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สภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ฉบับปฐมฤกษ ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (กันยายน 2555)

แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา13 กำหนดวาสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 37 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ชุดปจจุบัน ประกอบดวย
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรผูทรงคุณวุฒิ

สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุด
ของมหาวิทยาลัย มีหนาที่ในการกำหนด
นโยบาย กำกับ ติดตามการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบาย
และพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ มีธรรมา
ภิบาล เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีการพัฒนา
มีความกาวหนาตามที่กำหนดไว
ขาวสารสภามหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับนี้
เปนฉบับแรกที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากรจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารการปฏิบัติงาน
ของสภามหาวิทยาลัยใหประชาคมและ
สาธารณชนไดรับทราบ และเปนการเพิ่ม
ชองทางการสื่อสารเดิมที่มีอยูแลว
สภามหาวิทยาลัยหวังเปนอยางยิ่ง
วาขาวสารสภามหาวิทยาลัยศิลปากรนี้จะ
เปนประโยชนในการชวยสรางความเขาใจ
และความรวมมือรวมใจในการทำงานของทุก
ฝายในมหาวิทยาลัยมากขึ้น

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเด็นขาว

* แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
* การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
* แตงตั้งคณบดี
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายณรงค โชควัฒนา นางดวงสมร วรฤทธิ์ ศ.เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย

ศ.กิติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ศ.เกียรติคุณประหยัด พงษดำ นายอภิสิทธ ไลสัตรูไกล ศ.เกียรติคุณ ดร.อรศิริ ปาณินท

นายพิสิฐ เจริญวงศ

นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ นายโสภณ สุภาพงษ

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูบริหาร

นายภราเดช พยัฆวิเชียร
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง
ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย
ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท
คณบดีคณะวิทยาศาสตร รักษาการแทนรองอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝายศิลปวัฒนธรรม
ฝายวิชาการ

รศ.ปริญญา ตันติสุข ผศ.ดร.เจษฏาวรรณ วิจิตรเวชการ ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมฯ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

นายสุมนต สกลไชย

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย

ศาสตราจารยวิโชค มุกดามณี
คณะจิตรกรรมประติมากรรมฯ

ผศ.เอกพงษ ตรีตรง ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห
คณะมัณฑนศิลป

คณะโบราณคดี

ศาสตราจารย ดร.วิชัย ศรีคำ ผศ.ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ ผศ.ดร.วันดี ญาณไพศาล
คณะอักษรศาสตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเภสัชศาสตร

รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ รศ.ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง อ.ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ
คณะวิทยาศาสตร

คณะเภสัชศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

4.กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง
อาจารยดำริห บรรณวิทยกิจ รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ
ผูอำนวยการ
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต
ประธานสภาคณาจารย

พลโททวีเกียรติ โกไศยกานนท

ประธารกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ปฏิทินการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี
วันที่ 10 สิงหาคม – 7 กันยายน 2555 รับสมัครจากบุคคลทั่วไป
วันที่ 10 สิงหาคม – 7 กันยายน 2555 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรง
คุณวุฒิ ซึ่งมิไดเปนกรรมการสรรหาฯ เสนอชื่อผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี
คนละไมเกิน 2 ชื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00น. เปนตนไป
1. แถลงขาวการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี
2. ชี้แจงกระบวนการ ขั้นตอน การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี
ใหผูบริหารและบุคลากรทราบ มีการถายทอดสดผานทาง Internet ของมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 คณะวิชา หนวยงาน สง สถานภาพ สถานการณ
และความตองการของคณะวิชา หนวยงาน ใหคณะกรรมการสรรหาฯ
วันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 -15.00 น.
คณะกรรมการประจำหนวยเสนอชื่อ ของแตละคณะวิชา หนวยงาน ดำเนินการ
จัดใหมีการเสนอชื่อผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี
ภายในวันที่ 7 กันยายน 2555
คณะกรรมการประจำคณะ หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา ประชุมพิจารณา
รายชื่อและประวัติของผูไดรับการเสนอชื่อทุกราย ตามที่คณะกรรมการประจำหนวย
เสนอชื่อ เสนอมา
วันที่ 7 กันยายน 2555
1. ครบกำหนดคณะวิชา หนวยงาน เสนอชื่อผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี และ
ประวัติฯใหคณะกรรมการสรรหาฯ
2. ครบกำหนดกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิไดเปนกรรมการ
สรรหาฯเสนอรายชื่อผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี และประวัติฯ ใหคณะ
กรรมการสรรหาฯ
3. หมดเขตการรับสมัครผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี
วันที่ 24 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อและผูสมัคร ซึ่งผานการตรวจสอบคุณสมบัติ
วันที่ 26 กันยายน 2555
1. สงหนังสือทาบทามผูไดรับการเสนอชื่อ ที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติ ทุกราย
พรอมเอกสารที่คณะกรรมการสรรหาฯ ไดรับจากสภามหาวิทยาลัย พรอมทั้ง
สถานภาพ สถานการณและความตองการของคณะวิชา หนวยงาน เพื่อใหผู
ไดรับการเสนอชื่อ ใชประกอบการตัดสินใจตอบรับการทามทาม และใชประกอบ
การจัดทำวิสัยทัศนฯ
2. สงเอกสารที่คณะกรรมการสรรหาฯ ไดรับจากสภามหาวิทยาลัย พรอมทั้ง
สถานภาพสถานการณและความตองการของคณะวิชา หนวยงาน ใหผูสมัคร
นำไปใชประกอบการจัดทำวิสัยทัศนฯ
วันที่ 10 ตุลาคม 2555 ครบกำหนดตอบรับการทาบทาม
วันที่ 12 ตุลาคม 2555 ประกาศรายชื่อผูตอบรับการทาบทามและผูสมัคร
วันที่ 18 ตุลาคม 2555 ผูเขารับการสรรหาฯ จัดสงเอกสารวิสัยทัศนฯ ตอคณะ
กรรมการสรรหาฯ
วันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00 น.
ผูเขารับการสรรหาฯ นำเสนอวิสัยทัศน ฯ ตอบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีการ
ถายทอดผานทาง Internet ของมหาวิทยาลัย
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 น.เปนตนไป
คณะกรรมการสรรหาฯ สัมภาษณผูเขารับการสรรหาฯ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาชื่อผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี จำนวน 1 ชื่อ
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 11/2555 พิจารณาชื่อผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี
หมายเหตุ กำหนดการ กิจกรรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
รายละเอียดการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี ดูไดจากเว็บไซตของ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
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สภามหาวิทยาลัยศิลปากร

การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย ดร.อุทัย ดุลยเกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัย ไดครบวาระการดำรง
ตำแหนงเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งที่ 7/2555
วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี
และมหาวิทยาลัยไดมีคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1104/2555 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี ประกอบดวย
1. นายสุมนต สกลไชย
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. นายพิสิฐ เจริญวงศ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
5.นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร
7. ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุญศรี จงเสรีจิตต
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย
9. นางทิพนิภา เหรียญทอง
กรรมการ
ประธานชมรมขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยใหคณะกรรมการสรรหาฯ มีหนาที่ดำเนินการสรรหาผูที่มีความเหมาะสม
ที่จะดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตามที่กำหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2554
ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดมีการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2555 พิจารณาแนวทางการสรรหาอธิการบดี คูมือการดำเนินการเสนอชื่อผูสมควรดำรง
ตำแหนงอธิการบดี ของคณะวิชา หนวยงาน และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
8/2555 วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ไดใหความเห็นชอบ แนวทางการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
และคูมือการดำเนินการเสนอชื่อผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี ของคณะวิชา หนวยงาน แลว

การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร แ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 15 กุมภาพันธ 2555 ได
เห็นชอบใหมีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยในชวง 1 พฤษภาคม 2554 – กุมภาพันธ 2555 โดยใชแบบประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัยและการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ลักษณะของแบบประเมินฯ ประกอบดวย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ขอคำถาม ในการประเมิน
- การประเมินความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามบทบาทหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย ประกอบดวยขอคำถาม จำนวน 8 ขอ
- การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 5 ขอ
- การปฏิบัติหนาที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 4 ขอ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งหมด 37 คน ตอบแบบประเมินฯ 23 คน คิดเปน
รอยละ 62.16

แตงตั้งคณบดี
ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จะครบวาระการดำรงตำแหนงคณบดี ในวันที่ 8 กันยายน 2555
สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวย
1. นางดวงสมร วรฤทธิ์
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. นายพิสิฐ เจริญวงศ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. ดร.อมร กิจเชวงกุล
กรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
5. อาจารยพรพรรณ เชยจิตร
กรรมการ
ผูแทนบุคลากรของคณะ
การสรรหาฯ ไดเสร็จสิ้นแลว สภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบแตงตั้ง อาจารยมานพ
เอี่ยมสะอาด เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 9 กันยายน 2555
เปนตนไป
อาจารยมานพ เอี่ยมสะอาด
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบการณในการทำงาน
ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รองคณบดีฝายบริหาร (เพชรบุรี) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
จะครบวาระการดำรงตำแหนงคณบดี ในวันที่ 8 กันยายน 2555 สภามหาวิทยาลัย
ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประกอบดวย
1. นางดวงสมร วรฤทธิ์
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. นายพิสิฐ เจริญวงศ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย ดร.สากล จริยวิทยานนท
กรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
4. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยดาวลอย กาญจนมณีเสถียร กรรมการ
ผูแทนบุคลากรของคณะ
การสรรหาฯ ได เ สร็ จ สิ ้ น แล ว สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม
ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 8 สิงหาคม 2555 เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย
ดร.พิทักษ ศิริวงศ เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยมี
วาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 9 กันยายน 2555 เปนตนไป
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ
ประวัติการศึกษา
อักษรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณทิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสบการณในการทำงาน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรประเภทผูแทนคณาจารย (2553 - 2555)
- รักษาการหัวหนาสาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2552)
รางวัล - นักศึกษาเกาดีเดน มหาวิทยาลัยศิลปากร 2551
- งานเขียนดีเดน รางวัลลูกโลกสีเขียว 2553
สถานที่ทำงาน สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

และประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
2) การประเมินความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามบทบาทหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 3.20 อยูในระดับปานกลาง
3) การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 3.39 อยูในระดับ
ปานกลาง
4) การปฏิบัติหนาที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 3.62 อยูในระดับมาก
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ โดยสรุป คือ
ดานที่ควรพัฒนา
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย อภิปรายไมตรงประเด็น
(2) วาระการประชุมหลายเรื่องที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ยังไมผานที่ประชุม
คณบดี หรือ ยังมีขอมูลไมพรอม หรือ เปนงานดานบริหารของมหาวิทยาลัย
(3) การดำเนินการประชุม ไมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ขอเสนอเพื่อ
พิจารณาไมปรากฏในวาระ บรรยากาศการประชุมตึงเครียด
(4) ผูบริหารมหาวิทยาลัย ขาดการประสานงานระหวางคณะผูบริหารกับกรรมการสภาฯ
(5) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไมไดรับการสนับสนุน ดานโครงสรางและงบประมาณ
เทาที่ควร

ขอเสนอแนะจากการประเมินตนเอง
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรเขารับการอบรมบทบาทและจริยธรรม ควรมีการ
ปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือ Retreat กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใตบรรยากาศสรางสรรค ควรกำหนด
เปาหมายทิศทางและนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้น และควรมีการหารือพูดคุยแบบ
ไมเปนทางการบาง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรางความเขาใจ นำไปสูการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
(2) วาระการประชุม ควรทดลองจัดสงขอมูลการประชุม online ควรมีวาระเชิงนโยบาย
ทุกครั้ง เพื่อกอใหเกิดการพัฒนา ควรมีขอมูลสารสนเทศพรอม เพื่อใหการตัดสินใจ
ของสภาฯ เปนไปอยางรอบคอบ
(3) การดำเนินการประชุม ควรพิจารณาแตละวาระใหกระชับ อภิปรายตรงประเด็น
อยูในกรอบของเวลา สุภาพ และควรมีการสรุปการประชุมที่ชัดเจน พรอมทั้งรวบรวม
ขอเสนอที่จะเปนประโยชนไวอยางครบถวน
(4) ผูบริหาร มีความพรอมในการนำเสนอชี้แจงขอมูล สรุปใหเห็นขอดี ขอเสีย เพื่อมิให
ใชเวลาในการอภิปรายมาก และไมมีขอสรุป
(5) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ควรไดรับการสนับสนุนดานบุคลากรมีเครื่องมือ
ตลอดจนงบประมาณที่จะสนองตอบตอสภามหาวิทยาลัยมากขึ้น
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
การประชุมครั้งที่ 6/2555 วันที่ 13 มิถุนายน 2555
1.นายภราเดช พยัฆวิเชียร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะตองเรงดำเนินการแกไขปญหาตางๆ โดยสรุป คือ
วังทาพระ มีปญหาเรื่อง ความแออัด หองน้ำมีไมเพียงพอ ซึ่งไดหารือกับคณบดีของคณะวิชาวังทาพระ เพื่อวางแผนรวมมือในการแกไขปญหา
พระราชวังสนามจันทร สภาพแวดลอมขาดการดูแลบำรุงรักษา กิ่งไมตนไมหักลมทรัพยสินเสียหาย โรงอาหารมีไมเพียงพอ ระบบการจราจรทั้งภายในและรอบมหาวิทยาลัย
ขาดความปลอดภัยในการเดินทาง และการดูแลการรับนองใหเปนไปตามระเบียบ ประกาศที่กำหนด
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปญหาเรื่องน้ำมีไมเพียงพอ ควรมีมาตรการในการสำรองน้ำดิบ การประหยัดน้ำ และการวางแผนระยะยาวในการจัดหาที่เก็บน้ำและปญหาหอพัก
นักศึกษามีไมเพียงพอ ผูบริหารชุดรักษาราชการแทน จะเรงดำเนินการแกไขปญหาเฉพาะหนา และวางแนวทางเพื่อการพัฒนาสำหรับผูบริหารชุดตอไป
2.วิทยาลัยนานาชาติ ขออนุมัติเชาพื้นที่อาคาร กสท. โทรคมนาคม มติ เห็นชอบใหวิทยาลัยนานาชาติ เชาพื้นที่อาคาร กสท. โทรคมนาคมเพื่อรองรับการยายการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบมัลติมีเดียจากอาคารธนาลงกรณ มาที่อาคาร กสท. โทรคมนาคม ทั้งนี้ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2555 โดยมีระยะเวลาการเชา 3 ป
การประชุมครั้งที่ 7/2555 วันที่ 11 กรกฎาคม 2555
1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2555 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2554 -31 มีนาคม 2555)
มติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2554 -31 มีนาคม 2555 )
ทั้งนี้ที่ประชุม ขอใหมหาวิทยาลัยไปพิจารณาวา ในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดสำนักงบประมาณมีสิ่งใดที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือ
เพื่อชวยใหผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป 2555 บรรลุผลตามเปาหมาย เชน การแกไขระเบียบขอบังคับ การผลักดันเรื่องงบประมาณ
2. สัญญาความรวมมือระหวางวิทยาลัยนานาชาติกับสถาบันวาแตล
มติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงสัญญาขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันวาแตลกับวิทยาลัยนานาชาติ ตามความในขอ 9 ที่มหาวิทยาลัยเสนอ .

กิจกรรม ของสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 13 มิถุนายน 2555
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดงานเลี้ยงขอบคุณนายกสภาและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหนง ในวันที่ 28 มิถุนายน
2555 ณ ภัตตาคารวาแตล อาคารกสท.โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ และเรียนเชิญ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
มอบของที่ระลึกแกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 13 มิถุนายน
2555 สภามหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรไดมอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีและ
ชื่นชมอาจารย ขาราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และนักศึกษา
ที่ไดรับรางวัลจากหนวยงาน และองคกร ตางๆ
วันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี พรอมคณะกรรมการสรรหา
ไดจัดชี้แจงกระบวนการขั้นตอนการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนง
อธิการบดีใหผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ โดยมี
การถายทอดสดผานระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย ณ หองประชุม
นริศรานุวัดติวงศสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน หลังจากนั้นไดแถลงขาวการสรรหาผูสมควรดำรง
ตำแหนงอธิการบดี ณ หอง 414 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 22 หมู 7 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
โทรศัพท 0-2849-7500 ตอ 31301-05 โทรสาร 0-2849-7505

ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วันชัย สุทธะนันท ที่ปรึกษา นางสาวฉวีวรรณ หลิมวัฒนา บรรณาธิการ บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย คณะทำงาน

