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ปที่ 6 ฉบับที่ 31 (สิงหาคม – กันยายน 2560)
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ประเด็นขาว
* พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
* วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตตพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
* แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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 ดวยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 16 ราย ตั้งแตวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 

28 สิงหาคม 2560 ในนามสภามหาวิทยาลัยกระผมขอแสดงความยินดี และขอตอนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน 

รวมทั้งขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาเสียสละเวลามาชวยทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศชาติ

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหมนี้เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2559 มีทั้งหมดจำนวน 31 คน ซึ่งกระผมจะขอเชิญทุกทานมาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชนในการทำงาน

รวมกัน รวมทั้งรับทราบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ในชวงเชาของวันที่ 13 กันยายน 2560 และ

หลังจากนั้นจะประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2560 ซึ่งเปนการประชุมรวมกันครั้งแรกของกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดนี้

 สำหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบขอบังคับที่สำคัญ 

2 ฉบับ คือ ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการ

ดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งออก

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22(19) ที่กำหนดใหสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหนาที่ ติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และ

ขอบังคับฯ ไดเพิ่มเรื่องการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และสวนงาน (จำนวน 19 สวนงาน) เพื่อ

ติดตามและประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และสวนงาน รวมทั้งใหขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน สำหรับการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ

หนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จำนวน 19 สวนงาน จะมีคณะกรรมการ 1 ชุด

รับผิดชอบดำเนินการทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อการดำเนินการเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะตางจากการติดตาม และประเมินหัวหนา

สวนงานที่ผานมาจะแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินของแตละสวนงาน

 นอกจากนั้นในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 มีเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งคือ รายงานผลการ

ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2560 ซึ่งมี คุณกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรง

คุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ รายงานดังกลาวนับมีประโยชนมากเพราะไดสะทอนการทำงานของสภามหาวิทยาลัยที่ผานมา 

และมีประเด็นสำคัญที่สภามหาวิทยาลัยควรนำมาวางแผนพัฒนาการทำงานตอไป อาทิ ดานวิชาการ หลักสูตร การพัฒนา

นักศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบายการใหมากขึ้น การปรับวิธีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาฯ 

แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม

 ดวยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 16 ราย ตั้งแตวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 
28 สิงหาคม 2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีทั้งหมดจำนวน 31 คน 
ดังนี้
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กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

        “ การทำงานใดๆ มีทั้งงานประจำ มีทั้งอุปสรรค มีทั้งปญหา มีทั้งการปรับปรุง ขอใหใชสมองพิจารณา เรามีสมอง 

อยูในกรรมสิทธิ์ของแตละคน และมีสิทธิ์ของเราที่จะใชสมองในทางที่ดีเพื่อตนเอง เพื่อสรางชีวิตใหกาวหนาเพื่อหาความดี

ใสตัว เพื่อสรางความดี และเพื่อเปนผูที่ไดเชื่อวาเปนผูมีปญญา มีความรอบคอบเพื่อสรางสังคมที่นาอยู ที่มั่นคง ที่ปลอดภัย ”

• ที่มาจาก หนังสือพระบรมราโชวาท คำสอนพอ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9

12 สิงหาคม 2560
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตตพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนม
พรรษา 85 พรรษา ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคทรงพระเจริญ 
มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

1. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายจตุรนต ถิระวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

 

โดยควรจัดลำดับความสำคัญเรงดวน มีการติดตามอยางตอเนื่องและเนนเชิงผลลัพธ เรื่องการประเมินผูบริหารที่ควรเนนการนำ

ไปใชประโยชน การดำเนินการใหทันตามเวลาที่กำหนดในขอบังคับ ควรมีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร รับฟงความ

คิดเห็น และปญหาตางๆ และเรื่องการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ควรมีวาระเชิงนโยบายใหมากขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนให

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งมากขึ้น โดยรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยนี้จะมอบใหสภา

มหาวิทยาลัยชุดใหมไดนำไปพิจารณาตอไป นอกจากนั้นผูบริหารมหาวิทยาลัย หัวหนาสวนงานควรไดนำขอเสนอแนะตางๆ 

ที่เกี่ยวของไปปรับปรุงพัฒนาการทำงานตอไปดวย

คำขวัญวันแม ประจำป 2560
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทาน

“สอนใหลูก เรียนรู สูปญหา พัฒนา ดวยตน จนเติบใหญ
เพราะคนแกรง จะกาว ไดยาวไกล เพื่อมาเปน กำลังไทย ใหแข็งแรง”

ที่มา http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4499.html
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2 ฉบับ คือ ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการ

ดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งออก

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22(19) ที่กำหนดใหสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหนาที่ ติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และ

ขอบังคับฯ ไดเพิ่มเรื่องการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และสวนงาน (จำนวน 19 สวนงาน) เพื่อ

ติดตามและประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และสวนงาน รวมทั้งใหขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน สำหรับการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ

หนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จำนวน 19 สวนงาน จะมีคณะกรรมการ 1 ชุด

รับผิดชอบดำเนินการทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อการดำเนินการเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะตางจากการติดตาม และประเมินหัวหนา

สวนงานที่ผานมาจะแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินของแตละสวนงาน

 นอกจากนั้นในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 มีเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งคือ รายงานผลการ

ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2560 ซึ่งมี คุณกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรง

คุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ รายงานดังกลาวนับมีประโยชนมากเพราะไดสะทอนการทำงานของสภามหาวิทยาลัยที่ผานมา 

และมีประเด็นสำคัญที่สภามหาวิทยาลัยควรนำมาวางแผนพัฒนาการทำงานตอไป อาทิ ดานวิชาการ หลักสูตร การพัฒนา

นักศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบายการใหมากขึ้น การปรับวิธีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาฯ 

แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม

 ดวยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 16 ราย ตั้งแตวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 
28 สิงหาคม 2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีทั้งหมดจำนวน 31 คน 
ดังนี้

1
1
2
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7
9
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กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

คุย

ดวยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งนายกสภามหาวิท

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

คุย

        “ การทำงานใดๆ มีทั้งงานประจำ มีทั้งอุปสรรค มีทั้งปญหา มีทั้งการปรับปรุง ขอใหใชสมองพิจารณา เรามีสมอง 

อยูในกรรมสิทธิ์ของแตละคน และมีสิทธิ์ของเราที่จะใชสมองในทางที่ดีเพื่อตนเอง เพื่อสรางชีวิตใหกาวหนาเพื่อหาความดี

ใสตัว เพื่อสรางความดี และเพื่อเปนผูที่ไดเชื่อวาเปนผูมีปญญา มีความรอบคอบเพื่อสรางสังคมที่นาอยู ที่มั่นคง ที่ปลอดภัย ”

• ที่มาจาก หนังสือพระบรมราโชวาท คำสอนพอ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9

12 สิงหาคม 2560
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตตพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนม
พรรษา 85 พรรษา ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคทรงพระเจริญ 
มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

1. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายจตุรนต ถิระวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

 

โดยควรจัดลำดับความสำคัญเรงดวน มีการติดตามอยางตอเนื่องและเนนเชิงผลลัพธ เรื่องการประเมินผูบริหารที่ควรเนนการนำ

ไปใชประโยชน การดำเนินการใหทันตามเวลาที่กำหนดในขอบังคับ ควรมีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร รับฟงความ

คิดเห็น และปญหาตางๆ และเรื่องการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ควรมีวาระเชิงนโยบายใหมากขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนให

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งมากขึ้น โดยรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยนี้จะมอบใหสภา

มหาวิทยาลัยชุดใหมไดนำไปพิจารณาตอไป นอกจากนั้นผูบริหารมหาวิทยาลัย หัวหนาสวนงานควรไดนำขอเสนอแนะตางๆ 

ที่เกี่ยวของไปปรับปรุงพัฒนาการทำงานตอไปดวย

คำขวัญวันแม ประจำป 2560
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทาน

“สอนใหลูก เรียนรู สูปญหา พัฒนา ดวยตน จนเติบใหญ
เพราะคนแกรง จะกาว ไดยาวไกล เพื่อมาเปน กำลังไทย ใหแข็งแรง”

ที่มา http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4499.html
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นายภราเดช พยัฆวิเชียร   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษา

ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา  บรรณาธิการ     บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  คณะทำงาน

  

ปที่ 6 ฉบับที่ 31 (สิงหาคม – กันยายน 2560)

3

ประเด็นขาว
* วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตตพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
* พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
* แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

2

 

 ดวยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 16 ราย ตั้งแตวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 

28 สิงหาคม 2560 ในนามสภามหาวิทยาลัยกระผมขอแสดงความยินดี และขอตอนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน 

รวมทั้งขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาเสียสละเวลามาชวยทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศชาติ

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหมนี้เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2559 มีทั้งหมดจำนวน 31 คน ซึ่งกระผมจะขอเชิญทุกทานมาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชนในการทำงาน

รวมกัน รวมทั้งรับทราบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ในชวงเชาของวันที่ 13 กันยายน 2560 และ

หลังจากนั้นจะประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2560 ซึ่งเปนการประชุมรวมกันครั้งแรกของกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดนี้

 สำหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบขอบังคับที่สำคัญ 

2 ฉบับ คือ ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการ

ดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งออก

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22(19) ที่กำหนดใหสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหนาที่ ติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และ

ขอบังคับฯ ไดเพิ่มเรื่องการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และสวนงาน (จำนวน 19 สวนงาน) เพื่อ

ติดตามและประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และสวนงาน รวมทั้งใหขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน สำหรับการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ

หนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จำนวน 19 สวนงาน จะมีคณะกรรมการ 1 ชุด

รับผิดชอบดำเนินการทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อการดำเนินการเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะตางจากการติดตาม และประเมินหัวหนา

สวนงานที่ผานมาจะแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินของแตละสวนงาน

 นอกจากนั้นในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 มีเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งคือ รายงานผลการ

ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2560 ซึ่งมี คุณกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรง

คุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ รายงานดังกลาวนับมีประโยชนมากเพราะไดสะทอนการทำงานของสภามหาวิทยาลัยที่ผานมา 

และมีประเด็นสำคัญที่สภามหาวิทยาลัยควรนำมาวางแผนพัฒนาการทำงานตอไป อาทิ ดานวิชาการ หลักสูตร การพัฒนา

นักศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบายการใหมากขึ้น การปรับวิธีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาฯ 
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 ดวยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 16 ราย ตั้งแตวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 
28 สิงหาคม 2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีทั้งหมดจำนวน 31 คน 
ดังนี้

1
2
2
3
7
9
12

        “ การทำงานใดๆ มีทั้งงานประจำ มีทั้งอุปสรรค มีทั้งปญหา มีทั้งการปรับปรุง ขอใหใชสมองพิจารณา เรามีสมอง 

อยูในกรรมสิทธิ์ของแตละคน และมีสิทธิ์ของเราที่จะใชสมองในทางที่ดีเพื่อตนเอง เพื่อสรางชีวิตใหกาวหนาเพื่อหาความดี

ใสตัว เพื่อสรางความดี และเพื่อเปนผูที่ไดเชื่อวาเปนผูมีปญญา มีความรอบคอบเพื่อสรางสังคมที่นาอยู ที่มั่นคง ที่ปลอดภัย ”

• ที่มาจาก หนังสือพระบรมราโชวาท คำสอนพอ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

12 สิงหาคม 2560
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตตพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนม
พรรษา 85 พรรษา ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคทรงพระเจริญ 
มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

สาระนารู

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

คำขวัญวันแม ประจำป 2560
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทาน

“สอนใหลูก เรียนรู สูปญหา พัฒนา ดวยตน จนเติบใหญ
เพราะคนแกรง จะกาว ไดยาวไกล เพื่อมาเปน กำลังไทย ใหแข็งแรง”

ที่มา http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4499.html

1. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายจตุรนต ถิระวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

 

โดยควรจัดลำดับความสำคัญเรงดวน มีการติดตามอยางตอเนื่องและเนนเชิงผลลัพธ เรื่องการประเมินผูบริหารที่ควรเนนการนำ

ไปใชประโยชน การดำเนินการใหทันตามเวลาที่กำหนดในขอบังคับ ควรมีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร รับฟงความ

คิดเห็น และปญหาตางๆ และเรื่องการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ควรมีวาระเชิงนโยบายใหมากขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนให

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งมากขึ้น โดยรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยนี้จะมอบใหสภา

มหาวิทยาลัยชุดใหมไดนำไปพิจารณาตอไป นอกจากนั้นผูบริหารมหาวิทยาลัย หัวหนาสวนงานควรไดนำขอเสนอแนะตางๆ 

ที่เกี่ยวของไปปรับปรุงพัฒนาการทำงานตอไปดวย
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ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สุมนต สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายโสภณ สุภาพงษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายอนุชาติ คงมาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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2. อธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พีรพัฒน ยางกลาง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจำ

ศาสตราจารยวิโชค มุกดามณี
คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ สมุหเสนีโต
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห
คณะโบราณคดี

ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล
คณบดีคณะมัณฑนศิลป

อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท
ผูอำนวยการหอศิลป

นายณรงค โชควัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายปญญา วิจินธนสาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นางพรรณขนิตตา บุญครอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
คณะวิทยาศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยสุพิชญา เข็มทอง
คณะมัณฑนศิลป

รองศาสตราจารยระเบียบ สุภวิรี
คณะอักษรศาสตร

อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน

นายลลิต เลิศไมไทย
นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน
รองอธิการบดีฝายบริหาร

4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง

5. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

การประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดสำนักงบประมาณประจำป
    งบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดสำนักงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนำไป
พิจารณา โดยสรุปดังนี้
 1) ควรเพิ่มจำนวนอาจารยที่มีตำแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น โดยใชแนวทางตางๆ อาทิ
  - ศึกษาวิจัยถึงสาเหตุที่อาจารยไมเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ เพื่อใชเปนขอมูล แนวทางการสนับสนุน
    การขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการของอาจารย
  - ศึกษาแนวทางการสงเสริม สนับสนุนการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอื่นๆ และนำมาปรับใช
     กับมหาวิทยาลัยศิลปากร
 2) มหาวิทยาลัยตั้งประมาณการรายรับจากเงินงบประมาณรายไดสูงกวารายรับจริงคอนขางมาก ในปงบประมาณตอไป
    ควรพิจารณาประมาณรายรับจากเงินรายไดใหรอบคอบและใกลเคียงกับรายรับจริงใหมากขึ้น
 3) ควรวางแผนการดำเนินงานและเรงรัดการปรับปรุงวังทาพระ ใหรวดเร็วมากขึ้น
 4) ควรเตรียมความพรอมในการชี้แจงการใชจายงบประมาณ ประจำป พ.ศ.2560 โดยเฉพาะงบประมาณปรับปรุงวังทาพระ
              ซึ่งการดำเนินการยังไมเปนไปตามแผน รวมทั้งการเตรียมดำเนินการตั้งงบประมาณในปตอไปดวย

2. ขอเสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีศักยภาพ
    พรอมที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน แตไมเกิน 10 คน (ครั้งที่ 7) จำนวน 24 ราย

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบรายช่ืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 
5 คน แตไมเกิน 10 คน (ครั้งที่ 7) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2559 จำนวน 24 ราย ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

3. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรของอธิการบดี ปงบประมาณ 2560-2564

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรของอธิการบดี ปงบประมาณ 2560-2564 ซึ่งจะเปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ดวย ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ตามที่อธิการบดีนำเสนอ
 ขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมสรุปไดดังนี้
     1) แผนพัฒนาของอธิการบดีจะสามารถดำเนินการไดสำเร็จตามเปาหมายที่กำหนดไวไดนั้น ขึ้นกับปจจัยหลายประการ 
         จึงขอใหอธิการบดีนำไปพิจารณาดวย อาทิ
  1.1) บุคลากรของมหาวิทยาลัย
   1.1.1) ตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย และตองมีการทำงานเปนทีม 
           มีจุดมุงหมายรวมกัน เพื่อใหงานสำเร็จตามเปาหมาย
   1.1.2) ศักยภาพของบุคลากรที่จะทำงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
   1.1.3 ) การพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานใหม
  1.2) งบประมาณ ควรวางแผนดานงบประมาณอยางรอบคอบ เนื่องจากกิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินงานตองใช
       งบประมาณจำนวนมาก
  1.3) ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ควรพิจารณาปรับใหเอื้อตอการทำงาน
  1.4) ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 2) มหาวิทยาลัยควรวางแผนการผลิตบัณฑิต การเปดหลักสูตรใหทันกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
              โดยเฉพาะความกาวหนาดานเทคโนโลยีซ่ึงจะมีผลกระทบอยางมากตอบริบทของสังคม เศรษฐกิจในอนาคต อาทิ อาชีพ 
              ตำแหนงงาน เปนตน
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ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สุมนต สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายโสภณ สุภาพงษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายอนุชาติ คงมาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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2. อธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พีรพัฒน ยางกลาง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจำ

ศาสตราจารยวิโชค มุกดามณี
คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ สมุหเสนีโต
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห
คณะโบราณคดี

ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล
คณบดีคณะมัณฑนศิลป

อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท
ผูอำนวยการหอศิลป

นายณรงค โชควัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายปญญา วิจินธนสาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นางพรรณขนิตตา บุญครอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
คณะวิทยาศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยสุพิชญา เข็มทอง
คณะมัณฑนศิลป

รองศาสตราจารยระเบียบ สุภวิรี
คณะอักษรศาสตร

อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน

นายลลิต เลิศไมไทย
นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน
รองอธิการบดีฝายบริหาร

4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง

5. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

การประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดสำนักงบประมาณประจำป
    งบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดสำนักงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนำไป
พิจารณา โดยสรุปดังนี้
 1) ควรเพิ่มจำนวนอาจารยที่มีตำแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น โดยใชแนวทางตางๆ อาทิ
  - ศึกษาวิจัยถึงสาเหตุที่อาจารยไมเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ เพื่อใชเปนขอมูล แนวทางการสนับสนุน
    การขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการของอาจารย
  - ศึกษาแนวทางการสงเสริม สนับสนุนการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอื่นๆ และนำมาปรับใช
     กับมหาวิทยาลัยศิลปากร
 2) มหาวิทยาลัยตั้งประมาณการรายรับจากเงินงบประมาณรายไดสูงกวารายรับจริงคอนขางมาก ในปงบประมาณตอไป
    ควรพิจารณาประมาณรายรับจากเงินรายไดใหรอบคอบและใกลเคียงกับรายรับจริงใหมากขึ้น
 3) ควรวางแผนการดำเนินงานและเรงรัดการปรับปรุงวังทาพระ ใหรวดเร็วมากขึ้น
 4) ควรเตรียมความพรอมในการชี้แจงการใชจายงบประมาณ ประจำป พ.ศ.2560 โดยเฉพาะงบประมาณปรับปรุงวังทาพระ
              ซึ่งการดำเนินการยังไมเปนไปตามแผน รวมทั้งการเตรียมดำเนินการตั้งงบประมาณในปตอไปดวย

2. ขอเสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีศักยภาพ
    พรอมที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน แตไมเกิน 10 คน (ครั้งที่ 7) จำนวน 24 ราย

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบรายช่ืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 
5 คน แตไมเกิน 10 คน (ครั้งที่ 7) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2559 จำนวน 24 ราย ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

3. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรของอธิการบดี ปงบประมาณ 2560-2564

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรของอธิการบดี ปงบประมาณ 2560-2564 ซึ่งจะเปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ดวย ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ตามที่อธิการบดีนำเสนอ
 ขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมสรุปไดดังนี้
     1) แผนพัฒนาของอธิการบดีจะสามารถดำเนินการไดสำเร็จตามเปาหมายที่กำหนดไวไดนั้น ขึ้นกับปจจัยหลายประการ 
         จึงขอใหอธิการบดีนำไปพิจารณาดวย อาทิ
  1.1) บุคลากรของมหาวิทยาลัย
   1.1.1) ตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย และตองมีการทำงานเปนทีม 
           มีจุดมุงหมายรวมกัน เพื่อใหงานสำเร็จตามเปาหมาย
   1.1.2) ศักยภาพของบุคลากรที่จะทำงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
   1.1.3 ) การพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานใหม
  1.2) งบประมาณ ควรวางแผนดานงบประมาณอยางรอบคอบ เนื่องจากกิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินงานตองใช
       งบประมาณจำนวนมาก
  1.3) ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ควรพิจารณาปรับใหเอื้อตอการทำงาน
  1.4) ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 2) มหาวิทยาลัยควรวางแผนการผลิตบัณฑิต การเปดหลักสูตรใหทันกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
              โดยเฉพาะความกาวหนาดานเทคโนโลยีซ่ึงจะมีผลกระทบอยางมากตอบริบทของสังคม เศรษฐกิจในอนาคต อาทิ อาชีพ 
              ตำแหนงงาน เปนตน
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ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สุมนต สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายโสภณ สุภาพงษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายอนุชาติ คงมาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม

2. อธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พีรพัฒน ยางกลาง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจำ

ศาสตราจารยวิโชค มุกดามณี
คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ สมุหเสนีโต
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห
คณะโบราณคดี

ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล
คณบดีคณะมัณฑนศิลป

อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท
ผูอำนวยการหอศิลป

นายณรงค โชควัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายปญญา วิจินธนสาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นางพรรณขนิตตา บุญครอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
คณะวิทยาศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยสุพิชญา เข็มทอง
คณะมัณฑนศิลป

รองศาสตราจารยระเบียบ สุภวิรี
คณะอักษรศาสตร

อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน

นายลลิต เลิศไมไทย
นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน
รองอธิการบดีฝายบริหาร

4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง

5. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

การประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดสำนักงบประมาณประจำป
    งบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดสำนักงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนำไป
พิจารณา โดยสรุปดังนี้
 1) ควรเพิ่มจำนวนอาจารยที่มีตำแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น โดยใชแนวทางตางๆ อาทิ
  - ศึกษาวิจัยถึงสาเหตุที่อาจารยไมเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ เพื่อใชเปนขอมูล แนวทางการสนับสนุน
    การขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการของอาจารย
  - ศึกษาแนวทางการสงเสริม สนับสนุนการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอื่นๆ และนำมาปรับใช
     กับมหาวิทยาลัยศิลปากร
 2) มหาวิทยาลัยตั้งประมาณการรายรับจากเงินงบประมาณรายไดสูงกวารายรับจริงคอนขางมาก ในปงบประมาณตอไป
    ควรพิจารณาประมาณรายรับจากเงินรายไดใหรอบคอบและใกลเคียงกับรายรับจริงใหมากขึ้น
 3) ควรวางแผนการดำเนินงานและเรงรัดการปรับปรุงวังทาพระ ใหรวดเร็วมากขึ้น
 4) ควรเตรียมความพรอมในการชี้แจงการใชจายงบประมาณ ประจำป พ.ศ.2560 โดยเฉพาะงบประมาณปรับปรุงวังทาพระ
              ซึ่งการดำเนินการยังไมเปนไปตามแผน รวมทั้งการเตรียมดำเนินการตั้งงบประมาณในปตอไปดวย

2. ขอเสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีศักยภาพ
    พรอมที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน แตไมเกิน 10 คน (ครั้งที่ 7) จำนวน 24 ราย

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบรายช่ืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 
5 คน แตไมเกิน 10 คน (ครั้งที่ 7) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2559 จำนวน 24 ราย ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

3. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรของอธิการบดี ปงบประมาณ 2560-2564

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรของอธิการบดี ปงบประมาณ 2560-2564 ซึ่งจะเปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ดวย ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ตามที่อธิการบดีนำเสนอ
 ขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมสรุปไดดังนี้
     1) แผนพัฒนาของอธิการบดีจะสามารถดำเนินการไดสำเร็จตามเปาหมายที่กำหนดไวไดนั้น ขึ้นกับปจจัยหลายประการ 
         จึงขอใหอธิการบดีนำไปพิจารณาดวย อาทิ
  1.1) บุคลากรของมหาวิทยาลัย
   1.1.1) ตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย และตองมีการทำงานเปนทีม 
           มีจุดมุงหมายรวมกัน เพื่อใหงานสำเร็จตามเปาหมาย
   1.1.2) ศักยภาพของบุคลากรที่จะทำงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
   1.1.3 ) การพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานใหม
  1.2) งบประมาณ ควรวางแผนดานงบประมาณอยางรอบคอบ เนื่องจากกิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินงานตองใช
       งบประมาณจำนวนมาก
  1.3) ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ควรพิจารณาปรับใหเอื้อตอการทำงาน
  1.4) ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 2) มหาวิทยาลัยควรวางแผนการผลิตบัณฑิต การเปดหลักสูตรใหทันกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
              โดยเฉพาะความกาวหนาดานเทคโนโลยีซ่ึงจะมีผลกระทบอยางมากตอบริบทของสังคม เศรษฐกิจในอนาคต อาทิ อาชีพ 
              ตำแหนงงาน เปนตน
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แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สุมนต สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายโสภณ สุภาพงษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายอนุชาติ คงมาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม

2. อธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พีรพัฒน ยางกลาง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจำ

ศาสตราจารยวิโชค มุกดามณี
คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ สมุหเสนีโต
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห
คณะโบราณคดี

ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล
คณบดีคณะมัณฑนศิลป

อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท
ผูอำนวยการหอศิลป

นายณรงค โชควัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายปญญา วิจินธนสาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นางพรรณขนิตตา บุญครอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
คณะวิทยาศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยสุพิชญา เข็มทอง
คณะมัณฑนศิลป

รองศาสตราจารยระเบียบ สุภวิรี
คณะอักษรศาสตร

อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน

นายลลิต เลิศไมไทย
นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน
รองอธิการบดีฝายบริหาร

4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง

5. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

การประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดสำนักงบประมาณประจำป
    งบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดสำนักงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนำไป
พิจารณา โดยสรุปดังนี้
 1) ควรเพิ่มจำนวนอาจารยที่มีตำแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น โดยใชแนวทางตางๆ อาทิ
  - ศึกษาวิจัยถึงสาเหตุที่อาจารยไมเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ เพื่อใชเปนขอมูล แนวทางการสนับสนุน
    การขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการของอาจารย
  - ศึกษาแนวทางการสงเสริม สนับสนุนการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอื่นๆ และนำมาปรับใช
     กับมหาวิทยาลัยศิลปากร
 2) มหาวิทยาลัยตั้งประมาณการรายรับจากเงินงบประมาณรายไดสูงกวารายรับจริงคอนขางมาก ในปงบประมาณตอไป
    ควรพิจารณาประมาณรายรับจากเงินรายไดใหรอบคอบและใกลเคียงกับรายรับจริงใหมากขึ้น
 3) ควรวางแผนการดำเนินงานและเรงรัดการปรับปรุงวังทาพระ ใหรวดเร็วมากขึ้น
 4) ควรเตรียมความพรอมในการชี้แจงการใชจายงบประมาณ ประจำป พ.ศ.2560 โดยเฉพาะงบประมาณปรับปรุงวังทาพระ
              ซึ่งการดำเนินการยังไมเปนไปตามแผน รวมทั้งการเตรียมดำเนินการตั้งงบประมาณในปตอไปดวย

2. ขอเสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีศักยภาพ
    พรอมที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน แตไมเกิน 10 คน (ครั้งที่ 7) จำนวน 24 ราย

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบรายช่ืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 
5 คน แตไมเกิน 10 คน (ครั้งที่ 7) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2559 จำนวน 24 ราย ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

3. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรของอธิการบดี ปงบประมาณ 2560-2564

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรของอธิการบดี ปงบประมาณ 2560-2564 ซึ่งจะเปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ดวย ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ตามที่อธิการบดีนำเสนอ
 ขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมสรุปไดดังนี้
     1) แผนพัฒนาของอธิการบดีจะสามารถดำเนินการไดสำเร็จตามเปาหมายที่กำหนดไวไดนั้น ขึ้นกับปจจัยหลายประการ 
         จึงขอใหอธิการบดีนำไปพิจารณาดวย อาทิ
  1.1) บุคลากรของมหาวิทยาลัย
   1.1.1) ตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย และตองมีการทำงานเปนทีม 
           มีจุดมุงหมายรวมกัน เพื่อใหงานสำเร็จตามเปาหมาย
   1.1.2) ศักยภาพของบุคลากรที่จะทำงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
   1.1.3 ) การพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานใหม
  1.2) งบประมาณ ควรวางแผนดานงบประมาณอยางรอบคอบ เนื่องจากกิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินงานตองใช
       งบประมาณจำนวนมาก
  1.3) ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ควรพิจารณาปรับใหเอื้อตอการทำงาน
  1.4) ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 2) มหาวิทยาลัยควรวางแผนการผลิตบัณฑิต การเปดหลักสูตรใหทันกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
              โดยเฉพาะความกาวหนาดานเทคโนโลยีซ่ึงจะมีผลกระทบอยางมากตอบริบทของสังคม เศรษฐกิจในอนาคต อาทิ อาชีพ 
              ตำแหนงงาน เปนตน
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 3) ควรวางแผนพัฒนาดานขอมูล สารสนเทศ ระบบเทคโนโลยี ใหเหมาะสม เอื้อประโยชนตอการทำงานและการบริหาร
              จัดการใหมากขึ้น
 4) มหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมาระยะหนึ่งแลว จึงควรเรงดำเนินการเรื่องการ
             ปรับเปลี่ยนโครงสราง อัตรากำลัง การเงิน งบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การบริหารจัดการ
 5) ควรเรงรัดการดำเนินการเรื่อง City Campus การปรับปรุงวังทาพระ และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะๆ
 6) ควรเนนเรื่องความปลอดภัยในทุกวิทยาเขต

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

การประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จำนวน 4 ฉบับ 
    และรางคำรับรองการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงผูบริหาร และรางสัญญาจางเปนพนักงาน
    มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหนงผูบริหาร จำนวน 4 ฉบับ

มติ ที่ประชุมอนุมัติใหมหาวิทยาลัยใชเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย จำนวน 70 ลานบาท เพื่อจัดซื้อระบบบริหารทรัพยากร
องคกร (ERP) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1  (เรื่องเรงดวน) 
ที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
 1) ควรระมัดระวัง และหาทางปองกัน Firewall เพราะจะทำใหระบบและฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยเสียหาย
 2) ควรพิจารณาเรื่องความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีที่จะจัดซื้อ เนื่องจากมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา และเรื่อง
             การสะสางระบบยอยๆ ที่ใชอยูในคณะวิชา หนวยงาน และมหาวิทยาลัยในปจจุบัน เพื่อนำเขาสูระบบใหม (ERP) 
            เปนเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากการดำเนินการมีความยุงยาก และตองใชเวลาในการดำเนินการ มหาวิทยาลัย
            จึงควรบริหารจัดการ ทำขอตกลงกับคณะวิชา หนวยงาน ในเรื่องดังกลาวอยางรอบคอบ เพื่อมิใหเกิดผลกระทบ
            ตอการทำงานของทุกฝาย
3) มหาวิทยาลัยควรไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยที่นำระบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ไปใชแลวประสบความสำเร็จ 
   อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และนำขอดี สิ่งที่ควรพัฒนา มาปรับใชกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

มติ ที่ประชุม
 1. เห็นชอบ ราง ขอบังคับฯ และ ราง คำรับรองการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงผูบริหาร และ ราง สัญญาจางเปนพนักงาน
             มหาวิทยาลัยศิลปากรตำแหนงผูบริหารตามที่เสนอดังนี้
      1) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเล่ือนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
      2) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณาตอการจางพนักงา
                          นมหาวิทยาลัยศิลปากรสายวิชาการที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ พ.ศ. ....
     3) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
     และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี พ.ศ. ……
     4) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน 
               และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ……
     5) ราง คำรับรองการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
     6) ราง คำรับรองการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงคณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
     7) ราง สัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหนงอธิการบดี
     8) ราง สัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหนงคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
              ที่มีฐาน เทียบเทาคณะ
 2. เห็นชอบคำรับรองการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ของผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท

2. ขออนุมัติใชเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดซื้อระบบบริหารทรัพยากรองคกร  (ERP) 
   ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 (เรื่องเรงดวน)

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมี
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดเชิญ
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิเขารวมสนทนากลุมประชุม ณ หองประชุมนริศรา
นุวัดติวงศ ชั้น 4 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย 
สุทธะนันท อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบพระฉายาสาทิสลักษณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 แกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อแสดงความขอบคุณในโอกาสที่
จะครบวาระการดำรงตำแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงวุฒิ ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
เปนวิทยากรบรรยายหัวขอ  “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0” แกบุคลากร ในโครงการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำป พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ เดอะเกรช 
อัมพวา รีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม

 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ใหเปนเกียรติรวมเปดงาน โครงการอัตลักษณา
ภาษาศิลป กับศิลปะ ศิลปนบนถิ่นไทย เมื่อวันเสารที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ลานสวนสาธาณะ โผน กิ่งเพชร

 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไดรับการตรวจประกันคุณภาพภายใน ประจำป
การศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการประกอบดวย 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช ประธานกรรมการ
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการ และ 3) รองศาสตราจารย ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง 
กรรมการ การตรวจประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อยูในระดับดี (4.00 คะแนน)
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 3) ควรวางแผนพัฒนาดานขอมูล สารสนเทศ ระบบเทคโนโลยี ใหเหมาะสม เอื้อประโยชนตอการทำงานและการบริหาร
              จัดการใหมากขึ้น
 4) มหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมาระยะหนึ่งแลว จึงควรเรงดำเนินการเรื่องการ
             ปรับเปลี่ยนโครงสราง อัตรากำลัง การเงิน งบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การบริหารจัดการ
 5) ควรเรงรัดการดำเนินการเรื่อง City Campus การปรับปรุงวังทาพระ และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะๆ
 6) ควรเนนเรื่องความปลอดภัยในทุกวิทยาเขต

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

การประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จำนวน 4 ฉบับ 
    และรางคำรับรองการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงผูบริหาร และรางสัญญาจางเปนพนักงาน
    มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหนงผูบริหาร จำนวน 4 ฉบับ

มติ ที่ประชุมอนุมัติใหมหาวิทยาลัยใชเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย จำนวน 70 ลานบาท เพื่อจัดซื้อระบบบริหารทรัพยากร
องคกร (ERP) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1  (เรื่องเรงดวน) 
ที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
 1) ควรระมัดระวัง และหาทางปองกัน Firewall เพราะจะทำใหระบบและฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยเสียหาย
 2) ควรพิจารณาเรื่องความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีที่จะจัดซื้อ เนื่องจากมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา และเรื่อง
             การสะสางระบบยอยๆ ที่ใชอยูในคณะวิชา หนวยงาน และมหาวิทยาลัยในปจจุบัน เพื่อนำเขาสูระบบใหม (ERP) 
            เปนเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากการดำเนินการมีความยุงยาก และตองใชเวลาในการดำเนินการ มหาวิทยาลัย
            จึงควรบริหารจัดการ ทำขอตกลงกับคณะวิชา หนวยงาน ในเรื่องดังกลาวอยางรอบคอบ เพื่อมิใหเกิดผลกระทบ
            ตอการทำงานของทุกฝาย
3) มหาวิทยาลัยควรไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยที่นำระบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ไปใชแลวประสบความสำเร็จ 
   อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และนำขอดี สิ่งที่ควรพัฒนา มาปรับใชกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

มติ ที่ประชุม
 1. เห็นชอบ ราง ขอบังคับฯ และ ราง คำรับรองการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงผูบริหาร และ ราง สัญญาจางเปนพนักงาน
             มหาวิทยาลัยศิลปากรตำแหนงผูบริหารตามที่เสนอดังนี้
      1) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเล่ือนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
      2) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณาตอการจางพนักงา
                          นมหาวิทยาลัยศิลปากรสายวิชาการที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ พ.ศ. ....
     3) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
     และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี พ.ศ. ……
     4) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน 
               และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ……
     5) ราง คำรับรองการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
     6) ราง คำรับรองการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงคณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
     7) ราง สัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหนงอธิการบดี
     8) ราง สัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหนงคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
              ที่มีฐาน เทียบเทาคณะ
 2. เห็นชอบคำรับรองการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ของผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท

2. ขออนุมัติใชเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดซื้อระบบบริหารทรัพยากรองคกร  (ERP) 
   ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 (เรื่องเรงดวน)

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมี
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดเชิญ
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิเขารวมสนทนากลุมประชุม ณ หองประชุมนริศรา
นุวัดติวงศ ชั้น 4 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย 
สุทธะนันท อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบพระฉายาสาทิสลักษณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 แกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อแสดงความขอบคุณในโอกาสที่
จะครบวาระการดำรงตำแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงวุฒิ ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
เปนวิทยากรบรรยายหัวขอ  “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0” แกบุคลากร ในโครงการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำป พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ เดอะเกรช 
อัมพวา รีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม

 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ใหเปนเกียรติรวมเปดงาน โครงการอัตลักษณา
ภาษาศิลป กับศิลปะ ศิลปนบนถิ่นไทย เมื่อวันเสารที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ลานสวนสาธาณะ โผน กิ่งเพชร

 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไดรับการตรวจประกันคุณภาพภายใน ประจำป
การศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการประกอบดวย 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช ประธานกรรมการ
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการ และ 3) รองศาสตราจารย ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง 
กรรมการ การตรวจประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อยูในระดับดี (4.00 คะแนน)
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 3) ควรวางแผนพัฒนาดานขอมูล สารสนเทศ ระบบเทคโนโลยี ใหเหมาะสม เอื้อประโยชนตอการทำงานและการบริหาร
              จัดการใหมากขึ้น
 4) มหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมาระยะหนึ่งแลว จึงควรเรงดำเนินการเรื่องการ
             ปรับเปลี่ยนโครงสราง อัตรากำลัง การเงิน งบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การบริหารจัดการ
 5) ควรเรงรัดการดำเนินการเรื่อง City Campus การปรับปรุงวังทาพระ และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะๆ
 6) ควรเนนเรื่องความปลอดภัยในทุกวิทยาเขต

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

การประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จำนวน 4 ฉบับ 
    และรางคำรับรองการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงผูบริหาร และรางสัญญาจางเปนพนักงาน
    มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหนงผูบริหาร จำนวน 4 ฉบับ

มติ ที่ประชุมอนุมัติใหมหาวิทยาลัยใชเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย จำนวน 70 ลานบาท เพื่อจัดซื้อระบบบริหารทรัพยากร
องคกร (ERP) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1  (เรื่องเรงดวน) 
ที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
 1) ควรระมัดระวัง และหาทางปองกัน Firewall เพราะจะทำใหระบบและฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยเสียหาย
 2) ควรพิจารณาเรื่องความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีที่จะจัดซื้อ เนื่องจากมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา และเรื่อง
             การสะสางระบบยอยๆ ที่ใชอยูในคณะวิชา หนวยงาน และมหาวิทยาลัยในปจจุบัน เพื่อนำเขาสูระบบใหม (ERP) 
            เปนเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากการดำเนินการมีความยุงยาก และตองใชเวลาในการดำเนินการ มหาวิทยาลัย
            จึงควรบริหารจัดการ ทำขอตกลงกับคณะวิชา หนวยงาน ในเรื่องดังกลาวอยางรอบคอบ เพื่อมิใหเกิดผลกระทบ
            ตอการทำงานของทุกฝาย
3) มหาวิทยาลัยควรไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยที่นำระบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ไปใชแลวประสบความสำเร็จ 
   อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และนำขอดี สิ่งที่ควรพัฒนา มาปรับใชกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

มติ ที่ประชุม
 1. เห็นชอบ ราง ขอบังคับฯ และ ราง คำรับรองการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงผูบริหาร และ ราง สัญญาจางเปนพนักงาน
             มหาวิทยาลัยศิลปากรตำแหนงผูบริหารตามที่เสนอดังนี้
      1) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเล่ือนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
      2) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณาตอการจางพนักงา
                          นมหาวิทยาลัยศิลปากรสายวิชาการที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ พ.ศ. ....
     3) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
     และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี พ.ศ. ……
     4) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน 
               และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ……
     5) ราง คำรับรองการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
     6) ราง คำรับรองการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงคณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
     7) ราง สัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหนงอธิการบดี
     8) ราง สัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหนงคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
              ที่มีฐาน เทียบเทาคณะ
 2. เห็นชอบคำรับรองการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ของผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท

2. ขออนุมัติใชเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดซื้อระบบบริหารทรัพยากรองคกร  (ERP) 
   ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 (เรื่องเรงดวน)

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมี
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดเชิญ
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิเขารวมสนทนากลุมประชุม ณ หองประชุมนริศรา
นุวัดติวงศ ชั้น 4 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย 
สุทธะนันท อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบพระฉายาสาทิสลักษณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 แกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อแสดงความขอบคุณในโอกาสที่
จะครบวาระการดำรงตำแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงวุฒิ ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
เปนวิทยากรบรรยายหัวขอ  “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0” แกบุคลากร ในโครงการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำป พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ เดอะเกรช 
อัมพวา รีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม

 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ใหเปนเกียรติรวมเปดงาน โครงการอัตลักษณา
ภาษาศิลป กับศิลปะ ศิลปนบนถิ่นไทย เมื่อวันเสารที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ลานสวนสาธาณะ โผน กิ่งเพชร

 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไดรับการตรวจประกันคุณภาพภายใน ประจำป
การศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการประกอบดวย 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช ประธานกรรมการ
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการ และ 3) รองศาสตราจารย ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง 
กรรมการ การตรวจประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อยูในระดับดี (4.00 คะแนน)
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 3) ควรวางแผนพัฒนาดานขอมูล สารสนเทศ ระบบเทคโนโลยี ใหเหมาะสม เอื้อประโยชนตอการทำงานและการบริหาร
              จัดการใหมากขึ้น
 4) มหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมาระยะหนึ่งแลว จึงควรเรงดำเนินการเรื่องการ
             ปรับเปลี่ยนโครงสราง อัตรากำลัง การเงิน งบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การบริหารจัดการ
 5) ควรเรงรัดการดำเนินการเรื่อง City Campus การปรับปรุงวังทาพระ และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะๆ
 6) ควรเนนเรื่องความปลอดภัยในทุกวิทยาเขต

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

การประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จำนวน 4 ฉบับ 
    และรางคำรับรองการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงผูบริหาร และรางสัญญาจางเปนพนักงาน
    มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหนงผูบริหาร จำนวน 4 ฉบับ

มติ ที่ประชุมอนุมัติใหมหาวิทยาลัยใชเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย จำนวน 70 ลานบาท เพื่อจัดซื้อระบบบริหารทรัพยากร
องคกร (ERP) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1  (เรื่องเรงดวน) 
ที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
 1) ควรระมัดระวัง และหาทางปองกัน Firewall เพราะจะทำใหระบบและฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยเสียหาย
 2) ควรพิจารณาเรื่องความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีที่จะจัดซื้อ เนื่องจากมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา และเรื่อง
             การสะสางระบบยอยๆ ที่ใชอยูในคณะวิชา หนวยงาน และมหาวิทยาลัยในปจจุบัน เพื่อนำเขาสูระบบใหม (ERP) 
            เปนเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากการดำเนินการมีความยุงยาก และตองใชเวลาในการดำเนินการ มหาวิทยาลัย
            จึงควรบริหารจัดการ ทำขอตกลงกับคณะวิชา หนวยงาน ในเรื่องดังกลาวอยางรอบคอบ เพื่อมิใหเกิดผลกระทบ
            ตอการทำงานของทุกฝาย
3) มหาวิทยาลัยควรไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยที่นำระบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ไปใชแลวประสบความสำเร็จ 
   อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และนำขอดี สิ่งที่ควรพัฒนา มาปรับใชกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

มติ ที่ประชุม
 1. เห็นชอบ ราง ขอบังคับฯ และ ราง คำรับรองการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงผูบริหาร และ ราง สัญญาจางเปนพนักงาน
             มหาวิทยาลัยศิลปากรตำแหนงผูบริหารตามที่เสนอดังนี้
      1) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเล่ือนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
      2) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณาตอการจางพนักงา
                          นมหาวิทยาลัยศิลปากรสายวิชาการที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ พ.ศ. ....
     3) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
     และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี พ.ศ. ……
     4) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน 
               และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ……
     5) ราง คำรับรองการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
     6) ราง คำรับรองการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงคณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
     7) ราง สัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหนงอธิการบดี
     8) ราง สัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหนงคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
              ที่มีฐาน เทียบเทาคณะ
 2. เห็นชอบคำรับรองการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ของผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท

2. ขออนุมัติใชเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดซื้อระบบบริหารทรัพยากรองคกร  (ERP) 
   ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 (เรื่องเรงดวน)

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมี
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดเชิญ
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิเขารวมสนทนากลุมประชุม ณ หองประชุมนริศรา
นุวัดติวงศ ชั้น 4 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย 
สุทธะนันท อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบพระฉายาสาทิสลักษณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 แกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อแสดงความขอบคุณในโอกาสที่
จะครบวาระการดำรงตำแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงวุฒิ ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
เปนวิทยากรบรรยายหัวขอ  “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0” แกบุคลากร ในโครงการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำป พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ เดอะเกรช 
อัมพวา รีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม

 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ใหเปนเกียรติรวมเปดงาน โครงการอัตลักษณา
ภาษาศิลป กับศิลปะ ศิลปนบนถิ่นไทย เมื่อวันเสารที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ลานสวนสาธาณะ โผน กิ่งเพชร

 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไดรับการตรวจประกันคุณภาพภายใน ประจำป
การศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการประกอบดวย 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช ประธานกรรมการ
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการ และ 3) รองศาสตราจารย ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง 
กรรมการ การตรวจประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อยูในระดับดี (4.00 คะแนน)
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 ตามที่มหาวิทยาลัยไดเชิญ นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนวิทยากรบรรยายหัวขอ 
“บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0” ในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำป พ.ศ. 2560 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ เดอะเกรช อัมพวา รีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม
 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไดขออนุญาต นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ นำเอกสาร
การบรรยาย มาลงในขาวสารสภามหาวิทยาลัย โดยจะนำเสนอเปน 3 ตอน ซึ่งตอนที่ 1 มีดังนี้

บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0 (ตอนที่ 1)



สาระนารู

14

12 13

15

 ตามที่มหาวิทยาลัยไดเชิญ นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนวิทยากรบรรยายหัวขอ 
“บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0” ในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำป พ.ศ. 2560 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ เดอะเกรช อัมพวา รีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม
 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไดขออนุญาต นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ นำเอกสาร
การบรรยาย มาลงในขาวสารสภามหาวิทยาลัย โดยจะนำเสนอเปน 3 ตอน ซึ่งตอนที่ 1 มีดังนี้

บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0 (ตอนที่ 1)



สาระนารู

14

12 13

15

 ตามที่มหาวิทยาลัยไดเชิญ นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนวิทยากรบรรยายหัวขอ 
“บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0” ในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำป พ.ศ. 2560 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ เดอะเกรช อัมพวา รีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม
 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไดขออนุญาต นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ นำเอกสาร
การบรรยาย มาลงในขาวสารสภามหาวิทยาลัย โดยจะนำเสนอเปน 3 ตอน ซึ่งตอนที่ 1 มีดังนี้

บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0 (ตอนที่ 1)



สาระนารู

14

12 13

15

 ตามที่มหาวิทยาลัยไดเชิญ นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนวิทยากรบรรยายหัวขอ 
“บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0” ในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำป พ.ศ. 2560 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ เดอะเกรช อัมพวา รีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม
 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไดขออนุญาต นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ นำเอกสาร
การบรรยาย มาลงในขาวสารสภามหาวิทยาลัย โดยจะนำเสนอเปน 3 ตอน ซึ่งตอนที่ 1 มีดังนี้

บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0 (ตอนที่ 1)



สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร   

22 หมู 7 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพ 10170

โทรศัพท 0-2849-7500 ตอ 31301-5  โทรสาร 0-2849-7505   

www.council.su.ac.th

นายภราเดช พยัฆวิเชียร   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษา

ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา  บรรณาธิการ     บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  คณะทำงาน

  

ปที่ 6 ฉบับที่ 31 (สิงหาคม – กันยายน 2560)

3

ประเด็นขาว
* พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
* วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตตพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
* แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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 ดวยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 16 ราย ตั้งแตวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 

28 สิงหาคม 2560 ในนามสภามหาวิทยาลัยกระผมขอแสดงความยินดี และขอตอนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน 

รวมทั้งขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาเสียสละเวลามาชวยทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศชาติ

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหมนี้เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2559 มีทั้งหมดจำนวน 31 คน ซึ่งกระผมจะขอเชิญทุกทานมาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชนในการทำงาน

รวมกัน รวมทั้งรับทราบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ในชวงเชาของวันที่ 13 กันยายน 2560 และ

หลังจากนั้นจะประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2560 ซึ่งเปนการประชุมรวมกันครั้งแรกของกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดนี้

 สำหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบขอบังคับที่สำคัญ 

2 ฉบับ คือ ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการ

ดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งออก

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22(19) ที่กำหนดใหสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหนาที่ ติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และ

ขอบังคับฯ ไดเพิ่มเรื่องการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และสวนงาน (จำนวน 19 สวนงาน) เพื่อ

ติดตามและประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และสวนงาน รวมทั้งใหขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน สำหรับการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ

หนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จำนวน 19 สวนงาน จะมีคณะกรรมการ 1 ชุด

รับผิดชอบดำเนินการทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อการดำเนินการเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะตางจากการติดตาม และประเมินหัวหนา

สวนงานที่ผานมาจะแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินของแตละสวนงาน

 นอกจากนั้นในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 มีเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งคือ รายงานผลการ

ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2560 ซึ่งมี คุณกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรง

คุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ รายงานดังกลาวนับมีประโยชนมากเพราะไดสะทอนการทำงานของสภามหาวิทยาลัยที่ผานมา 

และมีประเด็นสำคัญที่สภามหาวิทยาลัยควรนำมาวางแผนพัฒนาการทำงานตอไป อาทิ ดานวิชาการ หลักสูตร การพัฒนา

นักศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบายการใหมากขึ้น การปรับวิธีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาฯ 

แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม

 ดวยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 16 ราย ตั้งแตวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 
28 สิงหาคม 2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีทั้งหมดจำนวน 31 คน 
ดังนี้
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กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

        “ การทำงานใดๆ มีทั้งงานประจำ มีทั้งอุปสรรค มีทั้งปญหา มีทั้งการปรับปรุง ขอใหใชสมองพิจารณา เรามีสมอง 

อยูในกรรมสิทธิ์ของแตละคน และมีสิทธิ์ของเราที่จะใชสมองในทางที่ดีเพื่อตนเอง เพื่อสรางชีวิตใหกาวหนาเพื่อหาความดี

ใสตัว เพื่อสรางความดี และเพื่อเปนผูที่ไดเชื่อวาเปนผูมีปญญา มีความรอบคอบเพื่อสรางสังคมที่นาอยู ที่มั่นคง ที่ปลอดภัย ”

• ที่มาจาก หนังสือพระบรมราโชวาท คำสอนพอ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9

12 สิงหาคม 2560
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตตพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนม
พรรษา 85 พรรษา ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคทรงพระเจริญ 
มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

1. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายจตุรนต ถิระวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

 

โดยควรจัดลำดับความสำคัญเรงดวน มีการติดตามอยางตอเนื่องและเนนเชิงผลลัพธ เรื่องการประเมินผูบริหารที่ควรเนนการนำ

ไปใชประโยชน การดำเนินการใหทันตามเวลาที่กำหนดในขอบังคับ ควรมีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร รับฟงความ

คิดเห็น และปญหาตางๆ และเรื่องการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ควรมีวาระเชิงนโยบายใหมากขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนให

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งมากขึ้น โดยรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยนี้จะมอบใหสภา

มหาวิทยาลัยชุดใหมไดนำไปพิจารณาตอไป นอกจากนั้นผูบริหารมหาวิทยาลัย หัวหนาสวนงานควรไดนำขอเสนอแนะตางๆ 

ที่เกี่ยวของไปปรับปรุงพัฒนาการทำงานตอไปดวย

คำขวัญวันแม ประจำป 2560
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทาน

“สอนใหลูก เรียนรู สูปญหา พัฒนา ดวยตน จนเติบใหญ
เพราะคนแกรง จะกาว ไดยาวไกล เพื่อมาเปน กำลังไทย ใหแข็งแรง”

ที่มา http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4499.html
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