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            เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน และบุคลากร 
สํานักงานตรวจสอบภายใน เขาพบ ศาสตราจารยเกียรติคณุ ดร.สุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ขอรับคําปรึกษาหารือดานการปฏบิัติงานตรวจสอบเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน กอใหเกิดการพฒันาเปนการสรางคณุคา
เพิ่มใหแกสํานักงานตรวจสอบภายใน ตามขอเสนอแนะของทานอธิการบด ี 

 

 

  

 

 

 

 

         ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ไดจัดโครงการประชุม 
เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตรตางประเทศเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน  ระหวางวันท่ี 23-24 
พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมโรสการเดน  อ.สามพราน จ.นครปฐม และไดเรยีนเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิและรักษาราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยศลิปากร  นายไกรฤทธิ์ บณุยเกียรติ กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ และผูบริหารมหาวิทยาลยั รวมประชุมใหความคิดเห็นขอเสนอแนะ 

 

 
 

 

 

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

       กับนายกสภา
มหาว�ทยาลัยศิลปากร
       กับนายกสภา
มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

            ขออัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2555  มาเพื่อความเปนสิริมงคลในชีวิตและ
นอมนำไปปฏิบัติ
        “…คำอวยพรและคำปฏิญาณสัญญาที่พวกทานได
กลาวนั้น  เปนที่ประจักษใจมาก  ขอขอบใจทานทั้งหลาย
ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคนที่พรั่งพรอมกันมาดวย
ความปรารถนาดีและไมตรีจิต  ความปรารถนาดีและความ
พรอมเพรียงกันของทุกคนอยางที่ไดเห็นในวันนี้ทำให
ขาพเจาปลื้มใจมีกำลังใจมากขึ้นมีความเชื่อเสมอวาความ
เมตตาปรารถนาดีของทานนี้   เปนปจจัยอยางสำคัญที่จะ
ทำใหความพรอมเพรียงใหเกิดข้ึนมีข้ึนท้ังในหมูคณะและใน
ชาติบานเมือง แตถาคนไทยเรายังมีคุณธรรมอันน้ีอยูในจิตใจ
ก็จะมีความหวังไดวาบานเมืองไทยไมวาจะอยูในสถานการณ
ใดๆก็จะอยูรอดปลอดภัยและธำรงมั่นคงตอไปไดตลอด
รอดฝงอยางแนนอน  ขออำนาจแหงคุณพระรัตนตรัยและ
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ  จงคุมครองรักษาทาน  รักษาชาติไทยใหมีแต
ความผาสุขรมเย็นตลอดไป… ”
        ขาวสภามหาวิทยาลัยฉบับนี้ออกในเดือนมกราคม
2556  จึงขอสวัสดีปใหมกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูบริหาร
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน  และขอ
อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย รวมทั้งสิ่งที่ทานเคารพนับถือ
อำนวยพรใหทุกทานประสบความสุข   มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงสมบูรณมีจิตใจท่ีสดช่ืนเบิกบาน  มีกำลังกาย กำลัง
ความคิด  กำลังสติปญญาท่ีจะรวมกันพัฒนาประเทศชาติ
และมหาวิทยาลัยศิลปากรใหเจริญกาวหนา 
         ดิฉันขอขอบพระคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูบริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคนที่ใน
รอบปที่ผานมาไดรวมกันทำงานดวยกันเปนอยางดี 

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

25 ธันวาคม 2555

ประเด็นขาว

      

ประวัติ ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช 

คุณวุฒิ      

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  Illinois Institute of Technology,

สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ

  -  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

     พ.ศ. 2539-2543

  -  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

     พ.ศ.2544-2547

  -  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พ.ศ.2548-2555

สรุปการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

         การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ไดเสร็จส้ินแลว โดยสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี11/2555  วันท่ี

14 พฤศจิกายน2555  มีมติเห็นชอบให  ผูชวยศาสตราจารย  ชัยชาญ

ถาวรเวช เปนผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี ฯ เสนอ และ

ใหทำหนาที่รักษาราชการแทนอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2555

จนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  แตงตั้งใหดำรงตำแหนง

อธิการบดี

      ทั้งนี้ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดขั้นตอน  กระบวนการสรรหาผู

สมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี  และประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน นโยบาย

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยของผูชวยศาสตราจารย  ชัยชาญ ถาวรเวช

ไดที่เว็บไซต  nomination.su.ac.th

      

                     การประชุมครั้งที่ 11/2555  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
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                  วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2555  มหาวิทยาลัยไดจดังานเลี้ยงขอบคุณ นายภราเดช  พยัฆวเิชียร กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ   ทีไ่ดกรุณาทําหนาทีร่ักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางวันท่ี 6 มิถุนายน 
2555 – 30 พฤศจิกายน 2555   ณ ภัตตาคารวาแตล วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร กสท. กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

       วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555  ศาสตราจารยเกียรติคุณ คณุหญงิไขศรี ศรีอรณุ   นายกสภามหาวทิยาลัยศลิปากร ไดมอบ
เกียรติบตัรและของที่ระลึกใหแก อาจารยกิตติคุณ สดประเสริฐ และ อาจารยสําเภา  ไตรอุดม จากคณะดรุิยางคศาสตร ที่ได
รางวัลชนะเลิศแตงเพลง จากการประกวดเพลงประจําอาเซียน  ผลงานเพลง The ASEAN Way  

 

 

 

สาระนารู 

Stanford University 
The University values:  
•integrity 
•honesty and fairness  

     วันที่ 31 ตุลาคม 2555  นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ

ผูอำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในและบุคลากร

สำนักงานตรวจสอบภายใน      เขาพบ ศาสตราจารย

เกียรติคุณ ดร.สุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อขอรับคำปรึกษาหารือดานการปฏิบัติ

งานตรวจสอบเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงาน กอใหเกิดการพัฒนาเปนการสรางคุณคาเพิ่ม

ใหแกสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามขอเสนอแนะของทานอธิการบดี 

ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล  รักษาราชการ
แทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและ
กิจการพิเศษ ไดจัดโครงการประชุม เรื่อง 
การจัดทำแผนยุทธศาสตรตางประเทศเพื่อ
เตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคม

อาเซียน  ระหวางวันท่ี 23-24 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมโรสการเดน  อ.สามพราน จ.นครปฐม
และไดเรียนเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและรักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นายไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารมหาวิทยาลัย รวมประชุมใหความคิดเห็นขอเสนอแนะ
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            เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน และบุคลากร 
สํานักงานตรวจสอบภายใน เขาพบ ศาสตราจารยเกียรติคณุ ดร.สุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ขอรับคําปรึกษาหารือดานการปฏบิัติงานตรวจสอบเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน กอใหเกิดการพฒันาเปนการสรางคณุคา
เพิ่มใหแกสํานักงานตรวจสอบภายใน ตามขอเสนอแนะของทานอธิการบด ี 

 

 

  

 

 

 

 

         ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ไดจัดโครงการประชุม 
เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตรตางประเทศเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน  ระหวางวันท่ี 23-24 
พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมโรสการเดน  อ.สามพราน จ.นครปฐม และไดเรยีนเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิและรักษาราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยศลิปากร  นายไกรฤทธิ์ บณุยเกียรติ กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ และผูบริหารมหาวิทยาลยั รวมประชุมใหความคิดเห็นขอเสนอแนะ 

 

 
 

 

 

           วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยไดจัดงานเล้ียงขอบคุณ นายภราเดช
พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดกรุณาทำหนาท่ีรักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร    ระหวางวันท่ี  6  มิถุนายน –  30 พฤศจิกายน
2555  ณ ภัตตาคารวาแตล วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร กสท. กรุงเทพฯ

      วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายก
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร   ไดมอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึกใหแก  อาจารยกิตติคุณ
สดประเสริฐ และ อาจารยสำเภา ไตรอุดม จากคณะดุริยางคศาสตร ท่ีไดรางวัลชนะเลิศ
แตงเพลง จากการประกวดเพลงประจาอาเซียน ผลงานเพลง The ASEAN Way

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร (เบื้องตน)

           มติ ท่ีประชุมรับทราบสำหรับตัวบงช้ีท่ีมหาวิทยาลัยไดคะแนนนอย ใหอธิการบดีคนใหมนำขอเสนอแนะของท่ีประชุมสภฯ ไปพิจารณาวางแผนปรับปรุง เพ่ือใหมีผล

    การดำเนินการที่สูงขึ้นและสำหรับตัวบงขี้ที่มหาวิทยาลัยไดคะแนนในระดับดี ถึง ดีมาก ควรพัฒนาใหมีผลการดำเนินการที่ดีเพิ่มขึ้น

2. รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นายภราเดช พยัฆวิเชียร  ระหวางวันที่ 6 มิถุนายน -14 พฤศจิกายน 2555

           มติ ที่ประชุมรับทราบ และประธาน ในนามของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกลาวขอบคุณ นายภราเดช พยัฆวิเชียร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

    และทีมผูบริหารที่เสียสละเวลาและทุมเทอุทิศตนบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่  6 มิถุนายน 2555   เปนตนมา

3. ขอมูลเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

           มติท่ีประชุมรับทราบ และมอบอธิการบดีคนใหมนำขอมูลเร่ืองการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไปพิจารณา เร่ืองการนำมหาวิทยาลัยศิลปากรเขาสูการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

    ตอไป  ทั้งนี้มีขอสังเกตดวยวามหาวิทยาลัยศิลปากรมีชื่อเสียงดานศิลปะเปนเอกลักษณที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ควรที่จะเปนผูนำในการสรางมาตรฐานของ

    มหาวิทยาลัยในมิติทางดานศิลปะและการสรางสรรค ซึ่งสถาบันจัดอันดับตางๆยังมิไดดำเนินการในเรื่องดังกลาว

4. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนวิจัยและสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ...

           มติที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนวิจัยและสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ...ตามที่เสนอ

5. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการขึ้นเงินเดือนประจำปใหแกผูดำรงตำแหนงอธิการบดี ซึ่งเปนบุคคลภายนอก พ.ศ. ...

           มติที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการขึ้นเงินเดือนประจำปใหแกผูดำรงตำแหนงอธิการบดีซึ่งเปนบุคคลภายนอก พ.ศ. ...... 

    ตามที่เสนอ อนึ่งที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพื่อใหมหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาในเรื่องระบบการใหโบนัสประจำปแกผูบริหารตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจนำมาใชรวมกับ

    ระบบการขึ้นเงินเดือนประจำปของผูบริหาร 

6. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ..

           มติเนื่องจาก (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ... มีรายละเอียดมาก  จึงตองพิจารณาอยางรอบคอบ  จึงใหกรรมการ

   สภามหาวิทยาลัยนำกลับไปพิจารณา และหากมีขอเสนอแนะ ขอสังเกต หรือประสงคที่จะแกไข ขอใหแจงรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร เพื่อพิจารณาปรับ

   แกไข แลวนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง

7. การเสนอขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ  จำนวน 2 สถาบัน

           มติที่ประชุมเห็นชอบขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ  จำนวน 2  สถาบันตามที่เสนอที่ประชุม

    มีขอเสนอแนะ  สำหรับการตกลงความรวมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Tokyo University of Arts วา  มหาวิทยาลัยควรเจรจาเพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนที่เทาเทียม

    สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ  โดยขอใหทาง Tokyo University of Arts รับผิดชอบที่พัก และ/หรือคาใชจายที่จำเปนของนักศึกษาไทยในประเทศ

    ญี่ปุน  และทางมหาวิทยาลัยจักรับผิดชอบที่พัก และ/หรือคาใชจายที่จำเปนของนักศึกษาญี่ปุนในประเทศไทย   ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไทยเขารวมโครงการได

    มากขึ้น เนื่องจากทางญี่ปุนมีคาครองชีพที่สูงกวาประเทศไทยมาก

ปท่ี 1 ฉบับท่ี 3  มกราคม  2556

 

* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

* สรุปการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

* แตงตั้งคณบดี

* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

*  กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
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            เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน และบุคลากร 
สํานักงานตรวจสอบภายใน เขาพบ ศาสตราจารยเกียรติคณุ ดร.สุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ขอรับคําปรึกษาหารือดานการปฏบิัติงานตรวจสอบเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน กอใหเกิดการพฒันาเปนการสรางคณุคา
เพิ่มใหแกสํานักงานตรวจสอบภายใน ตามขอเสนอแนะของทานอธิการบด ี 

 

 

  

 

 

 

 

         ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ไดจัดโครงการประชุม 
เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตรตางประเทศเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน  ระหวางวันท่ี 23-24 
พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมโรสการเดน  อ.สามพราน จ.นครปฐม และไดเรยีนเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิและรักษาราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยศลิปากร  นายไกรฤทธิ์ บณุยเกียรติ กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ และผูบริหารมหาวิทยาลยั รวมประชุมใหความคิดเห็นขอเสนอแนะ 
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                  วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2555  มหาวิทยาลัยไดจดังานเลี้ยงขอบคุณ นายภราเดช  พยัฆวเิชียร กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ   ทีไ่ดกรุณาทําหนาทีร่ักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางวันท่ี 6 มิถุนายน 
2555 – 30 พฤศจิกายน 2555   ณ ภัตตาคารวาแตล วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร กสท. กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

       วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555  ศาสตราจารยเกียรติคุณ คณุหญงิไขศรี ศรีอรณุ   นายกสภามหาวทิยาลัยศลิปากร ไดมอบ
เกียรติบตัรและของที่ระลึกใหแก อาจารยกิตติคุณ สดประเสริฐ และ อาจารยสําเภา  ไตรอุดม จากคณะดรุิยางคศาสตร ที่ได
รางวัลชนะเลิศแตงเพลง จากการประกวดเพลงประจําอาเซียน  ผลงานเพลง The ASEAN Way  

 

 

 

สาระนารู 

Stanford University 
The University values:  
•integrity 
•honesty and fairness  

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



áµ‹§µÑé§¤³º Ṍ ÊÃØ»ÁµÔÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡Ã·ÕèÊÓ¤ÑÞ

 1.ศ.เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ  วัชรดุลย          ประธานกรรมการ

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

 2.นายบุญชัย  เบญจรงคกุล           กรรมการ

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

 3.ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ   กรรมการ

   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 4.รองศาสตราจารย ดร.กนก  ผลารักษ        กรรมการ

   ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

 5.อาจารย ดร.สุภาวดี   มานะไตรนนท       กรรมการ

   ผูแทนบุคลากรของคณะฯ

 

 4. ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ กรรมการ

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 5. รศ.ยืน ภูวรวรรณ  กรรมการ

        ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

              การประชุมครั้งที่ 10/2555  วันที่ 10 ตุลาคม 2555 รองศาสตราจารย เกรียงศักดิ์ พูนสุข คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ครบวาระการดำรงตำแหนงคณบดีฯ

ในวันที่  30  พฤศจิกายน 2555   สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร ประกอบดวย

 

 การสรรหาฯ ไดดำเนินการเสร็จสิ้นแลว สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2555 วันที่ 10 ตุลาคม 2555  เห็นชอบแตงตั้ง

อาจารย ดร.ภวพล  คงชุม เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป

ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2555 เปนตนไป

                                      ประวัติการศึกษา

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) เกียรตินิยมอันดับสอง  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2535

   Master of Science (Aquaculture), Central Luzon State University, Philippines พ.ศ. 2542

   Doctor of Philosophy (Fisheries & Wildlife Sciences), 

   Virginia Polytechnic Institute and State University, USA  พ.ศ. 2553

      ประสบการณดานการบริหาร

   1. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ำ

   2. รองคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

   3. กรรมการบริหารประจำคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

   4. รองผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

          

 อาจารยรวิทัติ  ภูหล่ำ ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร ครบวาระการดำรงตำแหนงผูอำนวยการฯ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร ประกอบดวย

 1. นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย     ประธานกรรมการ

        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

 2. นายณรงค โชควัฒนา      กรรมการ

        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

 3. รศ.ดร.วิสาข  จัติวัตร      กรรมการ

        คณบดีคณะศึกษาศาสตร

 การสรรหาฯ ไดดำเนินการเสร็จสิ้นแลว สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2555 วันที่ 10 ตุลาคม 2555  เห็นชอบแตงตั้ง

ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย  เผาทองจีน เปนผูสมควรดำรงผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร    โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป   แตวันที่

2  พฤศจิกายน 2555 เปนตนไป

  
     ประวัติการศึกษา 
   เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2528

   เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537

     ประสบการณดานการบริหาร

   รองคณบดีฝายบริหาร คณะเภสัชศาสตร   2539 – 2540

   รองคณบดีฝายบริหารจัดการดานสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร 2544 – 2551

   หัวหนาภาคชีวเภสัชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร     2554 – 2555

      

   

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2555    

         มติที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยรับไปดำเนินการ ดังนี้

     1) เนื่องจากนักศึกษาเปนหัวใจของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยจึงตองมุงไปสูการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาทั้งรางกาย จิตใจ

        วิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรให

              - แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีนายกสภาฯหรือกรรมการสภาฯเปนประธาน มีหนาที่กำหนดนโยบาย และแนวทางใน

     การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุกดาน รวมทั้งเรื่องงบประมาณที่ใชพัฒนานักศึกษา และการพัฒนาสิ่งแวดลอม และสิ่งอำนวยความสะดวก

     ตลอดจนบริการที่มหาวิทยาลัยจัดใหแกนักศึกษา และกิจกรรมนักศึกษาดวย โดยใหมหาวิทยาลัยนำเสนอองคประกอบ บทบาทหนาที่ของ

     คณะกรรมการใหสภาฯพิจารณา

              - จัดใหมีวาระดานการพัฒนานักศึกษาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

     2) ปจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแหงในประเทศไทยเขาสูระบบการประเมินจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) ที่ดำเนินการโดยสถาบันจัด

        อันดับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติท่ีมีอยูดวยกันหลายสถาบัน ท้ัง Time Higher Education World University Rankings, QS Asian University

        Rankings นอกจากเปนการเตรียมการเพื่อการแขงขันของมหาวิทยาลัยไทยในระดับนานาชาติแลว ยังเปนการประกันคุณภาพการศึกษา คุมครอง

        ผูบริโภคและสังคม คือเปนขอมูลใหผูปกครองและนักศึกษาไดรับรูถึงมาตรฐานของมหาวิทยาลัยอีกทางหน่ึงดวย จึงใหมหาวิทยาลัยไปศึกษาเกณฑ

        การประเมินเพื่อการจัดอันดับของสถาบันจัดอันดับตางๆ รวมทั้งวิธีดำเนินการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดนโยบายตอไป

     3) ที่ประชุมเห็นชอบ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยตามที่เสนอ

          

2. การโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ งบประมาณ ภาระผูกพัน รายได ลูกจาง และพนักงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ

    สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในกำกับมหาวิทยาลัยศิลปากรไปเปนของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตามพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

    พ.ศ.2555

         มติที่ประชุมเห็นชอบการโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ งบประมาณ ภาระผูกพัน รายได ลูกจาง และพนักงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร

    เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในกำกับมหาวิทยาลัยศิลปากรไปเปนของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตามพระราชบัญญัติสถาบัน

    ดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ.2555ตามที่เสนอ

 3. การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ

         มติ 1. เห็นชอบใหแตงตั้ง ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการ

                 พิจารณาตำแหนงทางวิชาการ

              2. เห็นชอบใหแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ เปนคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการคือ

             1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ  ปาณินท

   2. ศาสตราจารยเดชา วราชุน

   3. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กุสุมา  รักษมณี

   4. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ

   5. ศาสตราจารย ดร.อมเรศ ภูมิรัตน

   6. ศาสตราจารย ดร.นันทวัน  บุณยะประภัศร

      โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ปตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เปนตนไป

4. การยายตัดโอนตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภท

    ผูบริหาร ระดับตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี

         มติ ที่ประชุมเห็นชอบการยายตัดโอนตำแหนงและอัตราเงินเดือนนางสาวอัปสร กิจเจริญคา  ตำแหนงบุคลากรชำนาญการพิเศษ (ผูอำนวยการ

    กองการเจาหนาที่) ตำแหนงเลขที่ 576 เงินเดือน 53,080 บาท กองการเจาหนาที่ สำนักงานอธิการบดี มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทผูบริหาร

    ระดับตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดีตามที่เสนอ ตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2555 เปนตนไป

5. พื้นที่กอสรางอาคารสถาบันศิลปะสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ

         มติที่ประชุมเห็นชอบสถานที่กอสรางอาคารสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติบริเวณพื้นที่บริการชุมชน (ตามผังแมบท)ณ วิทยาเขต

    สารสนเทศเพชรบุรี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ



áµ‹§µÑé§¤³º Ṍ ÊÃØ»ÁµÔÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡Ã·ÕèÊÓ¤ÑÞ

 1.ศ.เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ  วัชรดุลย          ประธานกรรมการ

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

 2.นายบุญชัย  เบญจรงคกุล           กรรมการ

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

 3.ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ   กรรมการ

   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 4.รองศาสตราจารย ดร.กนก  ผลารักษ        กรรมการ

   ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

 5.อาจารย ดร.สุภาวดี   มานะไตรนนท       กรรมการ

   ผูแทนบุคลากรของคณะฯ

 

 4. ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ กรรมการ

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 5. รศ.ยืน ภูวรวรรณ  กรรมการ

        ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

              การประชุมครั้งที่ 10/2555  วันที่ 10 ตุลาคม 2555 รองศาสตราจารย เกรียงศักดิ์ พูนสุข คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ครบวาระการดำรงตำแหนงคณบดีฯ

ในวันที่  30  พฤศจิกายน 2555   สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร ประกอบดวย

 

 การสรรหาฯ ไดดำเนินการเสร็จสิ้นแลว สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2555 วันที่ 10 ตุลาคม 2555  เห็นชอบแตงตั้ง

อาจารย ดร.ภวพล  คงชุม เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป

ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2555 เปนตนไป

                                      ประวัติการศึกษา

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) เกียรตินิยมอันดับสอง  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2535

   Master of Science (Aquaculture), Central Luzon State University, Philippines พ.ศ. 2542

   Doctor of Philosophy (Fisheries & Wildlife Sciences), 

   Virginia Polytechnic Institute and State University, USA  พ.ศ. 2553

      ประสบการณดานการบริหาร

   1. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ำ

   2. รองคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

   3. กรรมการบริหารประจำคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

   4. รองผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

          

 อาจารยรวิทัติ  ภูหล่ำ ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร ครบวาระการดำรงตำแหนงผูอำนวยการฯ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร ประกอบดวย

 1. นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย     ประธานกรรมการ

        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

 2. นายณรงค โชควัฒนา      กรรมการ

        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

 3. รศ.ดร.วิสาข  จัติวัตร      กรรมการ

        คณบดีคณะศึกษาศาสตร

 การสรรหาฯ ไดดำเนินการเสร็จสิ้นแลว สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2555 วันที่ 10 ตุลาคม 2555  เห็นชอบแตงตั้ง

ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย  เผาทองจีน เปนผูสมควรดำรงผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร    โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป   แตวันที่

2  พฤศจิกายน 2555 เปนตนไป

  
     ประวัติการศึกษา 
   เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2528

   เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537

     ประสบการณดานการบริหาร

   รองคณบดีฝายบริหาร คณะเภสัชศาสตร   2539 – 2540

   รองคณบดีฝายบริหารจัดการดานสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร 2544 – 2551

   หัวหนาภาคชีวเภสัชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร     2554 – 2555

      

   

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2555    

         มติที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยรับไปดำเนินการ ดังนี้

     1) เนื่องจากนักศึกษาเปนหัวใจของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยจึงตองมุงไปสูการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาทั้งรางกาย จิตใจ

        วิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรให

              - แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีนายกสภาฯหรือกรรมการสภาฯเปนประธาน มีหนาที่กำหนดนโยบาย และแนวทางใน

     การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุกดาน รวมทั้งเรื่องงบประมาณที่ใชพัฒนานักศึกษา และการพัฒนาสิ่งแวดลอม และสิ่งอำนวยความสะดวก

     ตลอดจนบริการที่มหาวิทยาลัยจัดใหแกนักศึกษา และกิจกรรมนักศึกษาดวย โดยใหมหาวิทยาลัยนำเสนอองคประกอบ บทบาทหนาที่ของ

     คณะกรรมการใหสภาฯพิจารณา

              - จัดใหมีวาระดานการพัฒนานักศึกษาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

     2) ปจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแหงในประเทศไทยเขาสูระบบการประเมินจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) ที่ดำเนินการโดยสถาบันจัด

        อันดับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติท่ีมีอยูดวยกันหลายสถาบัน ท้ัง Time Higher Education World University Rankings, QS Asian University

        Rankings นอกจากเปนการเตรียมการเพื่อการแขงขันของมหาวิทยาลัยไทยในระดับนานาชาติแลว ยังเปนการประกันคุณภาพการศึกษา คุมครอง

        ผูบริโภคและสังคม คือเปนขอมูลใหผูปกครองและนักศึกษาไดรับรูถึงมาตรฐานของมหาวิทยาลัยอีกทางหน่ึงดวย จึงใหมหาวิทยาลัยไปศึกษาเกณฑ

        การประเมินเพื่อการจัดอันดับของสถาบันจัดอันดับตางๆ รวมทั้งวิธีดำเนินการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดนโยบายตอไป

     3) ที่ประชุมเห็นชอบ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยตามที่เสนอ

          

2. การโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ งบประมาณ ภาระผูกพัน รายได ลูกจาง และพนักงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ

    สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในกำกับมหาวิทยาลัยศิลปากรไปเปนของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตามพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

    พ.ศ.2555

         มติที่ประชุมเห็นชอบการโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ งบประมาณ ภาระผูกพัน รายได ลูกจาง และพนักงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร

    เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในกำกับมหาวิทยาลัยศิลปากรไปเปนของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตามพระราชบัญญัติสถาบัน

    ดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ.2555ตามที่เสนอ

 3. การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ

         มติ 1. เห็นชอบใหแตงตั้ง ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการ

                 พิจารณาตำแหนงทางวิชาการ

              2. เห็นชอบใหแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ เปนคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการคือ

             1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ  ปาณินท

   2. ศาสตราจารยเดชา วราชุน

   3. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กุสุมา  รักษมณี

   4. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ

   5. ศาสตราจารย ดร.อมเรศ ภูมิรัตน

   6. ศาสตราจารย ดร.นันทวัน  บุณยะประภัศร

      โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ปตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เปนตนไป

4. การยายตัดโอนตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภท

    ผูบริหาร ระดับตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี

         มติ ที่ประชุมเห็นชอบการยายตัดโอนตำแหนงและอัตราเงินเดือนนางสาวอัปสร กิจเจริญคา  ตำแหนงบุคลากรชำนาญการพิเศษ (ผูอำนวยการ

    กองการเจาหนาที่) ตำแหนงเลขที่ 576 เงินเดือน 53,080 บาท กองการเจาหนาที่ สำนักงานอธิการบดี มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทผูบริหาร

    ระดับตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดีตามที่เสนอ ตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2555 เปนตนไป

5. พื้นที่กอสรางอาคารสถาบันศิลปะสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ

         มติที่ประชุมเห็นชอบสถานที่กอสรางอาคารสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติบริเวณพื้นที่บริการชุมชน (ตามผังแมบท)ณ วิทยาเขต

    สารสนเทศเพชรบุรี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
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            เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน และบุคลากร 
สํานักงานตรวจสอบภายใน เขาพบ ศาสตราจารยเกียรติคณุ ดร.สุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ขอรับคําปรึกษาหารือดานการปฏบิัติงานตรวจสอบเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน กอใหเกิดการพฒันาเปนการสรางคณุคา
เพิ่มใหแกสํานักงานตรวจสอบภายใน ตามขอเสนอแนะของทานอธิการบด ี 

 

 

  

 

 

 

 

         ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ไดจัดโครงการประชุม 
เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตรตางประเทศเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน  ระหวางวันท่ี 23-24 
พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมโรสการเดน  อ.สามพราน จ.นครปฐม และไดเรยีนเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิและรักษาราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยศลิปากร  นายไกรฤทธิ์ บณุยเกียรติ กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ และผูบริหารมหาวิทยาลยั รวมประชุมใหความคิดเห็นขอเสนอแนะ 

 

 
 

 

 

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

       กับนายกสภา
มหาว�ทยาลัยศิลปากร
       กับนายกสภา
มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

            ขออัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2555  มาเพื่อความเปนสิริมงคลในชีวิตและ
นอมนำไปปฏิบัติ
        “…คำอวยพรและคำปฏิญาณสัญญาที่พวกทานได
กลาวนั้น  เปนที่ประจักษใจมาก  ขอขอบใจทานทั้งหลาย
ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคนที่พรั่งพรอมกันมาดวย
ความปรารถนาดีและไมตรีจิต  ความปรารถนาดีและความ
พรอมเพรียงกันของทุกคนอยางที่ไดเห็นในวันนี้ทำให
ขาพเจาปลื้มใจมีกำลังใจมากขึ้นมีความเชื่อเสมอวาความ
เมตตาปรารถนาดีของทานนี้   เปนปจจัยอยางสำคัญที่จะ
ทำใหความพรอมเพรียงใหเกิดข้ึนมีข้ึนท้ังในหมูคณะและใน
ชาติบานเมือง แตถาคนไทยเรายังมีคุณธรรมอันน้ีอยูในจิตใจ
ก็จะมีความหวังไดวาบานเมืองไทยไมวาจะอยูในสถานการณ
ใดๆก็จะอยูรอดปลอดภัยและธำรงมั่นคงตอไปไดตลอด
รอดฝงอยางแนนอน  ขออำนาจแหงคุณพระรัตนตรัยและ
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ  จงคุมครองรักษาทาน  รักษาชาติไทยใหมีแต
ความผาสุขรมเย็นตลอดไป… ”
        ขาวสภามหาวิทยาลัยฉบับนี้ออกในเดือนมกราคม
2556  จึงขอสวัสดีปใหมกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูบริหาร
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน  และขอ
อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย รวมทั้งสิ่งที่ทานเคารพนับถือ
อำนวยพรใหทุกทานประสบความสุข   มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงสมบูรณมีจิตใจท่ีสดช่ืนเบิกบาน  มีกำลังกาย กำลัง
ความคิด  กำลังสติปญญาท่ีจะรวมกันพัฒนาประเทศชาติ
และมหาวิทยาลัยศิลปากรใหเจริญกาวหนา 
         ดิฉันขอขอบพระคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูบริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคนที่ใน
รอบปที่ผานมาไดรวมกันทำงานดวยกันเปนอยางดี 

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

25 ธันวาคม 2555

ประเด็นขาว

      

ประวัติ ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช 

คุณวุฒิ      

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  Illinois Institute of Technology,

สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ

  -  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

     พ.ศ. 2539-2543

  -  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

     พ.ศ.2544-2547

  -  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พ.ศ.2548-2555

สรุปการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

         การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ไดเสร็จส้ินแลว โดยสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี11/2555  วันท่ี

14 พฤศจิกายน2555  มีมติเห็นชอบให  ผูชวยศาสตราจารย  ชัยชาญ

ถาวรเวช เปนผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี ฯ เสนอ และ

ใหทำหนาที่รักษาราชการแทนอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2555

จนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  แตงตั้งใหดำรงตำแหนง

อธิการบดี

      ทั้งนี้ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดขั้นตอน  กระบวนการสรรหาผู

สมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี  และประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน นโยบาย

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยของผูชวยศาสตราจารย  ชัยชาญ ถาวรเวช

ไดที่เว็บไซต  nomination.su.ac.th

      

                     การประชุมครั้งที่ 11/2555  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
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                  วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2555  มหาวิทยาลัยไดจดังานเลี้ยงขอบคุณ นายภราเดช  พยัฆวเิชียร กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ   ทีไ่ดกรุณาทําหนาทีร่ักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางวันท่ี 6 มิถุนายน 
2555 – 30 พฤศจิกายน 2555   ณ ภัตตาคารวาแตล วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร กสท. กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

       วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555  ศาสตราจารยเกียรติคุณ คณุหญงิไขศรี ศรีอรณุ   นายกสภามหาวทิยาลัยศลิปากร ไดมอบ
เกียรติบตัรและของที่ระลึกใหแก อาจารยกิตติคุณ สดประเสริฐ และ อาจารยสําเภา  ไตรอุดม จากคณะดรุิยางคศาสตร ที่ได
รางวัลชนะเลิศแตงเพลง จากการประกวดเพลงประจําอาเซียน  ผลงานเพลง The ASEAN Way  

 

 

 

สาระนารู 

Stanford University 
The University values:  
•integrity 
•honesty and fairness  

     วันที่ 31 ตุลาคม 2555  นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ

ผูอำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในและบุคลากร

สำนักงานตรวจสอบภายใน      เขาพบ ศาสตราจารย

เกียรติคุณ ดร.สุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อขอรับคำปรึกษาหารือดานการปฏิบัติ

งานตรวจสอบเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงาน กอใหเกิดการพัฒนาเปนการสรางคุณคาเพิ่ม

ใหแกสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามขอเสนอแนะของทานอธิการบดี 

ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล  รักษาราชการ
แทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและ
กิจการพิเศษ ไดจัดโครงการประชุม เรื่อง 
การจัดทำแผนยุทธศาสตรตางประเทศเพื่อ
เตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคม

อาเซียน  ระหวางวันท่ี 23-24 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมโรสการเดน  อ.สามพราน จ.นครปฐม
และไดเรียนเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและรักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นายไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารมหาวิทยาลัย รวมประชุมใหความคิดเห็นขอเสนอแนะ

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน และบุคลากร 
สํานักงานตรวจสอบภายใน เขาพบ ศาสตราจารยเกียรติคณุ ดร.สุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ขอรับคําปรึกษาหารือดานการปฏบิัติงานตรวจสอบเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน กอใหเกิดการพฒันาเปนการสรางคณุคา
เพิ่มใหแกสํานักงานตรวจสอบภายใน ตามขอเสนอแนะของทานอธิการบด ี 

 

 

  

 

 

 

 

         ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ไดจัดโครงการประชุม 
เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตรตางประเทศเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน  ระหวางวันท่ี 23-24 
พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมโรสการเดน  อ.สามพราน จ.นครปฐม และไดเรยีนเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิและรักษาราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยศลิปากร  นายไกรฤทธิ์ บณุยเกียรติ กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ และผูบริหารมหาวิทยาลยั รวมประชุมใหความคิดเห็นขอเสนอแนะ 

 

 
 

 

 

           วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยไดจัดงานเล้ียงขอบคุณ นายภราเดช
พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดกรุณาทำหนาท่ีรักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร    ระหวางวันท่ี  6  มิถุนายน –  30 พฤศจิกายน
2555  ณ ภัตตาคารวาแตล วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร กสท. กรุงเทพฯ

      วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายก
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร   ไดมอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึกใหแก  อาจารยกิตติคุณ
สดประเสริฐ และ อาจารยสำเภา ไตรอุดม จากคณะดุริยางคศาสตร ท่ีไดรางวัลชนะเลิศ
แตงเพลง จากการประกวดเพลงประจาอาเซียน ผลงานเพลง The ASEAN Way

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร (เบื้องตน)

           มติ ท่ีประชุมรับทราบสำหรับตัวบงช้ีท่ีมหาวิทยาลัยไดคะแนนนอย ใหอธิการบดีคนใหมนำขอเสนอแนะของท่ีประชุมสภฯ ไปพิจารณาวางแผนปรับปรุง เพ่ือใหมีผล

    การดำเนินการที่สูงขึ้นและสำหรับตัวบงขี้ที่มหาวิทยาลัยไดคะแนนในระดับดี ถึง ดีมาก ควรพัฒนาใหมีผลการดำเนินการที่ดีเพิ่มขึ้น

2. รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นายภราเดช พยัฆวิเชียร  ระหวางวันที่ 6 มิถุนายน -14 พฤศจิกายน 2555

           มติ ที่ประชุมรับทราบ และประธาน ในนามของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกลาวขอบคุณ นายภราเดช พยัฆวิเชียร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

    และทีมผูบริหารที่เสียสละเวลาและทุมเทอุทิศตนบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่  6 มิถุนายน 2555   เปนตนมา

3. ขอมูลเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

           มติท่ีประชุมรับทราบ และมอบอธิการบดีคนใหมนำขอมูลเร่ืองการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไปพิจารณา เร่ืองการนำมหาวิทยาลัยศิลปากรเขาสูการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

    ตอไป  ทั้งนี้มีขอสังเกตดวยวามหาวิทยาลัยศิลปากรมีชื่อเสียงดานศิลปะเปนเอกลักษณที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ควรที่จะเปนผูนำในการสรางมาตรฐานของ

    มหาวิทยาลัยในมิติทางดานศิลปะและการสรางสรรค ซึ่งสถาบันจัดอันดับตางๆยังมิไดดำเนินการในเรื่องดังกลาว

4. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนวิจัยและสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ...

           มติที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนวิจัยและสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ...ตามที่เสนอ

5. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการขึ้นเงินเดือนประจำปใหแกผูดำรงตำแหนงอธิการบดี ซึ่งเปนบุคคลภายนอก พ.ศ. ...

           มติที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการขึ้นเงินเดือนประจำปใหแกผูดำรงตำแหนงอธิการบดีซึ่งเปนบุคคลภายนอก พ.ศ. ...... 

    ตามที่เสนอ อนึ่งที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพื่อใหมหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาในเรื่องระบบการใหโบนัสประจำปแกผูบริหารตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจนำมาใชรวมกับ

    ระบบการขึ้นเงินเดือนประจำปของผูบริหาร 

6. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ..

           มติเนื่องจาก (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ... มีรายละเอียดมาก  จึงตองพิจารณาอยางรอบคอบ  จึงใหกรรมการ

   สภามหาวิทยาลัยนำกลับไปพิจารณา และหากมีขอเสนอแนะ ขอสังเกต หรือประสงคที่จะแกไข ขอใหแจงรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร เพื่อพิจารณาปรับ

   แกไข แลวนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง

7. การเสนอขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ  จำนวน 2 สถาบัน

           มติที่ประชุมเห็นชอบขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ  จำนวน 2  สถาบันตามที่เสนอที่ประชุม

    มีขอเสนอแนะ  สำหรับการตกลงความรวมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Tokyo University of Arts วา  มหาวิทยาลัยควรเจรจาเพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนที่เทาเทียม

    สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ  โดยขอใหทาง Tokyo University of Arts รับผิดชอบที่พัก และ/หรือคาใชจายที่จำเปนของนักศึกษาไทยในประเทศ

    ญี่ปุน  และทางมหาวิทยาลัยจักรับผิดชอบที่พัก และ/หรือคาใชจายที่จำเปนของนักศึกษาญี่ปุนในประเทศไทย   ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไทยเขารวมโครงการได

    มากขึ้น เนื่องจากทางญี่ปุนมีคาครองชีพที่สูงกวาประเทศไทยมาก

ปท่ี 1 ฉบับท่ี 3  มกราคม  2556

 

* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

* สรุปการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

* แตงตั้งคณบดี

* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

*  กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
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            เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน และบุคลากร 
สํานักงานตรวจสอบภายใน เขาพบ ศาสตราจารยเกียรติคณุ ดร.สุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ขอรับคําปรึกษาหารือดานการปฏบิัติงานตรวจสอบเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน กอใหเกิดการพฒันาเปนการสรางคณุคา
เพิ่มใหแกสํานักงานตรวจสอบภายใน ตามขอเสนอแนะของทานอธิการบด ี 

 

 

  

 

 

 

 

         ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ไดจัดโครงการประชุม 
เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตรตางประเทศเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน  ระหวางวันท่ี 23-24 
พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมโรสการเดน  อ.สามพราน จ.นครปฐม และไดเรยีนเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิและรักษาราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยศลิปากร  นายไกรฤทธิ์ บณุยเกียรติ กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ และผูบริหารมหาวิทยาลยั รวมประชุมใหความคิดเห็นขอเสนอแนะ 
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                  วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2555  มหาวิทยาลัยไดจดังานเลี้ยงขอบคุณ นายภราเดช  พยัฆวเิชียร กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ   ทีไ่ดกรุณาทําหนาทีร่ักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางวันท่ี 6 มิถุนายน 
2555 – 30 พฤศจิกายน 2555   ณ ภัตตาคารวาแตล วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร กสท. กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

       วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555  ศาสตราจารยเกียรติคุณ คณุหญงิไขศรี ศรีอรณุ   นายกสภามหาวทิยาลัยศลิปากร ไดมอบ
เกียรติบตัรและของที่ระลึกใหแก อาจารยกิตติคุณ สดประเสริฐ และ อาจารยสําเภา  ไตรอุดม จากคณะดรุิยางคศาสตร ที่ได
รางวัลชนะเลิศแตงเพลง จากการประกวดเพลงประจําอาเซียน  ผลงานเพลง The ASEAN Way  

 

 

 

สาระนารู 

Stanford University 
The University values:  
•integrity 
•honesty and fairness  

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


