ปที่ 5 ฉบับที่ 28 (กุมภาพันธ – มีนาคม 2560)

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9

“ ความกตัญูกตเวทีคอื สภาพจิตทีร่ บั รูค วามดี และยินดีทจ่ี ะกระทำความดีโดยศรัทธามัน่ ใจ
คนมีกตัญูจงึ ไมลบลางทำลายความดี และไมลบหลูผ ทู ไ่ี ดความดีมากอน”
• ทีม่ าจาก หนังสือพระบรมราโชวาท คำสอนพอ บริษทั กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ประเด็นขาว

หนา
1
* พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
2
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
3
* แนะนำคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
4
* สรุปขั้นตอนการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร 5
7
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
9
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
11
* สาระนารู

คุย

กับนายกสภา
มหาว�ทยาลัยศิลปากร

ในเดือนมีนาคม 2560 มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารมหาวิทยาลัยและมีเหตุการณหลายเรื่องเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย จึงขอ
สื่อสารเรื่องสำคัญ ๆ มายังทุกทาน คือ
ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ไดครบวาระการดำรงตำแหนงในวันที่ 12 มีนาคม 2560 ในนามของ
สภามหาวิทยาลัย กระผมขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช และทีมรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดีทุกทาน
ที่ตลอดระยะเวลา 4 ป ไดรวมทำงานกันมาเปนอยางดี และแมวาทานจะไมไดดำรงตำแหนงผูบ ริหารของมหาวิทยาลัยแลว
แตหากมีขอ เสนอแนะใดทีป่ ระโยชนตอ การปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยก็ยินดีและขอขอบคุณลวงหนา
มา ณ โอกาสนี้
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท รักษาการแทนอธิการบดี ไดมาทำหนาที่รักษาการแทนอธิการบดีแลว ตั้งแต
วันที่ 13 มีนาคม 2560 เปนตนไป จนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ในนามของสภามหาวิทยาลัย กระผมขอ
แสดงความยินดีกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท รักษาการแทนอธิการบดี ซึ่งทานก็มีภารกิจสำคัญ เรงดวนที่จะตอง
ดำเนินการจำนวนมาก โดยเฉพาะเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และสิง่ ทีท่ า นไดนำเสนอไวตอ ประชาคม
ซึง่ สภามหาวิทยาลัยก็พรอมใหการสนับสนุนการทำงานของอธิการบดี เพือ่ ใหการทำงาน การพัฒนามหาวิทยาลัยเปนไปอยางเขมแข็ง
ยั่งยืน และบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560 วันที่ 13 มีนาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณา รายชื่อผูสมควร
ดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหม ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอมา
(อธิการบดี เปนประธานกรรมการฯ) ซึ่งตามพระราชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 นี้ กำหนดให สภามหาวิทยาลัย
ตองพิจารณารายชือ่ ผูส มควรดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ และขณะนีไ้ ดพจิ ารณา
เสร็จสิ้นแลว หลังจากนี้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป
ชวงตนเดือนมีนาคม 2560 ที่ผานมาชาวศิลปากรไดรับทราบขาวที่สะเทือนใจยิ่ง คือ มีนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร เสียชีวิต 1 ราย จากการถูกกลุมวัยรุนเขามาทำรายในหอพักของเอกชนหลังมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษา
ที่เสียชีวิตก็ไมใชคูกรณี ในนามของสภามหาวิทยาลัยกระผมขอแสดงความเสียใจอยางยิ่งตอครอบครัวของนักศึกษา และสภา
มหาวิทยาลัยก็ไดใหขอ เสนอแนะตอมหาวิทยาลัย ในเรือ่ งการดูแลนักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยใหมคี วามปลอดภัย มีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดี อาทิ ควรตรวจเยี่ยมและพิจารณาจัดลำดับมาตรฐานหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยในเรื่องคุณภาพ และความปลอดภัย เพื่อเปน
ขอมูลใหนักศึกษาและผูปกครองเลือกหอพัก การจัดระเบียบรานจำหนายสุราบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยแก
นักศึกษา การกำหนดสัดสวนการรับนักศึกษากับจำนวนหอพักใหมีจำนวนที่เหมาะสมกัน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจักไดกำกับ ติดตาม
การดำเนินการของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องตอไปครับ
ขอเปนกำลังใจในการทำงานใหทุกทาน ครับ
ขอบคุณและสวัสดีครับ
(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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แนะนำคณะกรรมการทีส่ ภามหาวิทยาลัยแตงตัง้
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตภาระงาน
(TOR) ตัวชี้วัด (KPI) ขอบังคับฯ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
อัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหนงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรคนใหม โดยประกอบดวย

นายสุมนต สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ

นางพรรณขนิตตา บุญครอง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ

นางสาวนวพร เรืองสกุล
นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ

นายบุญปลูก ชายเกตุ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ

อาจารยปจญจพล เหลาพูนพัฒน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ

โดยคณะกรรมการฯ มีหนาที่
1. พิจารณาจัดทำขอบเขตภาระงาน (TOR) ตัวชี้วัด (KPI) การทำงานของอธิการบดี
2. พิจารณาเงินเดือน เงินประจำตำแหนง ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินประจำตำแหนง คาตอบแทน และหลักเกณฑวิธีการจาย ฉบับลงวันที่ 22 กันยายน 2559
3. จัดทำ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ใหขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของสภามหาวิทยาลัย
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ขัน้ ตอนการสรรหาผูส มควรดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 74 กำหนดวาใหนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 ซึ่งดำรงตำแหนงอยูใน
วันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ซึ่งคือวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2559 โดยองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ มีดังนี้
1. อธิการบดี
เปนประธานกรรมการ
2. ประธานสภาคณาจารย
เปนกรรมการ
3. นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร
เปนกรรมการ
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร
เปนกรรมการ
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ
เปนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดประชุมกำหนดขัน้ ตอนการสรรหาผูส มควรดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสรุปไดดังนี้
สรุปขั้นตอนการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร
30 ธ.ค.60

อธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ

11 ม.ค. 60

คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมกำหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการสรรหาฯ และกลุมความเชี่ยวชาญของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และจำนวนในแตละกลุมสาขาเชี่ยวชาญ
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มีหนังสือถึงสวนงาน (มี21 สวนงาน) เสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ใหเสนอชื่อ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

13 ม.ค. 60

13 ม.ค.
ภายใน
14 ก.พ.60

1.คณะวิชา

2.ศูนย/สถาบัน/สำนัก
/บัณฑิตวิทยาลัย

3.สำนักงานอธิการบดี

4.สำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย

1.คณะแจงใหภาควิชา สำนักงาน 1.จัดประชุมบุคลากรภายใน 1.ใหกองตางๆ ในสำนักงานอธิการบดี 1.จัดประชุมบุคลากรภายในหนวยงาน
คณบดี และหนวยงานที่มีฐานะ หนวยงาน เพื่อพิจารณาเลือก จัดประชุมบุคลากรภายในกองเพือ่ เพือ่ พิจารณาเลือก
เทียบเทาภาควิชา ในคณะ จัด
(1) ผูสมควรดำรงตำแหนง พิจารณาเสนอชื่อ
(1) ผูสมควรดำรงตำแหนง
ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อ
นายกสภาฯ 1 ชื่อ
(1) ผูส มควรดำรงตำแหนง
นายกสภาฯ 1 ชื่อ
(1) ผูสมควรดำรงตำแหนง
(2) ผูส มควรดำรงตำแหนง
นายกสภาฯ 1 ชื่อ
(2) ผูสมควรดำรงตำแหนง
นายกสภาฯ 1 ชื่อ
กรรมการสภาฯ ผูทรง
(2) ผูส มควรดำรงตำแหนง
กรรมการสภาฯ ผูทรง
(2) ผูสมควรดำรงตำแหนง
คุณวุฒิ ไมเกิน 14 ชื่อ
กรรมการสภาฯ ผูทรง
คุณวุฒิ ไมเกิน 14 ชื่อ
กรรมการสภาฯ ผูทรง
ตามสาขาเชี่ยวชาญและ
คุณวุฒิ ไมเกิน 14 ชื่อ
ตามสาขาเชี่ยวชาญและ
คุณวุฒิ ไมเกิน 14 ชื่อ
จำนวนในแตละสาขาที่
ตามสาขาเชี่ยวชาญและ
จำนวนในแตละสาขาวิชา
ตามสาขาเชี่ยวชาญและ
คณะกรรมการสรรหาฯ
จำนวนในแตละสาขาวิชา
ที่คณะกรรมการ สรรหาฯ
จำนวนในแตละสาขาวิชา
กำหนด พรอมทั้งตรวจสอบ
ที่คณะกรรมการ สรรหาฯ
กำหนด พรอมทั้งตรวจสอบ
ที่คณะกรรมการสรรหาฯ
คุณสมบัติ
กำหนด พรอมทั้งตรวจสอบ
คุณสมบัติ
กำหนด พรอมทั้งตรวจสอบ
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
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5.สกอ.
มีหนังสือถึง เลขาธิการ สกอ. ให
เสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ใหมหาวิทยาลัยพิจารณา
จำนวน 3 ชื่อ
( มหาวิทยาลัยคัดเลือกใหเหลือ
1 ชื่อสำรองไวจำนวนหนึ่ง)

5.สกอ.

13 ม.ค.
ภายใน
14 ก.พ.60

2. คณะกรรมการประจำคณะ
2. คณะกรรมการประจำศูนย 2. ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี 2. ตรวจสอบประวัติผูไดรับการเสนอ
ดำเนินการ
สถาบัน สำนัก บัณฑิตวิทยาลัย จัดใหมีการประชุมผูอำนวยการ ชื่อตามขอ 7 ของขอบังคับฯ และ
กองตางๆ ในสำนักงานอธิการบดี คำสัง่ คสช.
2.1 ตรวจสอบประวัติผูไดรับ
ดำเนินการ
การเสนอชื่อ ตามขอ 7
3. กรอกขอมูลประวัติแตละราย ใน
2.1 ตรวจสอบประวัติผูไดรับ และดำเนินการ
ของขอบังคับฯ และคำสั่ง
การเสนอชื่อ ตามขอ 7 2.1 ตรวจสอบประวัติผูไดรับ แบบฟอรม ส.1 หลังจากนั้นสรุป
การเสนอชือ่ ตามขอ 7
คสช.
ของขอบังคับฯ และคำสั่ง
รายชื่อทั้งหมดลงในแบบฟอรม
ของขอบังคับฯ และคำสั่ง ส.2
2.2 พิจารณาเลือก
คสช.
คสช.
(1) ผูสมควรดำรงตำแหนง
2.2 พิจารณาเลือก
4. เสนอชื่อตอประธานคณะกรรมการ
นายกสภาฯ 1 ชื่อ
(1) ผูสมควรดำรงตำแหนง 2.2 พิจารณาเลือก
สรรหาฯ พรอมทั้งสงสรุปรายชื่อ
(1) ผูสมควรดำรงตำแหนง
(2) ผูสมควรดำรงตำแหนง
นายกสภาฯ 1 ชื่อ
(แบบฟอรม ส.2)
นายกสภาฯ 1 ชื่อ
กรรมการสภาฯ ผูทรง
(2) ผูสมควรดำรงตำแหนง
(2) ผูสมควรดำรงตำแหนง
คุณวุฒิ ไมเกิน 14 ชื่อ
กรรมการสภาฯ ผูทรง
กรรมการสภาฯ ผูทรง
ตามสาขาเชี่ยวชาญและ
คุณวุฒิ ไมเกิน 14 ชื่อ
คุณวุฒิ ไมเกิน 14 ชื่อ
จำนวนในแตละสาขา
ตามสาขาเชี่ยวชาญและ
ตามสาขาเชี่ยวชาญและ
ตามที่กำหนด
จำนวนในแตละสาขา
จำนวนในแตละสาขา
ตามที่กำหนด
2.3 กรอกขอมูลประวัติแตละ
ตามที่กำหนด
2.3 กรอกขอมูลประวัติแตละ
รายในแบบฟอรม ส.1 หลัง
2.3 กรอกขอมูลประวัติแตละ
รายในแบบฟอรม ส.1
จากนั้นสรุปรายชื่อทั้งหมด
ราย ในแบบฟอรม ส.1
หลังจากนั้นสรุปรายชื่อ
ลงในแบบฟอรม ส.2
หลังจากนั้นสรุปรายชื่อ
ทั้งหมดลงในแบบฟอรม
2.4 เสนอชื่อตอประธานคณะ
ทั้งหมดลงในแบบฟอรม
กรรมการ สรรหาฯ พรอม
ส.2
ส.2
ทั้งสงสรุปรายชื่อ
2.4 เสนอชื่อตอประธานคณะ
กรรมการสรรหาฯ พรอม 2.4 เสนอชื่อตอ ประธานคณะ
กรรมการสรรหาฯ พรอม
ทั้งสงสรุปรายชื่อ
ทั้งสงสรุปรายชื่อ

ภายใน
17 ก.พ.60

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มอบหมายใหฝายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ รวบรวมรายชื่อ และตรวจสอบคุณสมบัติผูไดรับ
การเสนอชื่อเปนผูสมควรดำรงตำแหนงนายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 7 ของขอบังคับฯ และคำสั่ง คสช. ในเบื้องตน

21 ก.พ.60

คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุม พิจารณา
1. รายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อทั้งหมด และตรวจสอบคุณสมบัติ ผูไดรับการเสนอชื่อ ตามขอ 7 ของขอบังคับฯ และตามคำสั่ง คสช.
2. คัดเลือกผูมีความเหมาะสม เปนผูสมควรดำรงตำแหนง
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย 1 ชื่อ และสำรองจำนวนหนึ่ง
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 14 ชื่อ ตามสาขาเชี่ยวชาญ และจำนวนที่กำหนดในแตละสาขา และสำรองในแตละ
สาขาเชี่ยวชาญ ไวจำนวนหนึ่ง
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จาก สกอ. (ให สกอ.เสนอมา 3 ชื่อ) พิจารณาเลือกใหเหลือ จำนวน 1 ชื่อ และสำรองจำนวนหนึ่ง

22 ก.พ.9 มี.ค. 60

ทาบทาบความสมัครใจ จนกวาจะไดรายชื่อครบ (นายกสภามหาวิทยาลัย 1 ชื่อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 15 ชื่อ)

10 มี.ค. 60

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มีหนังสือนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อผูสมควรดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 1 ชื่อ
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 15 ชื่อ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

15 มี.ค. 60

ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 มีนาคม 2560 พิจารณารายชื่อผูสมควรดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 1 ชื่อ
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 15 ชื่อ

29 มี.ค. 60

ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 มีนาคม 2560
หลังจากนั้น สำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป

เม.ย.60
เปนตนไป

ดำเนินการตามขั้นตอนการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

หมายเหตุ สภามหาวิทยาลัยเลื่อนการประชุมครั้งที่ 3/2560 จากวันที่ 15 มีนาคม 2560 เปนวันที่ 13 มีนาคม 2560
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การประชุมครัง้ ที่ 11/2559 เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2559
1.ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จำนวน 9 ฉบับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับฯ ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะฯ เสนอ
จำนวน 9 ฉบับ คือ
1) (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....
2) (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูบริหารจากผูดำรงตำแหนงรองอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ....
3) (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจำ พ.ศ. ....
4) (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ....
5) (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ....
6) (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ....
7) (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง พ.ศ. ....
8) (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจำหอศิลป พ.ศ. ....
9) (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจำศูนยคอมพิวเตอร พ.ศ. ....
2. การแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ กลุมสาขาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร และกลุมสาขา
วิทยาศาสตร
มติที่ประชุม แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ทั้ง 3 กลุมสาขา ดังนี้
1.กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ
1) ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท
ประธานกรรมการ
2) ศาสตราจารยเอกชาติ จันอุไรรัตน
กรรมการ
3) รองศาสตราจารยสุธี คุณาวิชยานนท
กรรมการ
4) รองศาสตราจารยชินศักดิ์ ตัณฑิกุล
กรรมการ
5) อาจารย ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษรัตน
กรรมการ
6) รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
7) หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร
ผูชวยเลขานุการ
โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2560 เปนตนไป
2.กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
1) ศาสตราจารยพิเศษพิสิฐ เจริญวงศ
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ
กรรมการ
3) ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กาญจนา คุณารักษ
กรรมการ
4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม
กรรมการ
5) รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
6) หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร
ผูชวยเลขานุการ
โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2560 เปนตนไป
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3.กลุมสาขาวิทยาศาสตร
1) ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช
กรรมการ
3) รองศาสตราจารย ดร.กัลยาณี จิรศรีพงศพันธ
กรรมการ
4) รองศาสตราจารย ดร.ธนิต ผิวนิ่ม
กรรมการ
5) รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
6) หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร
ผูชวยเลขานุการ
โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 2560 เปนตนไป

การประชุมครัง้ ที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 11 มกราคม 2560
1. การกำหนดภาระงานของผูดำรงตำแหนงบริหาร
มติที่ประชุม 1.การกำหนดภาระงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก หรือ
ที่มีฐานะเทียบเทา) ใหกำหนดในลักษณะขอบเขตภาระงาน (TOR) เนื่องจากลักษณะงานของผูบริหารมีความแตกตางจากอาจารย
รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัด (KPI) เปาหมายในการทำงานในแตละปใหชัดเจน เพื่อใชในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตอไป
สำหรับภาระงานผูบริหารตามที่รองศาสตราจารย ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย เสนอมีลักษณะเปนตัวชี้วัด
การปฏิบัติงาน จึงใหนำมาใชประกอบการพิจารณากำหนดเปนตัวชี้วัด (KPI) ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี ดวย
2.การพิจารณากำหนดขอบเขตภาระงาน (TOR) ของอธิการบดีคนใหม ใหแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาดำเนินการ
โดยคณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
2. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
มติที่ประชุม เห็นชอบใหดำเนินการจัดทำ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาดำเนินการ โดยคณะกรรมการควรประกอบ
ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
3. การพิจารณาอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหนง ของผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรคนใหม
มติที่ประชุม แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตภาระงาน (TOR) ตัวชี้วัด (KPI) ขอบังคับฯ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหนงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
คนใหม โดยประกอบดวย
1) นายสุมนต สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2) นางสาวนวพร เรืองสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3) นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4) นางพรรณขนิตตา บุญครอง
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
5) นายบุญปลูก ชายเกตุ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
โดยใหคณะกรรมการฯ มีหนาที่พิจารณาขอบเขตภาระงาน (TOR) ตัวชี้วัด (KPI) ขอบังคับฯ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหนงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรคนใหม
รวมทั้งใหขอเสนอแนะในดานตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการทำงานของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยตอไป
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรทีส่ ำคัญ
4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปการศึกษา 2559 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยมีขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยควรสรางความตระหนัก กระตุน สรางแรงจูงใจใหอาจารยแตละคณะวิชาเห็นความสำคัญของการ
ทำงานวิจยั ทีม่ ผี ลกระทบตอสังคม หรือแกปญ หาของประเทศใหมากขึน้ และการวัดความสำเร็จของการวิจยั ควรพิจารณาจากผลกระทบ
(Impact) ที่เกิดกับสังคม เพื่อใหงานวิจัยมีประโยชนและมีคุณคามากขึ้น
2) คณะวิชา มหาวิทยาลัย ควรพิจารณาปญหา/โจทยในการทำวิจัยรวมกัน และสามารถบูรณาการไดทั้งการเรียน
การสอน การทำงานวิจัยสวนบุคคล รวมทั้งควรมีการวิจัยเชิงบูรณาการขามศาสตรกันใหมากขึ้น
3) ผูที่มีตำแหนงทางวิชาการตั้งไปรองศาสตราจารยขึ้นไปควรหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอกใหมากขึ้น เชน ทุนจาก
สกว. หรือตางประเทศ
5. มหาวิทยาลัยเสนอแตงตั้งสภาวิชาการ
มติที่ประชุม แตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ โดยประกอบดวย
1) อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2) รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธาน
3) รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
4) อาจารยอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ
กรรมการ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
5) ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว
กรรมการ
คณบดีคณะโบราณคดี
6) รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
7) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
8) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
กรรมการ
9) รองศาสตราจารยชินศักดิ์ ตัณฑิกุล
กรรมการ
10) รองศาสตราจารยปรีชา ปนกล่ำ
กรรมการ
11) ศาสตราจารย ดร.บุษบา กนกศิลปะธรรม
กรรมการ
12) รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ
กรรมการ
13) ศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ
กรรมการ
14) รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช
กรรมการ
15) รองศาสตราจารยปริญญา ตันติสุข
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย กลุมสาขาศิลปะ และการออกแบบ
16) ศาสตราจารยโสรัจจ หงสลดารมภ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย กลุมสาขาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร
17) ผูชวยศาสตราจารยปราณี นิลกรณ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย กลุมสาขาวิทยาศาสตร
18) ผูอำนวยการกองบริการการศึกษา
เลขานุการ
โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 12 มกราคม 2560 เปนตนไป
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2560

นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย ไดมอบของที่ระลึกแด ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี
ที่ครบวาระการดำรงตำแหนง ในวันที่ 12 มีนาคม 2560 พรอมทั้งกลาวคำขอบคุณรองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดีทุกทาน

นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย ไดมอบกระเชาผลไมอวยพรเนื่องในวันคลายวันเกิด ศาสตราจารย ดร.สนิท
อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560 วันที่ 13 มีนาคม 2560

นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย ไดมอบกระเชาดอกไมแสดงความยินดีกับ ผูชวยศาสตราจารย
ดร.วันชัย สุทธะนันท ผูรักษาการแทนอธิการบดี ซึ่งมาทำหนาที่ผูรักษาการแทนอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 13 มีนาคม 2560 เปนตนไป
จนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร และคณบดี ผูอำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก ไดมอบกระเชาดอกไมแสดง
ความยินดีกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ผูรักษาการแทนอธิการบดี โดยมีรองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนตัวแทนในการมอบดอกไม

ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย
คณะวิทยาศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติ ยงวณิชย
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย ไดมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับอาจารย ขาราชการ
ที่ไดรับรางวัลจากหนวยงานและองคกรตางๆ ดังนี้
1. ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัล Outstanding Alternative Energy Science
Leadership Award จากโครงการ World Alternative Energy Science Expo 2009
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติ ยงวณิชย คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับรางวัล Gold Award
ชื่อผลงาน “ดอกผลึกผลิพรั่งพรู (The Burst of the Crystals)” ในงาน 27th International Invention and Innovation
Exhibition (ITEX 2016)
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สาระนารู

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อมพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองคที่ 20 แหงกรุงรัตนโกสินทร
พระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฎ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขุมธรรมวิธานธำรง สกลมหาสงฆปริณายก
ตรีปฎกธราจารย อัมพราภิธานสังฆวิสุต
ปาพจนุตตมสาสนโสภณ กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต
วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ วิสารทนาถธรรมทูตาภิวุฒ
ทศมินทรสมมติปฐมสกลคณาธิเบศร ปวิธเนตโยภาสวาสนวงศวิวัฒ
พุทธบริษัทคารวสถาน วิบูลสีลสมาจารวัตรวิปสสนสุนทร
ชินวรมหามุนีวงศานุศิษฎ บวรธรรมบพิตร สมเด็จพระสังฆราช
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สาระนารู
คำแปลความหมายพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฎ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สุขุมธรรมวิธานธำรง
สกลมหาสงฆปริณายก
ตรีปฎกธราจารย
อัมพราภิธานสังฆวิสุต
ปาพจนุตตมสาสนโสภณ

สมเด็จพระผูมีญาณสืบมาแตวงศพระอริยเจา
ทรงเปนผูมีธรรม มีวิธีอันละเอียดออน
ทรงเปนผูนำพระสงฆหมูใหญทั้งปวง
ทรงเปนอาจารยผูทรงไวซึ่งพระปริยัติธรรม คือ พระไตรปฏก
ปรากฏพระนามฉายาในทางสงฆวา อมพโร
ทรงงดงามในพระศาสนาดวยทรงพระปรีชากวางขวางในพระอุดมปาพจนคือ
พระธรรมวินัย
กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต
ทรงดำรงพระเกียรติโดยปราศจากมลทิน และทรงเปนครู
วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสถาปนาดวยเหตุที่ทรงพระราชศรัทธาเลื่อมใส
วิสารทนาถธรรมทูตาภิวุฒ
ทรงเปนที่พึ่งผูแกลวกลาและมีพระปรีชาฉลาดเฉลียวทรงเปนผูยังความเจริญ
แกกิจการ พระธรรมทูต
ทศมินทรสมมติปฐมสกลคณาธิเบศร
ทรงเปนใหญในสงฆทั้งปวง (คือทรงเปนสมเด็จพระสังฆราช)
พระองคแรกที่ไดรับพระราชทานสถาปนาในรัชกาลที่ 10
ปวิธเนตโยภาสวาสนวงศวิวัฒ
ทรงยังแสงสวางแหงแบบอยางอันดีงามใหบังเกิด โดยเจริญรอยตามสมเด็จ
พระอุปชฌายะ คือ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนามหาเถร)
พุทธบริษัทคารวสถาน
ทรงเปนที่ตั้งแหงความเคารพของพุทธบริษัท
วิบูลสีลสมาจารวัตรวิปสสนสุนทร
ทรงงดงามในพระวิปสสนาธุระ ทรงพระศีลาจารวัตรอันไพบูลย
ชินวรมหามุนีวงศานุศิษฎ
ทรงเปนอนุศิษยผูสืบวงศสมณะมาแตพระเจาวรวงศเธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน
สมเด็จพระสังฆราชเจา
บวรธรรมบพิตร
ทรงเปนเจาผูประเสริฐในธรรม
สมเด็จพระสังฆราช
ทรงเปนราชาแหงหมูสงฆ
ขอขอบคุณ 1.ขอมูลจากหนังสือ พระประวัติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อมพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราชพระองคที่ 20 แหงกรุงรัตนโกสินทร คณะสงฆวัดราชบพิตร
สถิตมหาสีมาราม 12 กุมภาพันธ 2560 2.ขอมูลรูปภาพจาก http://www.nationtv.tv/main/content/social/378533100/

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 22 หมู 7 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
กรุงเทพ 10170
อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา
โทรศัพท 0-2849-7500 ตอ 31301-5 โทรสาร 0-2849-7505
ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา บรรณาธิการ บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย คณะทำงาน
www.council.su.ac.th

