
 ใหมหาวิทยาลัยนำขอเสนอแนะ ขอสังเกตของท่ีประชุมไปพิจารณา และเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุนวิจัยสรางสรรคของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ...ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ัง โดยขอใหนายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ชวยเปนท่ีปรึกษาในการ
จัดทำรางระเบียบฯดังกลาว
3. งบประมาณรายจายจากเงินรายไดและเงินรายรับโครงการพิเศษ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2556
 มติท่ีประชุมเห็นชอบงบประมาณรายจายจากเงินรายไดและเงินรายรับโครงการพิเศษ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2556  และมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาดำเนินการ อาทิ
 -  การแตงต้ังคณะกรรมการนโยบายการเงินของมหาวิทยาลัย เพ่ือชวยพิจารณากล่ันกรองดานการบริหารการเงิน งบประมาณ และการจัดทำระเบียบ
หรือประกาศดานการเงิน กอนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน หรือกรรมการ
 -  การปรับปรุงระเบียบขอบังคับเก่ียวกับเงินรายไดของมหาวิทยาลัยใหมีความชัดเจนครอบคลุมรายได/ รายรับประเภทตางๆของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
สามารถทำใหไดขอมูลท่ีแทจริงของสถานภาพทางการเงิน และการคลังของมหาวิทยาลัยได
4.การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2557 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2556)
 มติ ท่ีประชุมแตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2557 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2556) ประกอบดวย
 1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธวัชรดุลย ประธานกรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 2. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง  กรรมการ
    รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร 
 3. ผศ.ดร. วันชัย สุทธะนันท  กรรมการ
    รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
(หมายเหตุ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี10 /2555 วันท่ี 10 ตุลาคม 2555 เห็นชอบใหเปล่ียนกรรมการจาก ผศ.เอกพงษ  ตรีตรงเปน ศ.ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห 
  กรรมการสภาฯประเภทคณาจารยประจำ  เน่ืองจาก ผศ.เอกพงษ  ตรีตรง ไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป )

 4. รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ   กรรมการ
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ 
 5. ผศ.เอกพงษ  ตรีตรง   กรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ
  6. ประธานสภาคณาจารยกรรมการ

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการสัมมนาพิเศษเร่ือง  การเขาสูตำแหนงบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร   เม่ือวันท่ี 1-3 ตุลาคม 2555  ณ KHAO YAI ART MUSUAM
จ.นครราชสีมา โดยผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย   ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณบดี  ผูอำนวยการศูนยสถาบันสำนัก ผูอำนวยการกองตางๆ  ในสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย
ไดเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ บรรยายแลกเปล่ียนประสบการณ ดังน้ี
* ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย และนางดวงสมร วรฤทธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ บรรยายแลกเปล่ียนประสบการณ
เร่ืองคุณสมบัติท่ีสำคัญในการเปนผูบริหาร
* ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ บรรยายแลกเปล่ียนประสบการณ เร่ือง ประสบการณในการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา :
จากปญหาอุปสรรคถึงแนวโนมและทิศทางในอนาคต
* นายภราเดช พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายแลกเปล่ียนประสบการณ เร่ือง บทบาทของ
อธิการบดี : CEO หรือ Facilitator 
 

มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการสัมมนาพิเศษเร่ือง  การเขาสูตำแหนงบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร   เม่ือวันท่ี 1-3 ตุลาคม 2555  ณ KHAO YAI ART MUSUAM

สภามหาวิทยาลัยรวมแสดงความความยินดี 
 
 

      วันท่ี 12 กันยายน 2555   ศาสตราจารยเกียรติคุณ  คุณหญิงไขศรี
ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบกระเชาดอกไมแสดงความ
ยินดีกับ รองศาสตราจารย ดร.วิชัย ศรีคำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจำ ท่ีไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  แตงต้ังใหดำรง
ตำแหนง ศาสตราจารย ในสาขาวิชาภูมิศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแตวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2554

 
        วันท่ี 12 กันยายน 2555  นายภราเดช พยัฆวิเชียร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และรักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนตัวแทนมอบกระเชา
ดอกไมอวยพรเน่ืองในวันเกิด นางดวงสมร วรฤทธ์ิ และนาย
โสภณ สุภาพงษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

      รศ.ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง และ
ผศ.ภูธฤทธ์ิ  วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารยประจำ ไดเขาอบรมหลักสูตร
“ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา”
รุน12  ระหวางวันท่ี 9,10,16,17,23,24
กันยายน และ 24 กันยายน พ.ศ. 2555
ณ  โรงแรมปทุมวันปร๊ินเซส ถนนพญาไท
กรุงเทพมหานคร

สภามหาวิทยาลัยรวมแสดงความความยินดี 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร   22 หมู 7 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
โทรศัพท 0-2849-7500 ตอ 31301-05  โทรสาร 0-2849-7505
www.council.su.ac.th

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

      รศ.ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง และ
ผศ.ภูธฤทธ์ิ  วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารยประจำ ไดเขาอบรมหลักสูตร

 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ไดประชุมคร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2555  เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของผูได

รับการเสนอช่ือเปนผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี และผูสมัคร  ซ่ึงสรุปขอมูลไดดังน้ี

 1.คณะวิชา หนวยงาน  ท่ีมีสิทธิเสนอช่ือผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี ได

เสนอช่ือผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี รวม 84 รายช่ือ

 2. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิท่ีมิได

เปนคณะกรรมการสรรหาฯ ไมมีทานใดใชสิทธิเสนอช่ือ 

 3. การรับสมัคร มีผูมาสมัคร จำนวน 3 ราย คือ

  1) รองศาสตราจารยสน  สีมาตรัง

  2) รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ

  3) ดร.อุทิส ศิริวรรณ

 4.คณะกรรมการสรรหาฯ  ไดพิจารณาคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอช่ือเปน

ผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี และผูสมัคร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ.2530 มาตรา 21  และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาอธิการบดี 

พ.ศ. 2554 ขอ 6 แลวผูไดรับการเสนอช่ือฯ ผานการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน 75 ราย

ผูสมัคร จำนวน 3 ราย มีคุณสมบัติครบถวนทุกราย สามารถดูรายช่ือจากเว็บไซตสำนักงาน

สภามหาวิทยาลัย www.council.su.ac.th หรือ เว็บไซต nomination.su.ac.th

 5. คณะกรรมการสรรหาฯ มีหนังสือทาบทามผูไดรับการเสนอช่ือฯ ท่ีมีคุณสมบัติ

ครบถวนทุกรายโดยใหตอบรับภายในวันท่ี 10 ตุลาคม 2555 และผูสมัครฯใหยืนยันการ

เขารับการสรรหาฯ  ภายในวันท่ี 10 ตุลาคม 2555  ซ่ึงมีผูตอบรับการทาบทามและยืนยัน

เข้ารับการสรรหาฯ จำนวน 5 รายคือ

 1. ดร.เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ

 2. ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช

 3. รองศาสตราจารยสน  สีมาตรัง

 4. รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ

 5. ดร.อุทิส  ศิริวรรณ

 คณะกรรมการสรรหา ฯ ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกทานรวมรับฟงการนำเสนอ

วิสัยทัศนฯ ของผูเขารับการสรรหาฯ ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 เวลา 09.30 น. เปนตนไป

ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ ช้ัน 4 สำนักงานอธิการบดีตล่ิงชัน กรุงเทพฯ และมีการ

ถายทอดสดผานระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัย

การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

         เดือนตุลาคม 2555 เปนการเริ่มตนปงบประมาณ

พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยมีภารกิจกิจกรรม โครงการตางๆ

ที่จะตองดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปที่

กำหนดไวจำนวนมาก   จึงขอเปนกำลังใหผูบริหารและ

บุคลากรทุกคน  

         ในชวงนี้มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังดำเนินการ

สรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีคนใหม และวันที่

สำคัญมากของกระบวนการสรรหาฯ  คือ วันท่ี 31 ตุลาคม

2555 ซ่ึงจะมีการนำเสนอวิสัยทัศน แนวคิดนโยบายในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย ของผูเขารับการสรรหาฯ  ดิฉันจึงขอ

เชิญบุคลากรทุกคนไดรวมรับฟงการนำเสนอวิสัยทัศนฯ

และรวมซักถามผูเขารับการสรรหาฯ ในประเด็นตางๆ

อยางสรางสรรค เพื่อการมีสวนรวมในการสรรหาผูที่จะ

มาเปนอธิการบดีและตามปฏิทินการสรรหาผูสมควรดำรง

ตำแหนงอธิการบดี คณะกรรมการสรรหาฯ  จะเสนอชื่อผู

สมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี  ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2555 วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 

ซึ่งจะไดทราบวาทานใดจะมาเปนอธิการบดีคนใหมของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

         นอกจากน้ัน ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ทุกครั้ง  ไดกำหนดใหมีการถายทอดสดการประชุมดิฉัน

จึงขอเชิญชวนบุคลากรรวมรับฟงการถายทอดสดการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยมีจุดมุงหมาย

สำคัญเพ่ือใหบุคลากรไดรับทราบการทำงานของผูบริหาร

สภามหาวิทยาลัย และเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารสรางความ

เขาใจเพ่ือนำไปสูความรวมมือรวมใจในการทำงานรวมกัน 

  

    (ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)

             นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

         เดือนตุลาคม 2555 เปนการเริ่มตนปงบประมาณ

ประเด็นขาว 
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
*  แตงต้ังคณบดี
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ
*  กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการสัมมนาพิเศษเร่ือง  การเขาสูตำแหนงบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร   เม่ือวันท่ี 1-3 ตุลาคม 2555  ณ KHAO YAI ART MUSUAM

คณาจารยประจำ ไดเขาอบรมหลักสูตร
“ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา”
รุน12  ระหวางวันท่ี 9,10,16,17,23,24
กันยายน และ 24 กันยายน พ.ศ. 2555
ณ  โรงแรมปทุมวันปร๊ินเซส ถนนพญาไท
กรุงเทพมหานคร

คณาจารยประจำ ไดเขาอบรมหลักสูตร
“ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแตวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2554

        วันท่ี 12 กันยายน 2555  นายภราเดช พยัฆวิเชียร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และรักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนตัวแทนมอบกระเชา
ดอกไมอวยพรเน่ืองในวันเกิด นางดวงสมร วรฤทธ์ิ และนาย
โสภณ สุภาพงษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉบับปฐมฤกษ  ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (กันยายน 2555)

SU Council Newsletter
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ขาวสาร

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

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

  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)

 มติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวช้ีวัดสำนักงบประมาณ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 6 เดือน  ( 1 ตุลาคม 2554  -31 มีนาคม 2555 )

ท้ังน้ีท่ีประชุม ขอใหมหาวิทยาลัยไปพิจารณาวา ในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวช้ีวัดสำนักงบประมาณมีส่ิงใดท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือ

เพื่อชวยใหผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป 2555 บรรลุผลตามเปาหมาย  เชน  การแกไขระเบียบขอบังคับ การผลักดันเรื่องงบประมาณ 

 2. สัญญาความรวมมือระหวางวิทยาลัยนานาชาติกับสถาบันวาแตล

 มติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงสัญญาขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันวาแตลกับวิทยาลัยนานาชาติ ตามความในขอ 9 ที่มหาวิทยาลัยเสนอ .

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 13 มิถุนายน 

2555 สภามหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรไดมอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีและ

ชื่นชมอาจารย  ขาราชการ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  และนักศึกษา

ที่ไดรับรางวัลจากหนวยงาน และองคกร ตางๆ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 วันท่ี 13 มิถุนายน 2555

มหาวิทยาลัยศิลปากร   ไดจัดงานเลี้ยงขอบคุณนายกสภาและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหนง ในวันที่ 28 มิถุนายน

2555 ณ ภัตตาคารวาแตล อาคารกสท.โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ และเรียนเชิญ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ  คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

มอบของท่ีระลึกแกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

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

กิจกรรม  ของสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

       ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  นายณรงค โชควัฒนา      นางดวงสมร วรฤทธิ์

ศ.กิติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  นายบุญชัย เบญจรงคกุล  ศ.เกียรติคุณประหยัด พงษดำ

นายพิสิฐ เจริญวงศ         นายภราเดช พยัฆวิเชียร    นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ศ.เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย  นายชัยณรงค  อินทรมีทรัพย

นายอภิสิทธ  ไลสัตรูไกล   ศ.เกียรติคุณ ดร.อรศิริ  ปาณินท    

นายโสภณ  สุภาพงษ        นายสุมนต  สกลไชย

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรผูทรงคุณวุฒิ

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย

4.กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูบริหาร

นายภราเดช พยัฆวิเชียร
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

ผศ.ถาวร  โกอุดมวิทย
รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝายศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท
รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝายวิชาการ

รศ.ปริญญา  ตันติสุข
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมฯ

ผศ.ดร.เจษฏาวรรณ วิจิตรเวชการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ

ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อาจารยดำริห บรรณวิทยกิจ
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร

รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ
ผูอำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.บุญศรี  จงเสรีจิตต
ประธานสภาคณาจารย

พลโททวีเกียรติ  โกไศยกานนท
ประธารกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารยวิโชค มุกดามณี
คณะจิตรกรรมประติมากรรมฯ

ผศ.เอกพงษ ตรีตรง
คณะมัณฑนศิลป

ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห
คณะโบราณคดี

ศาสตราจารย ดร.วิชัย ศรีคำ
คณะอักษรศาสตร

  ผศ.ภูธฤทธ์ิ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ดร.วันดี ญาณไพศาล
คณะเภสัชศาสตร

รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ
คณะวิทยาศาสตร

รศ.ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง
คณะเภสัชศาสตร

อ.ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ
คณะวิทยาการจัดการ

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

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)

       นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
      วันท่ี 14 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

         ผูทรงคุณวุฒิ  ประธานคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี พรอมคณะกรรมการสรรหา

                                           ไดจัดช้ีแจงกระบวนการข้ันตอนการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนง

                                        อธิการบดีใหผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ โดยมี

                                        การถายทอดสดผานระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย ณ หองประชุม

นริศรานุวัดติวงศสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน หลังจากนั้นไดแถลงขาวการสรรหาผูสมควรดำรง

ตำแหนงอธิการบดี  ณ หอง 414 สำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

       ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  นายณรงค โชควัฒนา      นางดวงสมร วรฤทธิ์

ศ.กิติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  นายบุญชัย เบญจรงคกุล  ศ.เกียรติคุณประหยัด พงษดำ

นายพิสิฐ เจริญวงศ         นายภราเดช พยัฆวิเชียร    นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ศ.เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย  นายชัยณรงค  อินทรมีทรัพย

นายอภิสิทธ  ไลสัตรูไกล   ศ.เกียรติคุณ ดร.อรศิริ  ปาณินท    

นายโสภณ  สุภาพงษ        นายสุมนต  สกลไชย

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรผูทรงคุณวุฒิ

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย

4.กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูบริหาร

นายภราเดช พยัฆวิเชียร
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง ผศ.ถาวร  โกอุดมวิทย
รักษาการแทนรองอธิการบดี

ผศ.ถาวร  โกอุดมวิทย
รักษาการแทนรองอธิการบดี

ผศ.ถาวร  โกอุดมวิทย

ฝายศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท
รักษาการแทนรองอธิการบดี

ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท
รักษาการแทนรองอธิการบดี

ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท

ฝายวิชาการ

รศ.ปริญญา  ตันติสุข
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมฯ

ผศ.ดร.เจษฏาวรรณ วิจิตรเวชการ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมฯ

ผศ.ดร.เจษฏาวรรณ วิจิตรเวชการ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมฯ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ

ผศ.ดร.เจษฏาวรรณ วิจิตรเวชการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ

ผศ.ดร.เจษฏาวรรณ วิจิตรเวชการ ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อาจารยดำริห บรรณวิทยกิจ
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร

รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ
ผูอำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.บุญศรี  จงเสรีจิตต
ประธานสภาคณาจารย

ผศ.ดร.บุญศรี  จงเสรีจิตต
ประธานสภาคณาจารย

ผศ.ดร.บุญศรี  จงเสรีจิตต พลโททวีเกียรติ  โกไศยกานนท
ประธารกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารยวิโชค มุกดามณี
คณะจิตรกรรมประติมากรรมฯ
ศาสตราจารยวิโชค มุกดามณี
คณะจิตรกรรมประติมากรรมฯ
ศาสตราจารยวิโชค มุกดามณี ผศ.เอกพงษ ตรีตรง

คณะมัณฑนศิลป
ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห

คณะโบราณคดี

ศาสตราจารย ดร.วิชัย ศรีคำ
คณะอักษรศาสตร

  ผศ.ภูธฤทธ์ิ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ภูธฤทธ์ิ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ภูธฤทธ์ิ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ ผศ.ดร.วันดี ญาณไพศาล
คณะเภสัชศาสตร

ผศ.ดร.วันดี ญาณไพศาล
คณะเภสัชศาสตร

ผศ.ดร.วันดี ญาณไพศาล

รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ
คณะวิทยาศาสตร

รศ.ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง
คณะเภสัชศาสตร

อ.ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ
คณะวิทยาการจัดการ

อ.ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ
คณะวิทยาการจัดการ

อ.ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ

ขาวสาร
ปที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤศจ�กายน 2555)

       กับนายกสภา
มหาว�ทยาลัยศิลปากร
       กับนายกสภา       กับนายกสภา
มหาว�ทยาลัยศิลปากรมหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

เขาใจเพ่ือนำไปสูความรวมมือรวมใจในการทำงานรวมกัน 

    (ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)



แตงต้ังคณบดี

 รองศาสตราจารย ดร. จุไรรัตน  นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร ครบวาระการดำรงตำแหนงคณบดี ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555

สภามหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร โดยประกอบดวย

 1. นายโสภณ สุภาพงษ    ประธานกรรมการ  

        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   

 2. ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท             กรรมการ  

        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   

 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ  กรรมการ  

     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

 4. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน จันทรสกุล             กรรมการ  

     ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย   

 5. รองศาสตราจารย ดร.นุศรา ปยะพลรุงโรจน         กรรมการ  

     ผูแทนบุคลากรของคณะฯ   

 การสรรหาฯ ไดดำเนินการเสร็จส้ินแลว และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 9/2555 วันท่ี 12 กันยายน 2555   เห็นชอบแตงต้ัง

รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน  นันทานิช      เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง  4  ป  ต้ังแตวันท่ี

2 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

การประชุมคร้ังท่ี 8/2555  วันท่ี 8 สิงหาคม 2555

1. การกำหนดอัตราเงินเดือนและการข้ึนเงินเดือนประจำปของผูบริหารมหาวิทยาลัย(อธิการบดี รองอธิการบดี) 
 มติท่ีประชุมเห็นชอบการกำหนดอัตราเงินเดือนและการข้ึนเงินเดือนประจำปของผูบริหารมหาวิทยาลัย ระดับอธิการบดี และรองอธิการบดี ท้ังท่ีมาจากบุคคล
ภายนอก และเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามท่ีคณะทำงานเสนอ และใหมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำเปนระเบียบตอไป
 ท้ังน้ีท่ีประชุมใหปรับการกำหนดเงินเดือนอธิการบดีจากการใชคาตัวเลขเงินเดือน 64,340บาท ตามระเบียบฯวาดวยอัตราคาตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอก
ซ่ึงไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนงอธิการบดี พ.ศ. 2553 โดยใหใชขอความท่ีแสดงใหเห็นวาเงินเดือนของอธิการบดีท่ีมาจากบุคคลภายนอก เทากับเงินเดือนข้ันสูงสุดของ
ขาราชการพลเรือนท่ีดำรงตำแหนงบริหารในระดับอธิบดี เพ่ือใหระเบียบท่ีจะออกมามีความยืดหยุน อัตราคาตอบแทนเปล่ียนแปลงไดเม่ือมีการข้ึนเงินเดือนของขาราชการ
2  การแจงเปล่ียนแปลงสถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังของหลักสูตรนิเทศศาสตร และทักทวงสรุปผล ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอก
สถานท่ีต้ังฯ
 มติท่ีประชุมรับทราบ และใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะทำงานเพ่ือศึกษารายละเอียดของเร่ืองการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยรวมท้ังหลักเกณฑ
ข้ันตอนการดำเนินงาน ตลอดจนผลกระทบตอคุณภาพการศึกษา และผลกระทบตอมหาวิทยาลัย แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
3. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยเบ้ียประชุม คาพาหนะ และเงินสมนาคุณ ในการพิจารณาแตงต้ังใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตำแหนงระดับชำนาญงาน
ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการชำนาญการพิเศษ  และระดับเช่ียวชาญ พ.ศ. ... 
 มติท่ีประชุมเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยเบ้ียประชุมคาพาหนะ และเงินสมนาคุณ ในการพิจารณาแตงต้ังใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ
ตำแหนงระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ พ.ศ. ... ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ
4  แนวทางการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
 มติท่ีประชุมเห็นชอบแนวทางการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและคูมือการดำเนินการเสนอช่ือผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีของคณะวิชาหนวยงาน
ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีเสนอ
5.การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 มติท่ีประชุมเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร และใหมหาวิทยาลัยพิจารณาหาสาเหตุ และแนวทางเพ่ือ
แกไขปรับปรุงการดำเนินการ ในตัวช้ีวัดท่ียังมีผลการดำเนินการอยูในระดับต่ำ เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดนโยบาย หรือมาตรการสนับสนุนเพ่ือใหผลการ
ดำเนินงานมีคะแนนสูงข้ึนในอนาคต อาทิ เร่ืองการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร การพัฒนาคณาจารย เปนตน
6. ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 มติท่ีประชุมเห็นชอบการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2556
(1 ตุลาคม 2555)

1. รายงานผลการดำเนินงานตามผังแมบท มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  พ.ศ.2553-2573 ในรอบ1 ป (เมษายน 2554 - พฤษภาคม 2555)
 มติ ท่ีประชุมรับทราบและมีขอเสนอแนะในการนำผังแมบท มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร พ.ศ.2553-2573 ไปใชใหเกิดประสิทธิภาพ
และใหมหาวิทยาลัยนำไปพิจารณา คือ 
 1. เน่ืองจากผังแมบทเปนผังท่ีใชดำเนินการในระยะยาว เม่ือใชไประยะหน่ึงอาจจะไมสอดคลองกับบริบทการเปล่ียนแปลงและการพัฒนา ดังน้ันควรจะมีกลไกให
กับคณะวิชา/หนวยงานในการขอปรับในจุดท่ีมีความจำเปน ทบทวนหรือเอ้ือใหคณะวิชา/ หนวยงานท่ีจะตองดำเนินการแตกตางจากท่ีกำหนดในผังแมบท 
 2. อาจกำหนดมาตรการบางประการเพ่ือชวยการบังคับใชผังแมบท อาทิ 
  2.1.มหาวิทยาลัยดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ สรางความเขาใจแกผูบริหาร คณะวิชา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับผังแมบทมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร พ.ศ.2553-2573 ใหกวางขวางมากข้ึน
  2.2 ใหมหาวิทยาลัยระบุในสัญญาการวาจางการออกแบบกอสรางใดๆ ภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร วาแบบท่ีนำเสนอจะตองไมขัดกับผัง
แมบทของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทำใหคณะกรรมการตรวจรับแบบตรวจสอบความถูกตองของแบบกับผังแมบท
      2.3 กำหนดใหมีข้ันตอนการตรวจสอบแบบกอสรางวาไดผานความเห็นขอบจากคณะกรรมการผังแมบทแลว จึงจะเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
แบบได
2.  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุนวิจัยสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ...
 มติ ท่ีประชุมใหขอเสนอแนะตอการรางระเบียบฯวาดวยกองทุนวิจัยสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใหการจัดต้ังกองทุนการวิจัยและการสรางสรรคมี
ความชัดเจน ครอบคลุม และสามารถสนับสนุนการวิจัยและการสรางสรรคของมหาวิทยาลัยไดตามวัตถุประสงค อาทิ
 -  ควรมีเงินประเดิมของกองทุน 
 -  จำนวนกองทุนวิจัยและการสรางสรรคในระเบียบฯยังไมชัดเจนวามีก่ีกองทุน 
 -  ควรใหระเบียบการเงินท่ีใชเอ้ือตอการทำวิจัยและการสรางสรรคซ่ึงไมสามารถใชระเบียบ การเงินแบบเดียวกับในราชการอ่ืนได 
 -  ควรกำหนดอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารกองทุนใหชัดเจนและครอบคลุมตาม ภารกิจ 
 -  ใหคณะกรรมการกองทุนฯมีอำนาจแตงต้ัง คณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพ่ือดำเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวของได
 -  ควรมีการติดตามตรวจสอบและรายงานการใชเงินกองทุน ตลอดจนเงินเหลือจายใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบ 
 -  ควรพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบในการจัดสรรทุน
 -  ควรใชช่ือ กองทุนวิจัยและสรางสรรค มากกวากองทุนวิจัยสรางสรรค
 

 รองศาสตราจารยเอกชาติ จันอุไรรัตน คณบดีคณะมัณฑนศิลป ครบวาระการดำรงตำแหนงคณบดีในวันท่ี 8 ตุลาคม  2555  สภามหาวิทยาลัย

ไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป โดยประกอบดวย

 1. นายโสภณ สุภาพงษ    ประธานกรรมการ

                กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 2. ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท             กรรมการ

        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 3. อาจารยดำริห บรรณวิทยกิจ    กรรมการ

        คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

 4. นายอภิสิทธ์ิ ไลสัตรูไกล    กรรมการ

       ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

 5. อาจารยวิรัตน พงษทอง    กรรมการ

     ผูแทนบุคลากรของคณะฯ 

 การสรรหาฯ ไดดำเนินการเสร็จส้ินแลว และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 9/2555 วันท่ี 12 กันยายน 2555   เห็นชอบแตงต้ัง ผูชวย

ศาสตราจารยเอกพงษ  ตรีตรง เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ต้ังแตวันท่ี 9 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไปศาสตราจารยเอกพงษ  ตรีตรง เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ต้ังแตวันท่ี 9 ตุลาคม 2555

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี  สาขาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท สาขาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก สาขาเภสัชการ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณดานบริหาร

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2532-2533

หัวหนาภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2535-2537

คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2551- ปจจุบัน

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี  ศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณดานบริหาร

หัวหนาภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากรพ.ศ.2549-ปจจุบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2551-ปจจุบัน 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2553

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

การประชุมคร้ังท่ี 9/2555  วันท่ี 12 กันยายน 2555



แตงต้ังคณบดี

 รองศาสตราจารย ดร. จุไรรัตน  นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร จะครบวาระการดำรงตำแหนงคณบดี ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555

สภามหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร โดยประกอบดวย

 1. นายโสภณ สุภาพงษ    ประธานกรรมการ  

        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   

 2. ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริปาณินท   กรรมการ  

        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   

 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ  กรรมการ  

     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

 4. ศาสตราจารยพิเศษจอมจินจันทรสกุล   กรรมการ  

     ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย   

 5. รองศาสตราจารย ดร.นุศราปยะพลรุงโรจน    กรรมการ  

     ผูแทนบุคลากรของคณะฯ   

 การสรรหาฯ ไดดำเนินการเสร็จส้ินแลว และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 9/2555 วันท่ี 12 กันยายน 2555   เห็นชอบแตงต้ัง

รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน  นันทานิช      เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง  4  ป  ต้ังแตวันท่ี

2 พฤศจิกายน 2555 

การประชุมคร้ังท่ี 8/2555  วันท่ี 8 สิงหาคม 2555

1. การกำหนดอัตราเงินเดือนและการข้ึนเงินเดือนประจำปของผูบริหารมหาวิทยาลัย(อธิการบดี รองอธิการบดี) 
 มติท่ีประชุมเห็นชอบการกำหนดอัตราเงินเดือนและการข้ึนเงินเดือนประจำปของผูบริหารมหาวิทยาลัย ระดับอธิการบดี และรองอธิการบดี ท้ังท่ีมาจากบุคคล
ภายนอก และเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามท่ีคณะทำงานเสนอ และใหมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำเปนระเบียบตอไป
 ท้ังน้ีท่ีประชุมใหปรับการกำหนดเงินเดือนอธิการบดีจากการใชคาตัวเลขเงินเดือน 64,340บาท ตามระเบียบฯวาดวยอัตราคาตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอก
ซ่ึงไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนงอธิการบดี พ.ศ. 2553 โดยใหใชขอความท่ีแสดงใหเห็นวาเงินเดือนของอธิการบดีท่ีมาจากบุคคลภายนอก เทากับเงินเดือนข้ันสูงสุดของ
ขาราชการพลเรือนท่ีดำรงตำแหนงบริหารในระดับอธิบดี เพ่ือใหระเบียบท่ีจะออกมามีความยืดหยุน อัตราคาตอบแทนเปล่ียนแปลงไดเม่ือมีการข้ึนเงินเดือนของขาราชการ
2  การแจงเปล่ียนแปลงสถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังของหลักสูตรนิเทศศาสตร และทักทวงสรุปผล ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอก
สถานท่ีต้ังฯ
 มติท่ีประชุมรับทราบ และใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะทำงานเพ่ือศึกษารายละเอียดของเร่ืองการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยรวมท้ังหลักเกณฑ
ข้ันตอนการดำเนินงาน ตลอดจนผลกระทบตอคุณภาพการศึกษา และผลกระทบตอมหาวิทยาลัย แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
3. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยเบ้ียประชุม คาพาหนะ และเงินสมนาคุณ ในการพิจารณาแตงต้ังใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตำแหนงระดับชำนาญงาน
ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ  และระดับเช่ียวชาญ พ.ศ. ... 
 มติท่ีประชุมเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยเบ้ียประชุมคาพาหนะ และเงินสมนาคุณ ในการพิจารณาแตงต้ังใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ
ตำแหนงระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ พ.ศ. ... ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ
4  แนวทางการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
 มติท่ีประชุมเห็นชอบแนวทางการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและคูมือการดำเนินการเสนอช่ือผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีของคณะวิชา หนวยงาน
ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีเสนอ
5.การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 มติท่ีประชุมเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร และใหมหาวิทยาลัยพิจารณาหาสาเหตุ และแนวทางเพ่ือ
แกไขปรับปรุงการดำเนินการ ในตัวช้ีวัดท่ียังมีผลการดำเนินการอยูในระดับต่ำ เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดนโยบาย หรือมาตรการสนับสนุนเพ่ือใหผลการ
ดำเนินงานมีคะแนนสูงข้ึนในอนาคต อาทิ เร่ืองการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร การพัฒนาคณาจารย เปนตน
6. ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 มติท่ีประชุมเห็นชอบการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2556
(1 ตุลาคม 2555)

1. รายงานผลการดำเนินงานตามผังแมบท มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  พ.ศ.2553-2573 ในรอบ1 ป (เมษายน 2554 - พฤษภาคม 2555)
 มติ ท่ีประชุมรับทราบและมีขอเสนอแนะในการนำผังแมบท มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร พ.ศ.2553-2573 ไปใชใหเกิดประสิทธิภาพ
และใหมหาวิทยาลัยนำไปพิจารณา คือ 
 1. เน่ืองจากผังแมบทเปนผังท่ีใชดำเนินการในระยะยาว เม่ือใชไประยะหน่ึงอาจจะไมสอดคลองกับบริบทการเปล่ียนแปลงและการพัฒนา ดังน้ันควรจะมีกลไกให
กับคณะวิชา/หนวยงานในการขอปรับในจุดท่ีมีความจำเปน ทบทวนหรือเอ้ือใหคณะวิชา/ หนวยงานท่ีจะตองดำเนินการแตกตางจากท่ีกำหนดในผังแมบท 
 2. อาจกำหนดมาตรการบางประการเพ่ือชวยการบังคับใชผังแมบท อาทิ 
  2.1.มหาวิทยาลัยดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ สรางความเขาใจแกผูบริหาร คณะวิชา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับผังแมบทมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร พ.ศ.2553-2573 ใหกวางขวางมากข้ึน
  2.2 ใหมหาวิทยาลัยระบุในสัญญาการวาจางการออกแบบกอสรางใดๆ ภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร วาแบบท่ีนำเสนอจะตองไมขัดกับผัง
แมบทของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทำใหคณะกรรมการตรวจรับแบบตรวจสอบความถูกตองของแบบกับผังแมบท
      2.3 กำหนดใหมีข้ันตอนการตรวจสอบแบบกอสรางวาไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังแมบทแลว จึงจะเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
แบบได
2.  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุนวิจัยสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ...
 มติ ท่ีประชุมใหขอเสนอแนะตอการรางระเบียบฯวาดวยกองทุนวิจัยสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใหการจัดต้ังกองทุนวิจัยและการสรางสรรคมี
ความชัดเจน ครอบคลุม และสามารถสนับสนุนการวิจัยและการสรางสรรคของมหาวิทยาลัยไดตามวัตถุประสงค อาทิ
 -  ควรมีเงินประเดิมของกองทุน 
 -  จำนวนกองทุนวิจัยและการสรางสรรคในระเบียบฯยังไมชัดเจนวามีก่ีกองทุน 
 -  ควรใหระเบียบการเงินท่ีใชเอ้ือตอการทำวิจัยและการสรางสรรคซ่ึงไมสามารถใชระเบียบการเงินแบบเดียวกับในราชการได 
 -  ควรกำหนดอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารกองทุนใหชัดเจนและครอบคลุมตาม ภารกิจ 
 -  ใหคณะกรรมการกองทุนฯมีอำนาจแตงต้ัง คณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพ่ือดำเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวของได
 -  ควรมีการติดตามตรวจสอบและรายงานการใชเงินกองทุน ตลอดจนเงินเหลือจายใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบ 
 -  ควรพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบในการจัดสรรทุน
 -  ควรใชช่ือ กองทุนวิจัยและสรางสรรค มากกวากองทุนวิจัยสรางสรรค
 

 รองศาสตราจารยเอกชาติจันอุไรรัตน คณบดีคณะมัณฑนศิลป จะครบวาระการดำรงตำแหนงคณบดีในวันท่ี 8 ตุลาคม  2555  สภามหาวิทยาลัย

ไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลปโดยประกอบดวย

 1. นายโสภณ สุภาพงษ    ประธานกรรมการ

                กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 2. ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริปาณินท   กรรมการ

        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 3. อาจารยดำริห บรรณวิทยกิจ    กรรมการ

        คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

 4. นายอภิสิทธ์ิ ไลสัตรูไกล    กรรมการ

       ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

 5. อาจารยวิรัตน พงษทอง    กรรมการ

     ผูแทนบุคลากรของคณะฯ 

 การสรรหาฯ ไดดำเนินการเสร็จส้ินแลว และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 9/2555 วันท่ี 12 กันยายน 2555   เห็นชอบแตงต้ัง ผูชวย

ศาสตราจารยเอกพงษ  ตรีตรง เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ต้ังแตวันท่ี 9 ตุลาคม 2555ศาสตราจารยเอกพงษ  ตรีตรง เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ต้ังแตวันท่ี 9 ตุลาคม 2555

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี  สาขาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท สาขาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก สาขาเภสัชการ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณดานบริหาร

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2532-2533

หัวหนาภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2535-2537

คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2551- ปจจุบัน

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี  ศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณดานบริหาร

หัวหนาภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากรพ.ศ.2549-ปจจุบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2551-ปจจุบัน 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2553

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

การประชุมคร้ังท่ี 9/2555  วันท่ี 12 กันยายน 2555



 ใหมหาวิทยาลัยนำขอเสนอแนะ ขอสังเกตของท่ีประชุมไปพิจารณา และเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุนวิจัยสรางสรรคของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ...ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ัง โดยขอใหนายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ชวยเปนท่ีปรึกษาในการ
จัดทำรางระเบียบฯดังกลาว
3. งบประมาณรายจายจากเงินรายไดและเงินรายรับโครงการพิเศษ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2556
 มติท่ีประชุมเห็นชอบงบประมาณรายจายจากเงินรายไดและเงินรายรับโครงการพิเศษ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2556  และมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาดำเนินการ อาทิ
 -  การแตงต้ังคณะกรรมการนโยบายการเงินของมหาวิทยาลัย เพ่ือชวยพิจารณากล่ันกรองดานการบริหารการเงิน งบประมาณ และการจัดทำระเบียบ
หรือประกาศดานการเงิน กอนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน หรือกรรมการ
 -  การปรับปรุงระเบียบขอบังคับเก่ียวกับเงินรายไดของมหาวิทยาลัยใหมีความชัดเจนครอบคลุมรายได/ รายรับประเภทตางๆของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
สามารถทำใหไดขอมูลท่ีแทจริงของสถานภาพทางการเงิน และการคลังของมหาวิทยาลัยได
4.การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2557 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2556)
 มติ ท่ีประชุมแตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2557 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2556) ประกอบดวย
 1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ  วัชรดุลย์ ประธานกรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 2. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง  กรรมการ
    รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร 
 3. ผศ.ดร. วันชัย สุทธะนันท  กรรมการ
    รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ                                  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ
(หมายเหตุ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี10 /2555 วันท่ี 10 ตุลาคม 2555 เห็นชอบใหเปล่ียนกรรมการจาก ผศ.เอกพงษ  ตรีตรง เปน ศ.ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห 
  กรรมการสภาฯประเภทคณาจารยประจำ  เน่ืองจาก ผศ.เอกพงษ  ตรีตรง ไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป )

 4. ผศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์            กรรมการ
     ประธานสภาคณาจารย ์
 5. รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ      กรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ
  6. ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง                                    กรรมการ

 

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการสัมมนาพิเศษเร่ือง  การเขาสูตำแหนงบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร   เม่ือวันท่ี 1-3 ตุลาคม 2555  ณ KHAO YAI ART MUSUAM
จ.นครราชสีมา โดยผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย   ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณบดี  ผูอำนวยการศูนยสถาบันสำนัก ผูอำนวยการกองตางๆ  ในสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย
ไดเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ บรรยายแลกเปล่ียนประสบการณ ดังน้ี
* ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย และนางดวงสมร วรฤทธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ บรรยายแลกเปล่ียนประสบการณ
เร่ืองคุณสมบัติท่ีสำคัญในการเปนผูบริหาร
* ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ บรรยายแลกเปล่ียนประสบการณ เร่ือง ประสบการณในการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา :
จากปญหาอุปสรรคถึงแนวโนมและทิศทางในอนาคต
* นายภราเดช พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายแลกเปล่ียนประสบการณ เร่ือง บทบาทของ
อธิการบดี : CEO หรือ Facilitator 
 

มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการสัมมนาพิเศษเร่ือง  การเขาสูตำแหนงบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร   เม่ือวันท่ี 1-3 ตุลาคม 2555  ณ KHAO YAI ART MUSUAM

สภามหาวิทยาลัยรวมแสดงความความยินดี 
 
 

      วันท่ี 12 กันยายน 2555   ศาสตราจารยเกียรติคุณ  คุณหญิงไขศรี
ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบกระเชาดอกไมแสดงความ
ยินดีกับ รองศาสตราจารย ดร.วิชัย ศรีคำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจำ ท่ีไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  แตงต้ังใหดำรง
ตำแหนง ศาสตราจารย ในสาขาวิชาภูมิศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแตวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2554

 
        วันท่ี 12 กันยายน 2555  นายภราเดช พยัฆวิเชียร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และรักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนตัวแทนมอบกระเชา
ดอกไมอวยพรเน่ืองในวันเกิด นางดวงสมร วรฤทธ์ิ และนาย
โสภณ สุภาพงษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

      รศ.ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง และ
ผศ.ภูธฤทธ์ิ  วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจำ ไดเขาอบรมหลักสูตร
“ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา”
รุน12  ระหวางวันท่ี 10,11,12,13,20,21
กันยายน และ 22 กันยายน พ.ศ. 2555
ณ  โรงแรมปทุมวันปร๊ินเซส ถนนพญาไท
กรุงเทพมหานคร

สภามหาวิทยาลัยรวมแสดงความความยินดี 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร   22 หมู 7 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
โทรศัพท 0-2849-7500 ตอ 31301-05  โทรสาร 0-2849-7505
www.council.su.ac.th

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

      รศ.ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง และ
ผศ.ภูธฤทธ์ิ  วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารยประจำ ไดเขาอบรมหลักสูตร

 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ไดประชุมคร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2555  เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของผูได

รับการเสนอช่ือเปนผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี และผูสมัคร  ซ่ึงสรุปขอมูลไดดังน้ี

 1.คณะวิชา หนวยงาน  ท่ีมีสิทธิเสนอช่ือผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี ได

เสนอช่ือผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี รวม 84 รายช่ือ

 2. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิท่ีมิได

เปนคณะกรรมการสรรหาฯ ไมมีทานใดใชสิทธิเสนอช่ือ 

 3. การรับสมัคร มีผูมาสมัคร จำนวน 3 ราย คือ

  1) รองศาสตราจารยสน  สีมาตรัง

  2) รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ

  3) ดร.อุทิสศิริวรรณ

 4.คณะกรรมการสรรหาฯ  ไดพิจารณาคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอช่ือเปน

ผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี และผูสมัคร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ.2530 มาตรา 21  และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาอธิการบดี 

พ.ศ. 2554 ขอ 6 แลวผูไดรับการเสนอช่ือฯ ผานการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน 75 ราย

ผูสมัคร จำนวน 3 ราย มีคุณสมบัติครบถวนทุกรายสามารถดูรายช่ือจากเว็บไซตสำนักงาน

สภามหาวิทยาลัย www.council.su.ac.th หรือ เว็บไซต nomination su.ac.th

 5. คณะกรรมการสรรหาฯ มีหนังสือทาบทามผูไดรับการเสนอช่ือฯ ท่ีมีคุณสมบัติ

ครบถวนทุกรายโดยใหตอบรับภายในวันท่ี 10 ตุลาคม 2555 และผูสมัครฯใหยืนยันการ

เขารับการสรรหาฯ  ภายในวันท่ี 10 ตุลาคม 2555  ซ่ึงมีผูตอบรับการทาบทาม จำนวน

5 รายคือ

 1. ดร.เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ

 2. ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช

 3. รองศาสตราจารยสน  สีมาตรัง

 4. รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ

 5. ดร.อุทิสศิริวรรณ

 คณะกรรมการสรรหา ฯ ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกทานรวมรับฟงการนำเสนอ

วิสัยทัศนฯ ของผูเขารับการสรรหาฯ ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 เวลา 09.30 น. เปนตนไป

ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ ช้ัน 4 สำนักงานอธิการบดีตล่ิงชัน กรุงเทพฯ และมีการ

ถายทอดสดผานระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัย

การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

         เดือนตุลาคม 2555 เปนการเริ่มตนปงบประมาณ

พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยมีภารกิจกิจกรรม โครงการตางๆ

ที่จะตองดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปที่

กำหนดไวจำนวนมาก   จึงขอเปนกำลังใหผูบริหารและ

บุคลากรทุกคน  

         ในชวงนี้มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังดำเนินการ

สรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีคนใหม และวันที่

สำคัญมากของกระบวนการสรรหาฯ  คือ วันท่ี 31 ตุลาคม

2555 ซ่ึงจะมีการนำเสนอวิสัยทัศน แนวคิดนโยบายในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย ของผูเขารับการสรรหาฯ  ดิฉันจึงขอ

เชิญบุคลากรทุกคนไดรวมรับฟงการนำเสนอวิสัยทัศนฯ

และรวมซักถามผูเขารับการสรรหาฯ ในประเด็นตางๆ

อยางสรางสรรค เพื่อการมีสวนรวมในการสรรหาผูที่จะ

มาเปนอธิการบดีและตามปฏิทินการสรรหาผูสมควรดำรง

ตำแหนงอธิการบดีคณะกรรมการสรรหาฯ  จะเสนอชื่อผู

สมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี  ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2555 วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 

ซึ่งจะไดทราบวาทานใดจะมาเปนอธิการบดีคนใหมของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

         นอกจากน้ันในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ทุกครั้ง  ไดกำหนดใหมีการถายทอดสดการประชุมดิฉัน

จึงขอเชิญชวนบุคลากรรวมรับฟงการถายทอดสดการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยมีจุดมุงหมาย

สำคัญเพ่ือใหบุคลากรไดรับทราบการทำงานของผูบริหาร

สภามหาวิทยาลัย และเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารสรางความ

เขาใจเพ่ือนำไปสูความรวมมือรวมใจในการทำงานรวมกัน 

  

    (ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)

             นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

         เดือนตุลาคม 2555 เปนการเริ่มตนปงบประมาณ

ประเด็นขาว 
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
*  แตงต้ังคณบดี
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ
*  กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการสัมมนาพิเศษเร่ือง  การเขาสูตำแหนงบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร   เม่ือวันท่ี 1-3 ตุลาคม 2555  ณ KHAO YAI ART MUSUAM

คณาจารยประจำ ไดเขาอบรมหลักสูตร
“ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา”
รุน12  ระหวางวันท่ี 9,10,16,17,23,24
กันยายน และ 24 กันยายน พ.ศ. 2555
ณ  โรงแรมปทุมวันปร๊ินเซส ถนนพญาไท
กรุงเทพมหานคร

คณาจารยประจำ ไดเขาอบรมหลักสูตร
“ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแตวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2554

        วันท่ี 12 กันยายน 2555  นายภราเดช พยัฆวิเชียร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และรักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนตัวแทนมอบกระเชา
ดอกไมอวยพรเน่ืองในวันเกิด นางดวงสมร วรฤทธ์ิ และนาย
โสภณ สุภาพงษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉบับปฐมฤกษ  ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (กันยายน 2555)

SU Council Newsletter
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ขาวสาร

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

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

  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)

 มติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวช้ีวัดสำนักงบประมาณ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 6 เดือน  ( 1 ตุลาคม 2554  -31 มีนาคม 2555 )

ท้ังน้ีท่ีประชุม ขอใหมหาวิทยาลัยไปพิจารณาวา ในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวช้ีวัดสำนักงบประมาณมีส่ิงใดท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือ

เพื่อชวยใหผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป 2555 บรรลุผลตามเปาหมาย  เชน  การแกไขระเบียบขอบังคับ การผลักดันเรื่องงบประมาณ 

 2. สัญญาความรวมมือระหวางวิทยาลัยนานาชาติกับสถาบันวาแตล

 มติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงสัญญาขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันวาแตลกับวิทยาลัยนานาชาติ ตามความในขอ 9 ที่มหาวิทยาลัยเสนอ .

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 13 มิถุนายน 

2555 สภามหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรไดมอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีและ

ชื่นชมอาจารย  ขาราชการ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  และนักศึกษา

ที่ไดรับรางวัลจากหนวยงาน และองคกร ตางๆ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 วันท่ี 13 มิถุนายน 2555

มหาวิทยาลัยศิลปากร   ไดจัดงานเลี้ยงขอบคุณนายกสภาและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหนง ในวันที่ 28 มิถุนายน

2555 ณ ภัตตาคารวาแตล อาคารกสท.โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ และเรียนเชิญ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ  คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

มอบของท่ีระลึกแกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

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

กิจกรรม  ของสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

       ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  นายณรงค โชควัฒนา      นางดวงสมร วรฤทธิ์

ศ.กิติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  นายบุญชัย เบญจรงคกุล  ศ.เกียรติคุณประหยัด พงษดำ

นายพิสิฐ เจริญวงศ         นายภราเดช พยัฆวิเชียร    นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ศ.เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย  นายชัยณรงค  อินทรมีทรัพย

นายอภิสิทธ  ไลสัตรูไกล   ศ.เกียรติคุณ ดร.อรศิริ  ปาณินท    

นายโสภณ  สุภาพงษ        นายสุมนต  สกลไชย

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรผูทรงคุณวุฒิ

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย

4.กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูบริหาร

นายภราเดช พยัฆวิเชียร
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

ผศ.ถาวร  โกอุดมวิทย
รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝายศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท
รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝายวิชาการ

รศ.ปริญญา  ตันติสุข
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมฯ

ผศ.ดร.เจษฏาวรรณ วิจิตรเวชการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ

ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อาจารยดำริห บรรณวิทยกิจ
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร

รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ
ผูอำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.บุญศรี  จงเสรีจิตต
ประธานสภาคณาจารย

พลโททวีเกียรติ  โกไศยกานนท
ประธารกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารยวิโชค มุกดามณี
คณะจิตรกรรมประติมากรรมฯ

ผศ.เอกพงษ ตรีตรง
คณะมัณฑนศิลป

ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห
คณะโบราณคดี

ศาสตราจารย ดร.วิชัย ศรีคำ
คณะอักษรศาสตร

  ผศ.ภูธฤทธ์ิ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ดร.วันดี ญาณไพศาล
คณะเภสัชศาสตร

รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ
คณะวิทยาศาสตร

รศ.ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง
คณะเภสัชศาสตร

อ.ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ
คณะวิทยาการจัดการ

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

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)

       นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
      วันท่ี 14 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

         ผูทรงคุณวุฒิ  ประธานคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี พรอมคณะกรรมการสรรหา

                                           ไดจัดช้ีแจงกระบวนการข้ันตอนการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนง

                                        อธิการบดีใหผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ โดยมี

                                        การถายทอดสดผานระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย ณ หองประชุม

นริศรานุวัดติวงศสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน หลังจากนั้นไดแถลงขาวการสรรหาผูสมควรดำรง

ตำแหนงอธิการบดี  ณ หอง 414 สำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

       ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  นายณรงค โชควัฒนา      นางดวงสมร วรฤทธิ์

ศ.กิติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  นายบุญชัย เบญจรงคกุล  ศ.เกียรติคุณประหยัด พงษดำ

นายพิสิฐ เจริญวงศ         นายภราเดช พยัฆวิเชียร    นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ศ.เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย  นายชัยณรงค  อินทรมีทรัพย

นายอภิสิทธ  ไลสัตรูไกล   ศ.เกียรติคุณ ดร.อรศิริ  ปาณินท    

นายโสภณ  สุภาพงษ        นายสุมนต  สกลไชย

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรผูทรงคุณวุฒิ

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย

4.กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูบริหาร

นายภราเดช พยัฆวิเชียร
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง ผศ.ถาวร  โกอุดมวิทย
รักษาการแทนรองอธิการบดี

ผศ.ถาวร  โกอุดมวิทย
รักษาการแทนรองอธิการบดี

ผศ.ถาวร  โกอุดมวิทย

ฝายศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท
รักษาการแทนรองอธิการบดี

ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท
รักษาการแทนรองอธิการบดี

ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท

ฝายวิชาการ

รศ.ปริญญา  ตันติสุข
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมฯ

ผศ.ดร.เจษฏาวรรณ วิจิตรเวชการ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมฯ

ผศ.ดร.เจษฏาวรรณ วิจิตรเวชการ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมฯ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ

ผศ.ดร.เจษฏาวรรณ วิจิตรเวชการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ

ผศ.ดร.เจษฏาวรรณ วิจิตรเวชการ ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อาจารยดำริห บรรณวิทยกิจ
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร

รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ
ผูอำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.บุญศรี  จงเสรีจิตต
ประธานสภาคณาจารย

ผศ.ดร.บุญศรี  จงเสรีจิตต
ประธานสภาคณาจารย

ผศ.ดร.บุญศรี  จงเสรีจิตต พลโททวีเกียรติ  โกไศยกานนท
ประธารกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารยวิโชค มุกดามณี
คณะจิตรกรรมประติมากรรมฯ
ศาสตราจารยวิโชค มุกดามณี
คณะจิตรกรรมประติมากรรมฯ
ศาสตราจารยวิโชค มุกดามณี ผศ.เอกพงษ ตรีตรง

คณะมัณฑนศิลป
ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห

คณะโบราณคดี

ศาสตราจารย ดร.วิชัย ศรีคำ
คณะอักษรศาสตร

  ผศ.ภูธฤทธ์ิ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ภูธฤทธ์ิ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ภูธฤทธ์ิ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ ผศ.ดร.วันดี ญาณไพศาล
คณะเภสัชศาสตร

ผศ.ดร.วันดี ญาณไพศาล
คณะเภสัชศาสตร

ผศ.ดร.วันดี ญาณไพศาล

รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ
คณะวิทยาศาสตร

รศ.ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง
คณะเภสัชศาสตร

อ.ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ
คณะวิทยาการจัดการ

อ.ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ
คณะวิทยาการจัดการ

อ.ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ

ขาวสาร
ปที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤศจ�กายน 2555)

       กับนายกสภา
มหาว�ทยาลัยศิลปากร
       กับนายกสภา       กับนายกสภา
มหาว�ทยาลัยศิลปากรมหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

เขาใจเพ่ือนำไปสูความรวมมือรวมใจในการทำงานรวมกัน 

    (ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)


