
 

 

รายงานสรุปผลการประชุม 

โครงการประชุมระดมความคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัย           

  และผูบริหารมหาวิทยาลัย  

เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2556 (ครั้งที่ 2) 

หัวขอ 

“ประชาคมอาเซียนกับโอกาส และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

 

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 

ณ โรงแรมสวนสามพราน ริเวอรไซต อ.สามพราน จ.นครปฐม 

 

 

                                                   โดย ฝายเลขานุการสภามหาวทิยาลัยศิลปากร 
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รายงานสรปุผลการประชมุระดมความคิดเห็นของสภามหาวทิยาลัย 
และผูบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนา  

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2556 (ครั้งท่ี 2) 
 หัวขอ“ประชาคมอาเซียนกับโอกาส และแนวทางการพัฒนาการจัดการศกึษา 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร”   
วันท่ี 24-25 สิงหาคม 2556                                                                                                                

ณ โรงแรมสวนสามพราน ริเวอรไซต อ.สามพราน จ.นครปฐม                                                                  

  ตามที่ มหาวิทยาลัยไดขอหารือสภามหาวิทยาลัยเรื่องการจัดประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัย
และผูบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 และที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร
มหาวิทยาลัย ในเดือนสิงหาคม 2556 พรอมทั้งใหมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดหัวขอในการจัดประชุมใหชัดเจน 
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเสนอจัดโครงการประชุมระดมความคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือ
กําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2556 (ครั้งที่ 2) ในหัวขอ “ประชาคมอาเซียนกับโอกาส 
และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร” วันที่  24-25 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรม
สวนสามพราน ริเวอรไซต  อ.สามพราน  จ.นครปฐม ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 6/2556 
วันที่ 12 มิถุนายน 2556 ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตอไป น้ัน  

                    มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร

มหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2556 (ครั้งที่ 2) ในหัวขอ “ประชาคมอาเซียนกับ

โอกาส และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร”  ในวันที่  24-25 สิงหาคม 2556   

ณ โรงแรมสวนสามพราน  ริเวอรไซต อ.สามพราน  จ.นครปฐม เสร็จเรียบรอยแลว จึงสรุปรายงานการประชุม ดังน้ี 

1.จํานวนผูเขารวมประชุม                  

วันท่ี กรรมการสภา

ม ห า วิ ท ย า ลั ย                 

(ท้ังหมด 37 คน) 

 

รองอธิการบดี/

ผูชวยอธิการบดี                                    

( ท่ี มิ ไ ด เ ป น

กรรมการสภาฯ

จํานวน 13 คน) 

คณบ ดี /ผอ .ศู นย /

ส ถ า บั น  สํ า นั ก                      

(ท่ีไมไดเปนกรรมการ

ส ภ า ฯ  จํ า น ว น           

13 คน) 

รอง

คณบด*ี 

(2 คน) 

เ จ าหน า ท่ี

( จํ า น ว น   

15 คน) 

รวมผู เข าร วม

ประชุมท้ังหมด 

80 คน 

วันท่ี 24 

สิงหาคม 2556  

28 9 12 2 15 66 

 คิดเปนรอยละ 75.68 69.23 92.30 100 100 82.50 

วันท่ี 25 

สิงหาคม 2556   

25 8 12 2 14 61 

คิดเปนรอยละ 67.57 61.54 92.30 100 93.33 76.25 

หมายเหตุ  * คณะมัณฑนศิลป ขอใหรองคณบดี 2 ทานเขารวมประชุมดวย 
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2. สรุปการบรรยายอภิปราย    

              วันที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 09.45- 12.00 น. เปนการบรรยายและอภิปรายหัวขอ “ทศิทางการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน”  วิทยากรมี 2 ทาน คือ 

1) รองศาสตราจารย ดร.พินิติ รตะนานุกูล  ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ                          
รายละเอียดเอกสารการบรรยาย  ตามเอกสารแนบ 1 

2) นายวีระ โรจนพจนรัตน อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
รายละเอียดเอกสารการบรรยาย ตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งบรรจุในแผน CD เน่ืองจากการ
บรรยายมีเน้ือหาและภาพประกอบจํานวนมาก  

                        ผูดําเนินรายการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและ
กิจการพิเศษ 
                        
3.การระดมความคิดและการนําเสนอผลการประชุมระดมความคิด 
 
             3.1 การแบงกลุมระดมความคิด 
                   วันที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 – 18.30 น. กําหนดใหเปนการระดมความคิด โดยแบง
ออกเปน 2 ชวง คือ 
 
                     3.1.1 ชวงที่ 1 เวลา 13.00-16.00 น. ระดมความคิดหัวขอ “ประชาคมอาเซียนกับโอกาส และ
แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร”  แบงเปน 3 กลุม คือ 
(รายช่ือแบงกลุม ตามเอกสารแนบ 6)                                                         
                     กลุมที่ 1 (เนนดานหลักสตูร การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา)                                                                                   

ประธานกลุม    ศ.เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
เลขานุการกลุม                                                                                                 ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท        รองอธิการบดีฝายวิชาการ                                                    
ผูชวยเลขานุการกลุม                                                                                            1.ผศ.ดร.เชาวรีย  อรรถลังรอง           ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 2.ผศ.ไพโรจน   วังบอน    ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ 
 3.นางสาวสายชนม สัจจานิตย  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 4.นายสอาด  ศรีจันทร              ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต  สารสนเทศเพชรบุรี                                                                                                                                    

  
                    กลุมที่ 2  (เนนดานการวิจัยและการสรางสรรค รวมการบริการวิชาการ)     
                               

ประธานกลุม                                                                                                นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เลขานุการกลุม                                                                                                 อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน   รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา              
ผูชวยเลขานุการกลุม                                                                                               1.อาจารย ดร.นนท  คณุค้ําชู        ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา    
 2.นางสาวเสาวนีย  คูพูลทรัพย      ผูอํานวยการกองแผนงาน                                    
 3.นางสาวศวัสศนันท ชีพชูเชาวน                    หัวหนางานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ                     
 4.นางสาวพณัชรัตน  สังฆรักษ                         นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ                
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                    กลุมที่ 3  (เนนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมการบริการวิชาการ)       
ประธานกลุม                                                                                                ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ          

บุณยเกียรติ   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เลขานุการกลุม                                                                                                 ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล      รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 

ผูชวยเลขานุการกลุม                                                                                               1.อาจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง     ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 

 2.นางสาวลักขณา บัณฑิตศร ี      หัวหนางานวิเทศสัมพันธ                                        

 3.นางสาวพรศรี แหยมอุบล        นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ                             

 4.นางสาวมัทนียา  ธเนศนิตย       เจาหนาที่งานวิเทศสัมพันธ 

                     โดยกําหนดประเด็นการอภิปรายของทั้ง 3 กลุม ดังน้ี 
                   (1) วิเคราะหหาโอกาสในดานตางๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใหเนนตามกลุมที่กําหนด  

             “เสนอตัวอยางแผนงาน/ โครงการ และกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยตองดําเนินการเพ่ือเตรียม

ความพรอม หรือเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแขงขนั หรือเพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน โดยขอใหเรียงลําดับความสําคัญ และกรอกลงในตาราง” 

                                   ทัง้นี้มหาวิทยาลัยมีโครงการที่มีแผนดําเนนิการ ดังนี้                                                                                 

                                        1.ศูนยศิลปวัฒนธรรมอาเซียนศึกษา                                                                                                  
                                   2.วิทยาลัยนวัตกรรม เปนศนูยกลางบูรณาการหลักสูตรใหมตางๆ (อาเซียนศึกษา/ 
ภาษาและวัฒนธรรม/ หลักสูตรนานาชาติดานศิลปะและการออกแบบ) 
                                   3.พัฒนาหองเรียน/ โรงเรียนนานาชาติ ระดับมัธยมศึกษา ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
                                   4.โครงการแลกเปลี่ยนดานศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติ 
                                   5.การใหทุนการศึกษาประเทศในอาเซียนเพ่ือศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
 

           รวมทั้งอาจใชแผนงาน โครงการ/ กิจกรรมตางๆในแผนยุทธศาสตรตางประเทศ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2560 เปนแนวทาง หรือ อาจคิดตัวอยางแผนงาน โครงการ/ กิจกรรมขึ้นใหมก็ได 
 (2) หากมีเวลา อาจชวยกันวิพากษแผนยุทธศาสตรตางประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2556-2560 ก็ได 
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            3.1.2 ชวงที่ 2 เวลา 16.30-18.30 น. แบงเปน 2 กลุม คือ 
 
                       กลุมที่ 1 ความคิดสรางสรรค กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประธานกลุม                                                                                                ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ            

บุณยเกียรติ   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เลขานุการกลุม                                                                                                 1. ผศ.ดร.เชาวรีย  อรรถลังรอง     ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 2. อาจารย ดร.นนท  คุณค้ําชู     ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา    

ผูชวยเลขานุการกลุม                                                                                               1. นางสาวเสาวนีย  คูพูลทรพัย     ผูอํานวยการกองแผนงาน                                    

 2. นางสาวพณัชรัตน  สังฆรักษ     นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
                      กลุมที่ 2 การพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ประธานกลุม                                                                                                คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

เลขานุการกลุม                                                                                                 1.  อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน     รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
 

 2. ผศ.ไพโรจน วังบอน           ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา          
วังทาพระ   

ผูชวยเลขานุการกลุม                                                                                               1.นางสาวศวัสศนันท ชีพชูเชาวน    หัวหนางานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ                            

 2.นางสาวมัทนียา     ธเนศนิตย     เจาหนาที่งานวิเทศสัมพันธ 

 
           3.2 สรุปผลการประชุมระดมความคิด  

                  จากการแบงกลุมระดมความคิดในวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ไดกําหนดใหมีการนําเสนอผลการ

ประชุมระดมความคิด ในวันที่ 25 สิงหาคม  2556 เวลา 09.00-10.30 น. โดยใหนําผลการประชุมระดมความคิด 

ใน หัวขอ ประชาคมอาเซียนกับโอกาส และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร               

ซึ่งมีทั้งหมด 3 กลุม คือ 

                   กลุมที่ 1 เนนดานหลักสูตร การเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา                                          
                    ตัวแทนกลุมในการนําเสนอ คือ ผศ.ดร.เชาวรีย  อรรถลงัรอง    ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 
                    กลุมที่ 2 เนนดานการวิจัยและการสรางสรรค รวมการบริการวิชาการ                                             
                     ตัวแทนกลุมในการนําเสนอ คือ อาจารย ดร.นนท  คณุค้ําชู  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและ
พัฒนา    
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                   กลุมที่ 3 เนนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมการบริการวิชาการ                                      
                     ตัวแทนกลุมในการนําเสนอ คือ อาจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง  ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
และกิจการพิเศษ 
                        รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 
                                                                               
                    สําหรับการประชุมระดมความคิด วันที่ 24 สิงหาคม 2556 ชวงที่ 2 เวลา 16.30 - 18.30 น. ซึ่ง
แบงเปน 2 กลุม คือ  
                    กลุมที่ 1 ความคิดสรางสรรค กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                     กลุมที่ 2 การพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                     ไมไดกําหนดใหมีการนําเสนอในที่ประชุม แตไดดําเนินการสรุปผลการระดมความคิดแลว                           
                        รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4   
 
4. ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2556 

               ในวันที่ 25 สิงหาคม  2556 เวลา 10.30 -12.00 น. หลังจากนําเสนอผลการประชุมระดมความคิด

ของทั้ง 3 กลุมแลว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดรวมกันวิพากษ และใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะตอ

การพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตางๆ  โดยสรุปดังน้ี 

                1. ดานหลักสตูร การเรียนการสอน  
                     1.1 หลักสตูร  
                          1.1.1 ควรมีความรวมมือกันระหวางคณะวิชาในการสรางหลักสตูรบูรณาการรวมกันใหมากขึน้  
                          1.1.2 หลักสูตรการเรยีนการสอน ในทุกระดับทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา 
ควรใหนักศึกษาไดทําวิจัย วิทยานิพนธ ซึ่งจะชวยใหนักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห สรางสรรค มากขึ้น 
                          1.1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ควรยกเลิกการเรยีนการสอน 
แผน ข เพ่ือสรางความเขมแข็งของหลักสูตร พัฒนาคุณภาพนักศึกษา และการศึกษาของประเทศ 
                          1.1.4 ควรสรางเครือขายพันธมิตร กับสถาบันการศึกษา หนวยงาน องคกร ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ภายในประเทศและตางประเทศ ในการสรางหลักสูตรรวมกัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพความเขมแข็งของการศึกษา 
ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนอยางมาก  
                          1.1.5 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มีประโยชนมากสําหรับนักศึกษา เพราะจะชวยสรางแรง
บันดาลใจ ความคิด การอยูรวมกัน การแกไขปญหา ฯลฯ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ดี
มากหลายวิชา อาท ิมนุษยกบัการสรางสรรค ศิลปวิจักษณ   
                                  มหาวิทยาลัยจงึควรใหความสาํคัญและความสนใจกับหลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไปใหมาก
ขึ้น เน่ืองจากปจจุบันสวนใหญจะมุงเนนและใหความสําคญั หรือใชเวลากับการเรียนการสอนวิชาหลักของแตละ
สาขาคอนขางมาก  
                          1.1.6 ควรพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน ใหสอดคลองตามลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค
ของมหาวิทยาลัย อาทิ ความคิดสรางสรรค เปนนักคิด มีความสามารถในการทํางานระดับผูบริหาร มคีวามรูในการ
บริหารจัดการขั้นพ้ืนฐาน มีความเปนไทย ศิลปวัฒนธรรม ใฝรู ใฝดี จิตอาสา 
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     1.2 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
                          1.2.1 ควรพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานภาษาตางประเทศ มากกวา 1 ภาษา เชน 
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซยีน 
                         1.2.2 ควรใหนักศึกษาสอบ Exit exam วิชาภาษาอังกฤษ โดยมีการวางแผนดําเนินการ
ตามลําดับขั้นตอน 
                         1.2.3 ควรพัฒนารูปแบบ สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใหทันสมัย นาสนใจ เพ่ือ
พัฒนาใหนักศกึษามีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดดีขึ้น อาทิ   
                                  - พัฒนาการจดักิจกรรม การสรางบทเรียนที่นาสนใจ โดยใช animation ศึกษาจาก
การดูหนัง ฟงเพลง  
                                  - นําวิธีการเรียนการสอนทางไกลมาชวยในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
โดยอาจจะประสานกับโครงการสอนทางไกลของโรงเรียนไกลกังวล  แลวนําองคความรูมาบูรณาการรวมกัน ซึ่งจะ
ชวยในการขยายองคความรูใหกวางขวางมากขึ้น                                                                                                                       
                           1.2.4 ควรมีการวิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ          
เพ่ือพัฒนาหลักสูตร คุณภาพการเรียนการสอนใหมีคุณภาพประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
                     1.3 การจัดการเรียนการสอน 
                           ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ใหเหมาะสมสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เน่ืองจากคนรุนใหมมแีนวคดิ วิถีชีวิต วัฒนธรรม เทคโนโลยีที่แตกตางจากเดิมมาก 
การจัดการเรียนการสอน จึงควรมีลักษณะการเรียนรูรวมกัน  เนนการทาํงาน การฝกงาน การแกไขปญหาเฉพาะ
หนา  
 

               2. การพัฒนานกัศึกษา  
                       2.1 การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่เช่ือมโยงกับหลักสูตรการเรียนการสอน สงเสรมิคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค  
                      2.2 สงเสรมิ สนับสนุน การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สรางสรรค เชน ดานจิตอาสา กิจกรรมลูกเสือ  
 

                3. การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
                     ในสถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจะมีความสําคัญมาก 
เพราะเปนการประกาศมาตรฐานการศึกษาของแตละสถาบันการศึกษาใหสาธารณชนรับทราบ เปนการสรางความ
เช่ือมั่น และประกอบการตัดสินใจในการเขาศึกษาของนักศึกษา ผูปกครอง 
                      มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงควรวิเคราะหสถานภาพ สถานการณของตนเองในปจจุบันใหชัดเจนวา
ขณะน้ีมหาวิทยาลัยอยูในสถานการณอยางไร เพ่ือพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหสูงขึ้น 
 

               4. การวิจัยและสรางสรรค 
                      4.1 การวิจัยและสรางสรรค ของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากเพ่ือสรางความเปนเลิศ พัฒนาองค
ความรู แกไขปญหาตางๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรแลว ควรใหความสนใจกับการวิจัยนโยบายสาธารณะ ใหมาก
ขึ้น 
                     4.2 ควรเนนการวิจัยและสรางสรรคในเชิงบูรณาการ อาท ิ
                           - วิจัยและสรางสรรคในเชิงบูรณาการกับสังคม โดยพิจารณาที่ต้ังของมหาวิทยาลัย ประเด็น
พ้ืนฐานของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ แลวนํามากําหนดบทบาทดานสาธารณะของมหาวิทยาลัย  
                            - การบูรณาการงานวิจัยและสรางสรรคระหวางคณะวิชา หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  



 8 

                     4.3 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและสรางสรรคในลักษณะของตนนํ้าทางปญญา และความคิด
สรางสรรค  
                     4.4 สงเสริม สนับสนุนการตีพิมพ การนําเสนอผลงาน และการประชาสัมพันธเผยแพรผลงาน เพ่ือ
สรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 
                     4.5 การกําหนดกรอบแนวคิด หัวขอปญหาในการทํางานวิจัย สรางสรรคแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี/โท/เอก ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะทําใหมหาวิทยาลยัไดผลงานวิจัย สรางสรรคจาํนวนมาก และ
นําผลงานวิจัย สรางสรรค เหลาน้ันมารวบรวมวิเคราะห สังเคราะหเปนองคความรู ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
มหาวิทยาลัย  
 

           5. การบริการทางวิชาการ 
                     5.1 การสรางเครือขายกับชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และเช่ือมโยงบูรณาการกับหลักสูตร การวิจัย
และสรางสรรค การฝกอบรม การบริการวิชาการ  
                     5.2 ควรกําหนดกรอบการอบรมระยะสั้นแตละโครงการ ใหชัดเจน โดยการประสานงานกับชุมชน 
สังคม ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือใหการอบรมเกดิประโยชนอยางแทจริง  
                        นอกจากน้ันควรพัฒนาการจัดอบรมระยะสั้นเปนโมดูล ใหผูเขารับการอบรมสามารถเก็บสะสม
ไวเพ่ือรับปริญญา และเมื่อการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นมีความเขมแขง็อาจจะพัฒนาเปนหลักสูตรการเรียนการ
สอนตอไป 
 

         6.การจัดการความรู 
                    6.1 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีเน้ือหา องคความรู ที่สะสมมาเปนเวลานาน แตยังขาดกระบวนการ
บริหารจัดการความรู จึงควรดําเนินการรวบรวมจัดเก็บองคความรู และจัดทําเปนผลงานในระดับสากล นอกจากน้ัน
ควรนําองคความรูที่มีอยูมาแปลงเปนมูลคาที่จะสรางรายไดแกมหาวิทยาลัย  
                     6.2 ควรจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บองคความรู และพัฒนาระบบฐานขอมูลใหงายตอการสืบคน 
 

           7.การจัดต้ังวิทยาลัยนวัตกรรม  
                       ควรกําหนดพันธกิจในการจัดต้ังใหชัดเจน เชน มุงเนนหลักสูตรบรณูาการใหมๆ ซึ่งแตละคณะ
วิชายังมีขอจํากัดไมสามารถเปดสอนได  เชน การออกแบบยานยนต  Logistics  ฯลฯ และเมื่อแตละหลักสูตรมี
ความเขมแข็งและมีความพรอม ก็สามารถพัฒนาเปนคณะวิชาใหมตอไปได 
    

            8.การจัดต้ังศนูยศลิปวัฒนธรรมอาเซียนศกึษา  
                       8.1 ภารกิจของการจัดศูนย อาท ิ 
                              (1) รักษาวัฒนธรรมตนทุนที่มีอยูเดิม ถายทอดองคความรูและตอยอดองคความรู 
                              (2) สรางองคความรูใหม  
                              (3) มีฐานขอมูลที่เขมแข็ง และเปนแหลงคนควา อางอิง  
                              (4) หา /เพ่ิมมูลคาจากทรัพยสินทางปญญา ผลผลิต สินคาและบริการ โดยผาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย และการออกแบบ 
                               (5) การแลกเปลี่ยนศิลปน  
                               (6) ใหคําปรึกษา แนะนําใหขอมลูเกี่ยวกับวิธีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  
                       8.2 โครงสรางการบริหาร สามารถทําไดหลายรูปแบบ มหาวิทยาลยัควรพิจารณาใหรอบคอบ
ชัดเจน 
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                9. การต้ังโรงเรียนนานาชาติระดับมัธยมศึกษา ของมหาวิทยาลัยศลิปากร 
                        9.1 วัตถปุระสงคเปนโรงเรียนที่เตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูการเรียนในระดับปริญญาตรี 
โดยเฉพาะทางดานศิลปะ เชน จิตรกรรมประติมากรรมฯ  การออกแบบ ดนตรี ฯลฯ นอกจากน้ันยังสามารถเลือก
เรียนในสาขาอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยตางๆ ได  

9.2 เพ่ือใหผูเรียนคนพบความถนัดทางศิลปะ  
              9.3 กลุมเปาหมายเปนนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีในกลุมประเทศอาเซียน 

 

                10.ยุทธศาสตรตางประเทศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                        10.1 ควรใหคณะวิชา หนวยงาน นําแผนยุทธศาสตรตางประเทศ การเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน ไปปฏิบัติดวย 
                        10.2 ควรเพ่ิมจํานวนนักศึกษาในประชาคมอาเซียนใหมาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรใหมาก
ขึ้น อาทิ การใหทุนนักศึกษาในประชาคมอาเซียนมาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

               11. การพัฒนาบุคลากร  
                      ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ ตองปรับเปลี่ยนมุมมอง ตองต่ืนรู ทบทวนตรวจสอบบทบาทหนาที่ 
ความสามารถของตนเองวาอยูที่ไหน และพัฒนาตนเองกาวใหทันความเปลี่ยนแปลง 
                   

12. การประชาสัมพนัธ      
ควรประชาสัมพันธเชิงรุก ใหภายนอกรูจักมหาวิทยาลัยศิลปากรมากขึ้น อาทิ การพัฒนา

เว็บไซตของมหาวิทยาลัย ใหมีความทันสมัย เพ่ิมภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับนักศึกษาตางชาติ 

 
              นอกจากน้ันศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
ไดนําเอกสาร เรื่อง อนาคตมหาวิทยาลัยของเอเชีย Education Transformation Scenario (Asia Higher 
Education Summit 26-27 June 2556) มานําเสนอใหที่ประชุมไดรับฟงดวย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 
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	1.1.4 ควรสร้างเครือข่ายพันธมิตร กับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในประเทศและต่างประเทศ ในการสร้างหลักสูตรร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของการศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก
	1.1.5 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มีประโยชน์มากสำหรับนักศึกษา เพราะจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ความคิด การอยู่ร่วมกัน การแก้ไขปัญหา ฯลฯ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ดีมากหลายวิชา อาทิ มนุษย์กับการสร้างสรรค์ ศิลปวิ...
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	1.1.6 ควรพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน ให้สอดคล้องตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย อาทิ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักคิด มีความสามารถในการทำงานระดับผู้บริหาร มีความรู้ในการบริหารจัดการขั้นพื้นฐาน มีความเป็นไทย ศิลปวัฒนธร...
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	- พัฒนาการจัดกิจกรรม การสร้างบทเรียนที่น่าสนใจ โดยใช้ animation ศึกษาจากการดูหนัง ฟังเพลง
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	ในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจะมีความสำคัญมาก เพราะเป็นการประกาศมาตรฐานการศึกษาของแต่ละสถาบันการศึกษาให้สาธารณชนรับทราบ เป็นการสร้างความเชื่อมั่น และประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาของนักศึกษา ผู้ปกครอง
	มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงควรวิเคราะห์สถานภาพ สถานการณ์ของตนเองในปัจจุบันให้ชัดเจนว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ในสถานการณ์อย่างไร เพื่อพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น
	4. การวิจัยและสร้างสรรค์
	4.1 การวิจัยและสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากเพื่อสร้างความเป็นเลิศ พัฒนาองค์ความรู้ แก้ไขปัญหาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว ควรให้ความสนใจกับการวิจัยนโยบายสาธารณะ ให้มากขึ้น
	4.2 ควรเน้นการวิจัยและสร้างสรรค์ในเชิงบูรณาการ อาทิ
	- วิจัยและสร้างสรรค์ในเชิงบูรณาการกับสังคม โดยพิจารณาที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ประเด็นพื้นฐานของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ แล้วนำมากำหนดบทบาทด้านสาธารณะของมหาวิทยาลัย
	- การบูรณาการงานวิจัยและสร้างสรรค์ระหว่างคณะวิชา หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
	4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ในลักษณะของต้นน้ำทางปัญญา และความคิดสร้างสรรค์
	4.4 ส่งเสริม สนับสนุนการตีพิมพ์ การนำเสนอผลงาน และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
	4.5 การกำหนดกรอบแนวคิด หัวข้อปัญหาในการทำงานวิจัย สร้างสรรค์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี /โท/เอก ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยได้ผลงานวิจัย สร้างสรรค์จำนวนมาก และนำผลงานวิจัย สร้างสรรค์ เหล่านั้นมารวบรวมวิเคราะห์ สั...
	5. การบริการทางวิชาการ
	5.1 การสร้างเครือข่ายกับชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงบูรณาการกับหลักสูตร การวิจัยและสร้างสรรค์ การฝึกอบรม การบริการวิชาการ
	5.2 ควรกำหนดกรอบการอบรมระยะสั้นแต่ละโครงการ ให้ชัดเจน โดยการประสานงานกับชุมชน สังคม ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้การอบรมเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
	นอกจากนั้นควรพัฒนาการจัดอบรมระยะสั้นเป็นโมดูล ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเก็บสะสมไว้เพื่อรับปริญญา และเมื่อการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นมีความเข้มแข็งอาจจะพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป
	6.การจัดการความรู้
	6.1 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีเนื้อหา องค์ความรู้ ที่สะสมมาเป็นเวลานาน แต่ยังขาดกระบวนการบริหารจัดการความรู้ จึงควรดำเนินการรวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้ และจัดทำเป็นผลงานในระดับสากล นอกจากนั้นควรนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาแปลงเป็นมูลค่าที่จะสร้...
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