะนําไปรางหลักสูตร 
โดยใหเริ่มตั้งแต ป พ.ศ. 2565 เปนตนไป  

 
 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินการสนับสนุนดานการเรียนการสอนภายใตมาตรการปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
 1. มหาวิทยาลัยควรมีฐานขอมูลเก่ียวกับการฉีดวัคซีนของบุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตท้ังหมด และ
ปรับขอมูลใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง รวมถึงควรเชื่อมโยงกับขอมูลของคณะ/สวนงาน เพื่อใหมหาวิทยาลัย/คณะใชเปนขอมูล
ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา ฯลฯ และการกำหนดมาตรการตางๆ 
เพื่อความปลอดภัย ของทุกฝาย
 2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ  Application SU Check-in  ที่สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีไดพัฒนาขึ้นนี้  ใหบุคลากร 
นักศึกษา  นักเรียน  ไดทราบอยางกวางขวาง  และนำไปใช  ซึ่งจะทำใหสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี คณะ สวนงาน  ไดรับขอมูล
ที่ครบถวนเปนปจจุบันมากขึ้น และนำไปใชวิเคราะหวางแผน บริหารจัดการในเรื่องตางๆ ไดถูกตอง ชัดเจนมากขึ้น
 3. ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564  คณะไดเริ่มจัดการเรียนการสอนทั้งในที่ตั้งและผานระบบออนไลน
มาระยะหนึ่งแลว  มหาวิทยาลัยและคณะควรสำรวจปญหา  อุปสรรคการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการ ฯลฯ และ
รวมกันแกไขปญหาตางๆ อาทิ กรณีที่นักศึกษาสวนหนึ่งยังไมไดรับวัคซีนและไมสามารถเขามาเรียนในที่ตั้งได มาตรการตรวจ 
ATK กอนเขาเรียนในที่ตั้ง ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกฝาย
 4. การจัดทำฐานขอมูลเปนเร่ืองท่ีสำคัญมาก และขณะน้ีมหาวิทยาลัยไดเร่ิมจัดทำฐานขอมูลบางเร่ืองในระดับหน่ึงแลว 
จึงควรขยายใหครอบคลุมเร่ืองสำคัญๆ อาทิ การเงิน งบประมาณ บุคลากร การวิจัย ฯลฯ และโดยเฉพาะดานการวิจัยจะชวย
สนับสนุนผลักดันการเปนมหาวิทยาลัยในกลุมที่ 1 การวิจัยระดับแนวหนาของโลก ของมหาวิทยาลัย รวมถึงขอมูลและฐาน
ขอมูลตางๆ ควรมีความเชื่อมโยงกันเพื่อใหสามารถนำมาใชประโยชนในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

5

4. แนวทางการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในชวงการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  ในชวงการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยใหลดคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปลายปการศึกษา 2564 ใน
อัตรารอยละ 10 ใหกับนักศึกษาทุกระดับปริญญา ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ และใหดำเนินการตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ตอไป

4

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 รองศาสตราจารย ดร.ประสพชัย พสุนนท คณะวิทยาการจัดการ นำเสนอ รายงาน
การดำเนินโครงการวิจัย “การพัฒนาชุมชนตนแบบดวยการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และ
ยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสูเมืองสรางสรรค” 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564  วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

 วันที่ 28 ตุลาคม และ 10 พฤศจิกายน 2564 ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี นำทีมรองอธิการบดี ผูชวย
อธิการบดีที่ดูแลงานดานวิชาการ มารายงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานดานวิชาการ อาทิ หลักสูตร การสอบ
คัดเลือกผานระบบ SUTCAS การขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ ฯลฯ  ตอศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายก
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหขอเสนอแนะในดานตางๆ 

 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานฯ ซึ่งมีศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการฯ ไดเชิญผูเก่ียวของกลุมตางๆ อาทิ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำ สวนงาน 
คณะกรรมการประจำสวนงาน ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา ของสวนงานตางๆ มารวมสนทนากลุม
ผานระบบการประชุมออนไลน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท หัวหนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา และนางสาวจันทรพร 
สุดจำนงค มาแลกเปลี่ยนเรียนรูการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี 
กับสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา ผูอำนวยการสภามหาวิทยาลัยและคณะใหการตอนรับ 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564
 ศาสตราจารยเกียรติคุณ  คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดมอบเกียรติบัตรศิลปากร
สรางสรรค แกอาจารย 3 ทาน ที่ไดรับรางวัลและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี วงศธราดล  คณะดุริยางคศาสตรไดรับรางวัล 
Excellence Prize  ผลงานชื่อ Creative Composition : Sartha for String Quartet 
โครงการนำเสนอผลงานสรางสรรคศิลปกรรมระดับนานาชาติ : ศิลปวัฒนธรรมสรางสรรค
บูรณาการ ทองถิ่นสูสากล ในการประชุม The 1st  International  Symposium on
Creative Fine Arts (ISCFA) 2021 เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2564

 รองศาสตราจารย ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ  คณะมัณฑนศิลปไดรับรางวัล 
Best Art&Design ผลงานชื่อ Sustainable Thai Jewellery : Adopting the self-
sufficient economy philosophy of H.M. the King ในการประชุม The 2019 
International Symposium  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  จัดโดย The Research 
Institute of Ceramics and Korea Association of Art & Design, Ewh Womans 
University

 ผูชวยศาสตราจารยเอกพงษ ตรีตรง  คณะมัณฑนศิลปไดรับรางวัล Asia 
Pacific Property Awards Development : New Hotel Construction & Design 
Thailand ผลงานชื่อ W1@ BANGKOKNOI จัดโดย American Standard

 อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี รายงานสรุปผล
การดำเนินการสนับสนุนดานการเรียนการสอนภายใตมาตรการปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มอบ
ของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2565 แดนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 



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

 “เมื่อมีโอกาสทำงาน...

 การทำงาน...เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจ ทำโดยไมจำเปนตองตั้งขอแม หรือเงื่อนไข

อันใด ไวใหเปนเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานไดจริงๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใด ยอมทำไดเสมอ ถายิ่งมี

ความเอาใจใส มีความขยัน และความซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิต  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530

ที่มา https://www.motorexpo.co.th/special/2236&refer=original

อางอิงขอบคุณขอมูลและภาพจาก

1. https://www.arda.or.th/knowledge_detail.php?id=55

2. https://www.oncb.go.th/ncsmi/cottage8/ใบกระทอม%20สรรพคุณทางยา%20ประโยชนและโทษ.pdf

3. https://www.tnnthailand.com/news/social/88924/

ขอบคุณและสวัสดีคะ

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย
 ขาวสารสภามหาวิทยาลัยฉบับนี้ออกในชวงใกลปใหม  ในนามของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ดิฉันขอขอบคุณทุกทานที่ไดรวมกันทำงานเพื่อ

พัฒนามหาวิทยาลัยตลอดปที่ผานมา  และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย 

สิ่งที่ทานนับถืออำนวยพรใหทุกทานมีความสุข ประสบความสำเร็จในหนาที่

การงานตลอดไป

ขาวสารขาวสาร
สภามหาว�ทยาลัยศิลปากร
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 ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยที่สำนักงานปลัดกระทรวง อว. เห็นชอบการเลือกอยูในกลุมที่ 1 การพัฒนา 

การวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global & Frontier Research) โดยมีจุดเนน คือ การเพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยศิลปากร 

สูอันดับโลกดาน ศิลปะการออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งจากนี้ไปผูบริหาร และทุกฝายตองเรงทำงานตามแผนพัฒนา

ความเปนเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ.2566-2570  เพื่อใหบรรลุผลการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นแนวหนาของ

โลกตามที่กำหนดไว และสภามหาวิทยาลัยก็จะตองทำหนาที่กำกับ ติดตามใหคำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนการดำเนินการ 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564  มหาวิทยาลัยไดรายงานความกาวหนาเรื่องการจัดการ

ศึกษาระบบคลังหนวยกิต  ซึ่งจะเปน Platform  การศึกษาที่สำคัญในอนาคต  เพราะจะสอดคลองกับวิถีชีวิตคนรุนใหม

ที่ไมตองการปริญญาบัตร  สามารถออกแบบการเรียนไดตามความสนใจ  โดยขณะนี้มหาวิทยาลัย  คณะตางๆ ไดเปดสอน

ในหลายวิชามีนักศึกษา  บุคคลภายนอกสนใจเขามาศึกษาและไดนำความรูที่ไดไปใชในการทำงานแลว  ซึ่งสภามหาวิทยาลัย

มีขอเสนอแนะ เชน การบริหารจัดการที่เอื้ออำนวยความสะดวกแกผูเรียน การจายเงิน การติดตาม ประเมินผลเพื่อนำมา

ปรับปรุงและพัฒนาตอไป

 ขณะนี้คณะตางๆ  ไดเริ่มจัดการเรียนการสอนทั้งในที่ตั้งและผานระบบออนไลนแลว  การดูแลนักศึกษา  การเรียน

การสอน เครื่องมืออุปกรณ การฉีดวัคซีน การตรวจหาเชื้อ ฯลฯ เปนสิ่งสำคัญที่ตองรวมกันดูแลปองกันและระมัดระวัง เพื่อ

มิใหเกิดการติดเชื้อขึ้นในมหาวิทยาลัย

      ขอเปนกำลังใจในการทำงานใหทุกทานคะ 

 

 

สาระนารูสาระนารู
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ภาพอาคารสถานที่คณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพฯ 
และพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

ขอแสดงความยินดี

 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดเปนนักวิทยาศาสตร
ที่ไดรับการอางอิงสูงที่สุด 2% แรกของโลก จำนวน 5 ราย คือ
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ภาพอาคารสถานที่คณะมัณฑนศิลป  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพฯ  
และพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

ประเด็นขาว 
* คําสอนของพอ 
* คุยกับนายกสภามหาวทิยาลัยศิลปากร 
* ขอแสดงความยินด ี
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แสดงความยินดี 

               สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดเปนนักวิทยาศาสตรที่
ไดรับการอางอิงสูงที่สุด 2% แรกของโลก จํานวน 5 ราย คือ 
 

 

ศ.ดร.เสริม จันทรฉายคณะวิทยาศาสตร 
 

 

ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร 
 

 

ศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต คณะเภสัชศาสตร 
 

 

ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณะเภสัชศาสตร 
 

 

ศ.ดร.ธวัชชัย แพชะมัด คณะเภสัชศาสตร 
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                          ศ.ดร.เสริม จันทรฉาย                         ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์  
                            คณะวิทยาศาสตร                                คณะเภสัชศาสตร

     ศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต          ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน            ศ.ดร.ธวัชชัย แพชะมัด
          คณะเภสัชศาสตร                        คณะเภสัชศาสตร                        คณะเภสัชศาสตร

2. สรรพคุณ  
 จากงานวิจัยพบวาในใบกระทอมจะทำปฏิกิริยากับรางกายมีผลตอเซลลประสาทบางชนิดในรางกายในการรับรูความ
เจ็บปวด ถูกนำมาใชรักษาอาการตางๆ เชน บรรเทาอาการเจ็บปวดในสวนตางๆ ของรางกาย นอกจากนั้นยังชวย อาทิ
                   - รักษาอาการไอ ลดการหลั่งกรด  ลดการบีบตัวของลำไสเล็ก  
                   - แกทองเสีย ทองรวง ปวดเบง แกบิด  แกปวดฟน  ทำใหนอนหลับ และระงับประสาท
  - ชวยบำรุงกำลังเพิ่มพลังใหทำงานไดนานขึ้น ไมเหนื่อยงาย ทนแดดทนลม กลามเนื้ออึดขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย
กลามเนื้อ 
  -  ลดอาการขาดยาจากสารเสพติด อยาง เฮโรอีน, ฝน, มอรฟน เมื่อใครตองการบำบัดใหหายขาดสามารถเลือก
ใชตนกระทอมชวยได แตตองใชในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงระยะเวลาไมนานมากเกินไป 
  -  ชวยลดความดันโลหิตสูง ชวยคลายกลามเนื้อ ลดความดันโลหิต ชวยรักษาโรคเบาหวาน
3. ผลขางเคียงจากการเสพกระทอมมากเกินไป  เชน ความอยากอาหารลดลง น้ำหนักลด  ทองผูก ปสสาวะบอย ปากแหง วิตก
กังวล และกระวนกระวายใจ เหง่ือออก และคัน แพแดด หรือผิวหนังมีสีเขมกวาเม็ดสีปกติ อาการคล่ืนไส และอาเจียน นอนไมหลับ
หรือรางกายตื่นตัวตลอดเวลา
 กระทอมมีสวนชวยรางกายในดานตาง ๆ แตตองใชอยางระมัดระวังดวย ใชในปริมาณที่พอเหมาะ และควรปรึกษาแพทย 
เภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญจะชวยใหไดรับสิ่งดีที่สุด ไมเปนอันตรายตอรางกาย

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

 ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ครั้งที่ 11/2564  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564   ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และประชุมออนไลนผานโปรแกรม Zoom

การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

4 
 

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สําคัญ  
  

การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2564 วันที ่17 พฤศจิกายน 2564 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานการประชมุสภามหาวทิยาลยั

ศิลปากร ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และประชุมออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

   
 

1. รายงานผลการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิต ผานระบบ 
SUTCAS ประจําปการศึกษา 2564 

ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
1.ชื่มชมขอมูลที่นําเสนอ ซึ่งไดวิเคราะขอมูลในมิติตางๆ ไดชัดเจน และมีประโยชนมาก จึงควร มอบขอมูล

ดังกลาวใหคณะ มหาวิทยาลัย และผูเกี่ยวของทุกฝาย นําไปใชประโยชนในการวางแผนการทํางานในดานตางๆ ตอไป อาทิ 
แผนการรับนักศึกษาในแตละสาขา การแนะแนวการศึกษา ฯลฯ  

2.ในอนาคตการทํางานทุกสายงาน จะตองใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการทํางานมากข้ึนคณะมหาวิทยาลัย 
ควรพิจารณาเพ่ิมทักษะ สมรรถนะที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวใหนักศึกษามากขึ้น รวมถึงการสื่อสารใหนักศึกษาทราบเพ่ือให
เห็นความสําคัญและพัฒนาตนเองซึ่งจะชวยเพ่ิมโอกาสในการไดงานทํา 

3.ควรรวบรวม ติดตามขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมด และนํามาวิเคราะหในมิติตางๆ อาทิ จํานวนนักศึกษา
ท่ีลงทะเบียน ความซ้ําซอนของรายวิชา จํานวนอาจารย ฯลฯ ซึ่งจะเปนขอมูลเชิงประจักษท่ีคณะมหาวิทยาลัย สามารถ
นําไปใชในการวางแผนการทํางาน อาทิ การสนับสนุนงบประมาณ การปดรายวิชา ปด/ยุบรวมหลักสูตร ฯลฯ 

4.ควรรวบรวมและนําเสนอขอมูลในสวนของนักศึกษาที่มีความตองการเปนพิเศษ อาท ิกลุมนักศึกษาผูพิการ 
กลุมชาติพันธุ เพ่ือใหคณะ มหาวิทยาลัย นําขอมูลมาวางแผนสนับสนุนและใหความชวยเหลือ อาทิ ทุนการศึกษา การหางาน
ทํา ฯลฯ 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหนําขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไปดวย 
 

2. รายงานผลการดําเนินการจัดการศึกษาในระบบคลังหนวยกิต ผานแพลตฟอรม SU4Life 
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 

1. ผูสนใจเขามาศึกษาในระบบคลังหนวยกิตสะสมสวนหนึ่งตองการไดรับความรู มีความสุขกับการเรียน 
มากกวาการมุงเพ่ือรับปริญญาตามระบบการศึกษาซึ่งมีหลักเกณฑจํานวนมาก อาทิ เกณฑการสอบภาษาอังกฤษ การนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ฯลฯ จึงควรพิจารณาหลักเกณฑการเขาศึกษา การสําเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนักศึกษาที่เรียนอยูในระบบ
เพ่ือรับปริญญา หรืออาจจะจัดทําเปนประกาศนียบัตรแทน 

2. ผูสนใจเขามาศึกษาในระบบคลังหนวยกิตสะสมบางกลุมเปนวัยทํางาน เกษียณอายุ ซึ่งจะมีประสบการณ 
สมรรถนะในการทํางาน จึงควรพิจารณาใหสามารถนําประสบการณ สมรรถนะการทํางานที่ผานมาเทียบเปนหนวยกิตได หรือ
จัดทําใบรับรองสมรรถนะ เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3.องคกร และรัฐวิสาหกิจสวนใหญจะกําหนดใหพนักงานทุกคนตองพัฒนาตนเองโดยกําหนดเปน KPI ใหเขา
รับการอบรมหลักสูตรตางๆ มหาวิทยาลัยจึงควรติดตอประสานงานกับรัฐวิสาหกิจในการรับจัดอบรมหรือจัดทําหลักสูตรที่ตรง
กับทักษะ ความรูที่พนักงานรัฐวิสาหกิจจะตองไดรับการพัฒนา ซึ่งจะเปนชองทางในการหารายไดอีกชองทางหน่ึงของคณะ 
และมหาวิทยาลัย  

1. รายงานผลการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิต 
ผานระบบ SUTCAS ประจำปการศึกษา 2564

ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้

 1. ชื่มชมขอมูลที่นำเสนอ ซึ่งไดวิเคราะขอมูลในมิติตางๆ ไดชัดเจน และมีประโยชนมาก จึงควร มอบขอมูลดังกลาว

ใหคณะมหาวิทยาลัย และผูเกี่ยวของทุกฝาย นำไปใชประโยชนในการวางแผนการทำงานในดานตางๆ ตอไป อาทิ แผนการรับ

นักศึกษาในแตละสาขา การแนะแนวการศึกษา ฯลฯ

 2. ในอนาคตการทำงานทุกสายงาน จะตองใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการทำงานมากขึ้นคณะมหาวิทยาลัย ควร

พิจารณาเพ่ิมทักษะ สมรรถนะท่ีเก่ียวของกับเร่ืองดังกลาวใหนักศึกษามากข้ึน รวมถึงการส่ือสารใหนักศึกษาทราบเพ่ือใหเห็น

ความสำคัญและพัฒนาตนเองซึ่งจะชวยเพิ่มโอกาสในการไดงานทำ 
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1.ตนกระทอม
 มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Mitragyna speciosa เปนพืชที่จัดอยูในวงศกาแฟ ใบสีเขียว เปนไมยืนตนขนาดใหญปานกลาง 
มีแกนเปนไมเนื้อแข็ง สูง10 -15 เมตร สวนใบเปนแบบเลี้ยงเดี่ยวสีเขียว เรียงตัวเปนคูตรงขาม แผนใบขนาดกวางประมาณ 
5-10 ซม. ยาวประมาณ 8-14 ซม. ดอกมีสีขาวอมเหลืองออกเปนชอตุมกลมขนาด 3-5 ซม. ประเทศไทยพบมากท่ี จ.ปทุมธานี 
ภาคใตตามชายปาธรรมชาติ เชน นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี ยะลา สงขลา พัทลุง ฯลฯ ในประเทศไทย พบวามี 3 สายพันธุ 
คือ พันธุยักษใหญ พันธุแตงกวา และพันธุกานแดง

กระทอม

 

ชนิดกานใบสีแดง ชนิดกานใบสีเขียว(แตงกวา) ชนิดขอบใบหยัก(ยักษใหญ,หางกั้ง)


