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สภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ฉบับบทีที่ 2่ 1 (พฤศจ�
กายน 2555)
ฉบับปฐมฤกษ ปปทที่ ี่ 11ฉบั
(กันยายน
2555)

คุย

แนะนำกรรมการสภามหาวิ
ยศิลปากร งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
การสรรหาผูทยาลั
สมควรดำรงตำแหน

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา13 กำหนดวาสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 37 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
กับนายกสภา
ชุดปจจุบัน ประกอบดวย
มหาว�ทยาลัยศิลปากร
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรผูทรงคุณวุฒิ

เดือนตุลาคม 2555 เปนการเริ่มตนปงบประมาณ
พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยมีภารกิจกิจกรรม โครงการตางๆ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
ที่จะตสภามหาวิ
องดำเนินทการตามแผนปฏิ
ัติรงาชการประจำป
ที่
ยาลัยเปนองคกบรสู
สุด
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
กำหนดไว
จ
ำนวนมาก
จึ
ง
ขอเป
น
กำลั
ง
ให
ผ
ู

บ
ริ
ห
ารและ
ของมหาวิทยาลัย มีหนาที่ในการกำหนด
บุคลากรทุ
นโยบาย
กำกักบคนติดตามการบริหารจัดการ
วงนีย้ให
มหาวิ
ยาลัยศิลปากร กำลังดำเนินการ
ของมหาวิในช
ทยาลั
เปนทไปตามนโยบาย
มควรดำรงตำแหน
การบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ อยุธยาคณะกรรมการสรรหาผู
นายณรงค โชควัฒนา นางดวงสมรสวรฤทธิ
์ ศ.เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วังชอธิ
รดุลย นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย
สรรหาผู
มควรดำรงตำแหน
งอธิกมีารบดี
และพั
นธกิจสอย
างมีประสิทธิภาพ
ธรรมาคนใหม และวันที่ ดร.คุณหญิง กษมาไดวรวรรณ
ประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผูได
อ วันที่ 31 ตุลาคม
ภิบสำคั
าล ญเพืมากของกระบวนการสรรหาฯ
่อใหมหาวิทยาลัยมีการพัฒคืนา
รับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี และผูสมัคร ซึ่งสรุปขอมูลไดดังนี้
มีค2555
วามกาซึวหน
่กำหนดไว
่งจะมีากตามที
ารนำเสนอวิ
สัยทัศน แนวคิดนโยบายในการ
1.คณะวิชา หนวยงาน ที่มีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี ได
ขาวสารสภามหาวิ
ทยาลัเยขศิาลรัปากรฉบั
บนี้ ดิฉันจึงขอ ศ.กิติคุณ ดร.บวรศัเสนอชื
พัฒนามหาวิ
ทยาลัย ของผู
บการสรรหาฯ
สิทธ รายชื
ไลสัตรูไกล่อ ศ.เกียรติคุณ ดร.อรศิริ ปาณินท
กดิ์ อุวรรณโณ
ญชัย เบญจรงคกุล ศ.เกียรติงอธิ
คุณประหยั
ด พงษดรวม
ำ นายอภิ84
่อผูสนายบุ
มควรดำรงตำแหน
การบดี
เปนเชิฉบั
่สำนักคนได
กงานสภามหาวิ
ทยาลัย สัยทัศนฯ
ญบุบคแรกที
ลากรทุ
รวมรับฟงการนำเสนอวิ
2. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่มิได
ศิลและร
ปากรจัวมซั
ดทำขึ
้น โดยมี
ถุประสงคเพืในประเด็
่อ
กถามผู
เขารัวบัตการสรรหาฯ
นตางๆ
เปนคณะกรรมการสรรหาฯ ไมมีทานใดใชสิทธิเสนอชื่อ
ประชาสั
มพัานงสรรค
ธ ขอมูลเพืขา่อวสารการปฏิ
ัติงาน
อยางสร
การมีสวนรวบมในการสรรหาผู
ที่จะ
3.นายภราเดช
การรัพยับสมั
คร มีผูมาสมัคร จำนวน 3 ราย คือ
นายพิสิฐ เจริญวงศ
ฆวิเชียร นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ นายโสภณ สุภาพงษ นายสุมนต สกลไชย
ของสภามหาวิ
ทยาลั
ยใหประชาคมและ
มาเปนอธิการบดี
และตามปฏิ
ทินการสรรหาผูสมควรดำรง
1) รองศาสตราจารยสน สีมาตรัง
สาธารณชนได
ับทราบ
และเปนการเพิ่ม จะเสนอชื่อผู
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย
ตำแหนงอธิกรารบดี
คณะกรรมการสรรหาฯ
2) รองศาสตราจารย
นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ
ประเภทผู
บ

ริ
ห
าร
ชองทางการสื
่อสารเดิงอธิมทีการบดี
่มีอยูแให
ลวสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
สมควรดำรงตำแหน
3) ดร.อุทิส ศิริวรรณ
สภามหาวิ
ยหวังเปวันนทีอย่ 14างยิพฤศจิ
่ง กายน 2555
ในการประชุ
มครัท้งทียาลั
่ 11/2555
4.คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อเปน
วาขซึา่งวสารสภามหาวิ
ยาลัยศิลปากรนี
ะ คนใหมของ
จะไดทราบวาทาทนใดจะมาเป
นอธิก้จารบดี
ผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี และผูศาสตราจารย
สมัครวิโชคตามพระราชบั
ญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
มุกดามณี ผศ.เอกพงษ ตรีตรง ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห
นายภราเดช พยัฆวิเชียร
เปนมหาวิ
ประโยชน
คณะจิตรกรรมประติมากรรมฯ
คณะมัณฑนศิลป
คณะโบราณคดี
ทยาลัยในการช
ศิลปากรวยสรางความเขาใจ
รักษาการแทนอธิ
ก
ารบดี
ม
หาวิ
ท
ยาลั
ย
ศิ
ล
ปากร
21 และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาอธิ
การบดี
อุปพ.ศ.2530
นายกสภามหาวิทมาตรา
ยาลัย
และความรนอกจากนั
วมมือรวมใจในการทำงานของทุ
ก
้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2554 ขอ 6 แลวผูไดรับการเสนอชื่อฯ ผานการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน 75 ราย
ฝายในมหาวิ
ยมากขึมีก้นารถายทอดสดการประชุมดิฉัน
ทุกครั้ง ไดทกยาลั
ำหนดให
ผูสมัคร จำนวน 3 ราย มีคุณสมบัติครบถวนทุกราย สามารถดูรายชื่อจากเว็บไซตสำนักงาน
จึงขอเชิญชวนบุคลากรรวมรับฟงการถายทอดสดการ
www.council.su.ac.th
ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง สภามหาวิ
ผศ.ถาวร โกอุดมวิททยยาลัยผศ.ดร.วั
นชัย สุทธะนันท
ศาสตราจารย หรื
ดร.วิชอ
ัย ศรีเว็
คำ บผศ.ไซต
ภูธฤทธิ์ วิnomination.su.ac.th
ทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ ผศ.ดร.วันดี ญาณไพศาล
การบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี
คณะอักษรศาสตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะเภสัชศาสตร
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีจุดมุงหมายคณบดีคณะวิทยาศาสตร รักษาการแทนรองอธิ
ฝายศิลปวัฒนธรรม
ฝ
า
ยวิ
ช
าการ
5. คณะกรรมการสรรหาฯ มีหนังสือทาบทามผูไดรับการเสนอชื่อฯ ที่มีคุณสมบัติ
สำคัญเพื่อให
ุคลากรได
ับทราบการทำงานของผู
(ศาสตราจารย
เกียบรติ
คุณ คุณรหญิ
งไขศรี ศรีอรุณ) บริหาร
ครบถวนทุกรายโดยใหตอบรับภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 และผูสมัครฯใหยืนยันการ
สภามหาวิ
ทยาลัย และเป
งมือในการสื่อสารสรางความ
นายกสภามหาวิ
ทยาลันยเครื
ศิล่อปากร
เขารับการสรรหาฯ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ซึ่งมีผูตอบรับการทาบทามและยืนยัน
เขาใจเพื่อนำไปสูความรวมมือรวมใจในการทำงานรวมกัน รศ.ปริญญา ตันติสุข ผศ.ดร.เจษฏาวรรณ
วิจิตรเวชการ ผศ.ดร.ปานใจ
ธารทัศนวงศ
จำนวน
5 รายคือรศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ รศ.ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง อ.ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ
เข้ารับการสรรหาฯ

ประเด็นขาว

คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมฯ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร

คณะเภสัชศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

1. ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศัก4.กรรมการสภามหาวิ
ดิ์
ทยาลัยโดยตำแหนง
* แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช
* การสรรหาผู
สมควรดำรงตำแหน
อธิงกไขศรี
ารบดีศรีอรุณ)
(ศาสตราจารย
เกียรติคุณ คุณงหญิ
3. รองศาสตราจารยสน สีมาตรัง
มหาวิทยาลัยศินายกสภามหาวิ
ลปากร
ทยาลัยศิลปากร
ติกุล ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ
อาจารยดำริห บรรณวิทยกิจ รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิต4.
ผูอำนวยการ
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรรองศาสตราจารย
ผศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต
พลโททวีเกียรติ โกไศยกานนท
* การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานสภาคณาจารย
ประธารกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
5. ดร.อุทิส ศิริวรรณ
นขาว นผลการปฏิบัติงานของ
ศิประเด็
ลปากรและประเมิ
คณะกรรมการสรรหา ฯ ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกทานรวมรับฟงการนำเสนอ
* คุยกกังานสภามหาวิ
บนายกสภามหาวิ
ทยาลัยยศิลปากร
สำนั
ทยาลั
วิสัยทัศนฯ ของผูเขารับการสรรหาฯ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
* การสรรหาผู
* แต
งตั้งคณบดีสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และมีการ
* แตงตั้งคณบดี
ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท
* สรุ
ป
มติ
ส
ภามหาวิ
ท
ยาลั
ย
ศิ
ล
ปากรที
ส
่
ำคั
ญ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
ถายทอดสดผานระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิ*จกิกรรมของสภามหาวิ
ท
ยาลั
ย
จกรรมของสภามหาวิทยาลัย

แตงตั้งคณบดี
รองศาสตราจารย ดร. จุไรรัตน นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร ครบวาระการดำรงตำแหนงคณบดี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร โดยประกอบดวย
1. นายโสภณ สุภาพงษ
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ
กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน จันทรสกุล
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
5. รองศาสตราจารย ดร.นุศรา ปยะพลรุงโรจน
กรรมการ
ผูแทนบุคลากรของคณะฯ
การสรรหาฯ ไดดำเนินการเสร็จสิ้นแลว และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2555 วันที่ 12 กันยายน 2555 เห็นชอบแตงตั้ง
รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่
2 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

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
รองศาสตราจารยเอกชาติ จันอุไรรัตน คณบดีคณะมัณฑนศิลป ครบวาระการดำรงตำแหนงคณบดีในวันที่ 8 ตุลาคม 2555 สภามหาวิทยาลัย
ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป โดยประกอบดวย
1. นายโสภณ สุภาพงษ
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. อาจารยดำริห บรรณวิทยกิจ
กรรมการ
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
4. นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
5. อาจารยวิรัตน พงษทอง
กรรมการ
ผูแทนบุคลากรของคณะฯ
การสรรหาฯ ไดดำเนินการเสร็จสิ้นแลว และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2555 วันที่ 12 กันยายน 2555 เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวย
ศาสตราจารยเอกพงษ ตรีตรง เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

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

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
การประชุมครั้งที่ 8/2555 วันที่ 8 สิงหาคม 2555
1. การกำหนดอัตราเงินเดือนและการขึ้นเงินเดือนประจำปของผูบริหารมหาวิทยาลัย(อธิการบดี รองอธิการบดี)
มติที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดอัตราเงินเดือนและการขึ้นเงินเดือนประจำปของผูบริหารมหาวิทยาลัย ระดับอธิการบดี และรองอธิการบดี ทั้งที่มาจากบุคคล
ภายนอก และเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามที่คณะทำงานเสนอ และใหมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำเปนระเบียบตอไป
ทั้งนี้ที่ประชุมใหปรับการกำหนดเงินเดือนอธิการบดีจากการใชคาตัวเลขเงินเดือน 64,340บาท ตามระเบียบฯวาดวยอัตราคาตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอก
ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงอธิการบดี พ.ศ. 2553 โดยใหใชขอความที่แสดงใหเห็นวาเงินเดือนของอธิการบดีที่มาจากบุคคลภายนอก เทากับเงินเดือนขั้นสูงสุดของ
ขาราชการพลเรือนที่ดำรงตำแหนงบริหารในระดับอธิบดี เพื่อใหระเบียบที่จะออกมามีความยืดหยุน อัตราคาตอบแทนเปลี่ยนแปลงไดเมื่อมีการขึ้นเงินเดือนของขาราชการ
2 การแจงเปลี่ยนแปลงสถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของหลักสูตรนิเทศศาสตร และทักทวงสรุปผล ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งฯ
มติที่ประชุมรับทราบ และใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษารายละเอียดของเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยรวมทั้งหลักเกณฑ
ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนผลกระทบตอคุณภาพการศึกษา และผลกระทบตอมหาวิทยาลัย แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
3. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยเบี้ยประชุม คาพาหนะ และเงินสมนาคุณ ในการพิจารณาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตำแหนงระดับชำนาญงาน
ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ พ.ศ. ...
มติที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยเบี้ยประชุมคาพาหนะ และเงินสมนาคุณ ในการพิจารณาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ
ตำแหนงระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ พ.ศ. ... ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
4 แนวทางการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
มติที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและคูมือการดำเนินการเสนอชื่อผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีของคณะวิชา หนวยงาน
ตามที่คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีเสนอ
5.การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร
มติที่ประชุมเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สาม มหาวิทยาลัยศิลปากร และใหมหาวิทยาลัยพิจารณาหาสาเหตุ และแนวทางเพื่อ
แกไขปรับปรุงการดำเนินการ ในตัวชี้วัดที่ยังมีผลการดำเนินการอยูในระดับต่ำ เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดนโยบาย หรือมาตรการสนับสนุนเพื่อใหผลการ
ดำเนินงานมีคะแนนสูงขึ้นในอนาคต อาทิ เรื่องการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร การพัฒนาคณาจารย เปนตน
6. ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
มติที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยเสนอ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2556
(1 ตุลาคม 2555)

การประชุมครั้งที่ 9/2555 วันที่ 12 กันยายน 2555
1. รายงานผลการดำเนินงานตามผังแมบท มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร พ.ศ.2553-2573 ในรอบ1 ป (เมษายน 2554 - พฤษภาคม 2555)
มติ ที่ประชุมรับทราบและมีขอเสนอแนะในการนำผังแมบท มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร พ.ศ.2553-2573 ไปใชใหเกิดประสิทธิภาพ
และใหมหาวิทยาลัยนำไปพิจารณา คือ
1. เนื่องจากผังแมบทเปนผังที่ใชดำเนินการในระยะยาว เมื่อใชไประยะหนึ่งอาจจะไมสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ดังนั้นควรจะมีกลไกให
กับคณะวิชา/หนวยงานในการขอปรับในจุดที่มีความจำเปน ทบทวนหรือเอื้อใหคณะวิชา/ หนวยงานที่จะตองดำเนินการแตกตางจากที่กำหนดในผังแมบท
2. อาจกำหนดมาตรการบางประการเพื่อชวยการบังคับใชผังแมบท อาทิ
2.1.มหาวิทยาลัยดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ สรางความเขาใจแกผูบริหาร คณะวิชา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับผังแมบทมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร พ.ศ.2553-2573 ใหกวางขวางมากขึ้น
2.2 ใหมหาวิทยาลัยระบุในสัญญาการวาจางการออกแบบกอสรางใดๆ ภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร วาแบบที่นำเสนอจะตองไมขัดกับผัง
แมบทของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำใหคณะกรรมการตรวจรับแบบตรวจสอบความถูกตองของแบบกับผังแมบท
2.3 กำหนดใหมีขั้นตอนการตรวจสอบแบบกอสรางวาไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังแมบทแลว จึงจะเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แบบได
2. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุนวิจัยสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ...
มติ ที่ประชุมใหขอเสนอแนะตอการรางระเบียบฯวาดวยกองทุนวิจัยสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหการจัดตั้งกองทุนวิจัยและการสรางสรรคมี
ความชัดเจน ครอบคลุม และสามารถสนับสนุนการวิจัยและการสรางสรรคของมหาวิทยาลัยไดตามวัตถุประสงค อาทิ
- ควรมีเงินประเดิมของกองทุน
- จำนวนกองทุนวิจัยและการสรางสรรคในระเบียบฯยังไมชัดเจนวามีกี่กองทุน
- ควรใหระเบียบการเงินที่ใชเอื้อตอการทำวิจัยและการสรางสรรคซึ่งไมสามารถใชระเบียบการเงินแบบเดียวกับในราชการได
- ควรกำหนดอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนใหชัดเจนและครอบคลุมตาม ภารกิจ
- ใหคณะกรรมการกองทุนฯมีอำนาจแตงตั้ง คณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของได
- ควรมีการติดตามตรวจสอบและรายงานการใชเงินกองทุน ตลอดจนเงินเหลือจายใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบ
- ควรพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบในการจัดสรรทุน
- ควรใชชื่อ กองทุนวิจัยและสรางสรรค มากกวากองทุนวิจัยสรางสรรค

ทยาลัยนำขทอยาลั
เสนอแนะ
เกตของที่ประชุ
มไปพิ
สรุปมติใหสมหาวิ
ภามหาวิ
ยศิขอลสังปากรที
่สำคั
ญจารณา และเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุนวิจัยสรางสรรคของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ...ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง โดยขอใหนายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ชวยเปนที่ปรึกษาในการ
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้งที่ 6/2555
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การแต
ง
ตั
ง
้
ทยาลัยยบเพืประกาศที
่อชวยพิจ่การณากลั
ขาดความปลอดภัยในการเดินคณะกรรมการนโยบายการเงิ
ทาง และการดูแลการรับนองใหนของมหาวิ
เปนไปตามระเบี
ำหนด ่นกรองดานการบริหารการเงิน งบประมาณ และการจัดทำระเบียบ
หรือประกาศด
า
นการเงิ
น
ก
อ
นนำเสนอสภามหาวิ
ท
ยาลั
ย
พิ
จ
ารณา
โดยมี
ผ
ท

ู
รงคุ
ณ
วุ
ฒ
เ
ิ
ป
นประธาน
หรือกรรมการ
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปญหาเรื่องน้ำมีไมเพียงพอ ควรมีมาตรการในการสำรองน้
ำดิบ การประหยั
ดน้ำ และการวางแผนระยะยาวในการจัดหาที่เก็บน้ำและปญหาหอพัก
- การปรับปรุงระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับเงินรายไดของมหาวิทยาลัยใหมีความชัดเจนครอบคลุมรายได/ รายรับประเภทตางๆของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
นักศึกษามีไมเพียงพอ ผูบริหารชุดรักษาราชการแทน จะเรงดำเนินการแกไขปญหาเฉพาะหนา และวางแนวทางเพื่อการพัฒนาสำหรับผูบริหารชุดตอไป
สามารถทำใหไดขอมูลที่แทจริงของสถานภาพทางการเงิน และการคลังของมหาวิทยาลัยได
2.วิท4.การต
ยาลัยนานาชาติ
ขออนุมัติเชาาราชการพลเรื
พื้นที่อาคาร กสท.
โทรคมนาคม
มติ สัเห็งกันดชอบให
ยาลัยยศินานาชาติ
เชาพื้นทีง่อบประมาณ
าคาร กสท.พ.ศ.2557
โทรคมนาคมเพื
ยการจัดการเรียนการสอน
อเวลาราชการของข
อนในสถาบั
นอุดมศึกษา
มหาวิวทิทยาลั
ลปากร ประจำป
(ณ วัน่อรองรั
ที่ 1 ตุบลการย
าคมา2556)
หลักสูตรศิลปบัณมติฑิตที่ปสาขาการออกแบบมั
ลติมีเดียจากอาคารธนาลงกรณ
่อาคาร กสท.ชาการในการต
โทรคมนาคม อทัเวลาราชการของข
้งนี้ตั้งแตเดือนกรกฎาคม
2555 โดยมี
ระยะเวลาการเช
3 ป งกัด
ระชุมแตงตั้งคณะกรรมการกลั
่นกรองคุณสมบัติแมาที
ละผลงานทางวิ
าราชการพลเรื
อนในสถาบั
นอุดมศึากษาสั
มหาวิทมยาลั
ลปากร ประจำป
พ.ศ.2557 (วันที่ 1 ตุลาคม 2556) ประกอบดวย
การประชุ
ครั้งยทีศิ่ 7/2555
วันที่ 11งบประมาณ
กรกฎาคม 2555
1.
ศ.เกี
ย
รติ
ค
ณ
ุ
นพ.ยงยุ
ท
ธ
วั
ช
รดุ
ประธานกรรมการ
4. ผศ.ดร.บุ
ญศรี จงเสรี
จิตต์ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2554
กรรมการ
1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบลัตย์ิราชการและตั
วชี้วัดสำนักงบประมาณ ประจำป
งบประมาณ
พ.ศ.2555
-31 มีนาคม 2555)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานสภาคณาจารย์
มติรับทราบรายงานผลการดำเนิ
นงานตามแผนปฏิ
บัติราชการและตั
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2554 -31 มีนาคม 2555 )
2. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุ
ญสง
กรรมการ วชี้วัดสำนักงบประมาณ
5. รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ
กรรมการ
ทั้งนี้ที่ประชุม ขอใหรักมษาราชการแทนรองอธิ
หาวิทยาลัยไปพิจารณาวการบดี
า ในการกำกั
บัติราชการและตัวชีท้วัดยาลั
สำนัยกประเภทคณาจารย
งบประมาณมีสิ่งใดทีประจำ
่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือ
ฝายบริบหติารดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิกรรมการสภามหาวิ
เพื่อชวยใหผลการดำเนิ
นการตามแผนปฏิ
บรรลุผลตามเปาหมาย เช6.น ผศ.เอกพงษ์
การแกไขระเบีตรียบข
3. ผศ.ดร.
วันชัย สุทธะนับนัตทิราชการประจำป 2555
กรรมการ
ตรงอบังคับ การผลักดันเรื่องงบประมาณกรรมการ
2. สัญญาความร
วมมือระหวางวิทยาลั
ยนานาชาติ
ับสถาบันวาแตล
รักษาราชการแทนรองอธิ
การบดี
ฝายวิชกาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ
(หมายเหตุ
่ประชุมสภามหาวิ
ทยาลัยญครัญาข
้งทีอ่1ตกลงความร
0 /2555 วันวทีมมื่ 10อระหว
ตุลาคม
2555นวาแตลกั
เห็นชอบให
ปลี่ยนกรรมการจาก
ผศ.เอกพงษ
ตรงทยาลั
เปนยศ.ดร.ศั
มติเห็นทีชอบการขอเปลี
่ยนแปลงสั
างสถาบั
บวิทเยาลั
นานาชาติ ตามความในข
อ 9 ทีตรี
่มหาวิ
เสนอ .กดิ์ชัย สายสิงห
กรรมการสภาฯประเภทคณาจารยประจำ เนื่องจาก ผศ.เอกพงษ ตรีตรง ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป )

กิจกรรม ของสภามหาวิทยาลั
ย
กิจกรรมของสภามหาวิ
ทยาลัย
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

มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการสัมมนาพิเศษเรื่อง การเขาสูตำแหนงบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 1-3 ตุลาคม 2555 ณ KHAO YAI ART MUSUAM
จ.นครราชสีมา โดยผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผูอำนวยการศูนยสถาบันสำนัก ผูอำนวยการกองตางๆ ในสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย
ไดเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ บรรยายแลกเปลี
่ยนประสบการณ
ดังนี้
ในการประชุ
มสภามหาวิ
ทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 13 มิถุนายน
* ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย และนางดวงสมร
วรฤทธิ
์
กรรมการสภามหาวิ
ท
ยาลัยผูทรงคุเกีณยวุฒ
นประสบการณ
2555 สภามหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย
รติิ บรรยายแลกเปลี
คุณ คุณหญิง่ยไขศรี
ศรีอรุณ
เรื่องคุณสมบัติที่สำคัญในการเปนผูบริหาร
ยศิลปากรได
มอบเกียรติในการบริ
บัตร หแสดงความยิ
ดีกแษาละ:
* ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุนายกสภามหาวิ
ณวุฒิ บรรยายแลกเปลีท่ยยาลั
นประสบการณ
เรื่อง ประสบการณ
ารงานสถาบันอุดนมศึ
จากปญหาอุปสรรคถึงแนวโนมและทิศทางในอนาคต
ชื่นชมอาจารย ขาราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และนักศึกษา
* นายภราเดช พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ เรื่อง บทบาทของ
ที่ไดรับรางวัลจากหนวยงาน และองคกร ตางๆ
อธิการบดี : CEO หรือ Facilitator

สภามหาวิ
ทยาลัเวลา
ยรวมแสดงความความยิ
วันที่ 14 สิงหาคม
2555
13.00 น. นายสุนมดีนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 12 กันยายน
เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี
ผูทรักรงคุ
วุฒิและ
ประธานคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหน
งอธิก2555
ารบดีศาสตราจารย
พรอมคณะกรรมการสรรหา
รศ.ดร.อวยพร อภิ
ษอรณามวง
ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบกระเชาดอกไมแสดงความ
ผศ.ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒไดนานุ
รักษาศิริ
ยินดีกับ รองศาสตราจารย
จัดรชีักษ้แจงกระบวนการขั
้นตอนการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหน
ง ดร.วิชัย ศรีคำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจำ ที่ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ประเภท
อธิการบดีใหผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัตำแหน
ยทราบ
โดยมี ในสาขาวิชาภูมิศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร
ง ศาสตราจารย
คณาจารยประจำ ไดเขาอบรมหลักสูตร
การถ
ายทอดสดผ
ณ หกษรศาสตร
องประชุมหาวิ
ม ทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554
“ธรรมาภิบาลเพื่อการพั
ฒนาอุ
ดมศึกษา” านระบบ Internet ของมหาวิทยาลัยคณะอั
างวักนทีารบดี
่ 9,10,16,17,23,24
10,11,12,13,20,21
นริศรานุวัดติวงศสรุนำนั12กระหว
งานอธิ
ตลิ่งชัน หลังจากนั้นไดแถลงขาวการสรรหาผูสมควรดำรง วันที่ 12 กันยายน 2555 นายภราเดช พยัฆวิเชียร
กันยายน และ 24
22 กันยายน พ.ศ. 2555
ตำแหนงอธิการบดีณ ณโรงแรมปทุ
หอง 414
การบดี ตลิ่งชัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และรักษาราชการ
มวันปริสำนั
๊นเซสกงานอธิ
ถนนพญาไท
กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนตัวแทนมอบกระเชา
22 หมู 7 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170ดอกไมอวยพรเนื่องในวันเกิด นางดวงสมร วรฤทธิ์ และนาย
โสภณ สุภาพงษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

โทรศัพท 0-2849-7500 ตอ 31301-05 โทรสาร 0-2849-7505

คุณหญิ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิศาสตราจารย
ลปากร เทีกีย่ปรติรึคกุณษากิ
ตติงไขศรี
มศักศรีดิ์อรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วันชัย สุทธะนันท ที่ปรึกษา นางสาวฉวีวรรณ หลิมวัฒนา บรรณาธิการ
คลากรสำนั
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วันชัย สุทธะนันท ที่ปรึกษา นางสาวฉวีวรรณ บุหลิ
มวัฒนากงานสภามหาวิ
บรรณาธิทกยาลัารย คณะทำงาน
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย คณะทำงาน

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

