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ประเด็นขาว
* พระผูเสด็จสูสวรรคาลัย
* พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัย
* แนะนำอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* แนะนำคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
* สรุปรายงานการจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ
   ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู
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 ในเดือนกันยายน และตุลาคม 2560 ที่ผานมามีวันสำคัญที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยและไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ

 วันที่ 15 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยไดจัดงานวันศิลป พีระศรี ซึ่งเปนงานที่ชาวศิลปากรจะจัดขึ้นเปนประจำทุกป 

เพื่อเปนเกียรติและนอมระลึกถึงศาสตราจารยศิลป พีระศรี ผูรวมกอตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร และเปนผูวางรากฐานการศึกษา

ศิลปะสมัยใหม ซึ่งในปนี้ทานมีอายุครบ 125 ป โดยไดไปจัดงานที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ซึ่งใน

ปน้ีมีการจัดกิจกรรมท่ีนาประทับใจหลายเร่ือง เชน การแสดงปาฐกถาศิลป พีระศรี คร้ังท่ี 22 ในหัวขอ "ศิลปะ ความสำเร็จในหนทาง

ของศิลปนอาชีพ" โดยศาสตรเมธี เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) ประจำป พ.ศ. 2554 และการ

จัดแสดงนิทรรศการของสวนงานตางๆ จึงขอช่ืนชมทุกทานท่ีไดรวมกันจัดงานมา ณ โอกาสน้ีดวย

 วันท่ี 12 ตุลาคม 2560 เปนวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในปน้ีมหาวิทยาลัยศิลปากรมีอายุครบ 74 ป 

ซ่ึงมีการจัดงานในทุกวิทยาเขต อาทิ การทำบุญตักบาตร การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมท้ังมีการจัดกิจกรรม SU Open 

House 2560 การประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 9 รอบชิงชนะเลิศ  ในรูปแบบบทเพลงพระราชนิพนธ  การวาดภาพพระบรม

สาทิสลักษณ  ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ซึ่งการจัดงานนี้ไดแสดงถึงพลังความรักความ

สามัคคีของพวกเราชาวศิลปากรทุกคน

 สำหรับกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ในชวงเชากอนการประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงาน

สภามหาวิทยาลัย ไดเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 จำนวน 31 คน 

และผูบริหารมหาวิทยาลัยเขารวมสนทนา และรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนอยางย่ิงตอการขับเคล่ือนและพัฒนาการทำงานของมหาวิทยาลัย 

อาทิ ควรพัฒนาบุคลากร ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังจะตองปรับตัว ปรับการทำงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลง การวางแผน

บริหารจัดการงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดทั้งของสวนงาน และสวนกลางของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น การสรางความรัก ความรูสึกเปนเจาของ (sense of belonging) ใหแกนักศึกษาและบุคลากร การจัดระดมความคิดของผูบริหาร

ในเร่ืองสำคัญๆ เชน หลักสูตร และควรเพ่ิมการส่ือสาร รวมท้ังควรรับฟงความเห็นจากทุกภาคสวนใหมากข้ึน สำหรับขอเสนอแนะ

ตอการทำงานของสภามหาวิทยาลัย อาทิ ควรมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการพัฒนางานดานวิชาการใหมากขึ้น ควรจัด

ลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะกำกับติดตาม โดยเฉพาะเรื่องสำคัญๆ ควรกำกับติดตามอยางตอเนื่อง และควรไปจัดประชุม

สภามหาวิทยาลัยสัญจรในแตละวิทยาเขต พบปะนักศึกษา บุคลากร  และรับฟงความคิดเห็น  เพื่อประโยชนตอการทำงาน

แนะนำอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 มาตรา 20 วรรคหา กำหนดวาใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหนาที่แทนนายก

สภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือเมื่อไมมีผูดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย

 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 13 กันยายน 2560  ไดมีมติเห็นชอบแตงตั้ง ดร.คุณหญิง กษมา 

วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระ

การดำรงตำแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2560 เปนตนไป
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        “ เกียรติและความสำเร็จ เกิดจากผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถ

ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค และปฏิบัติตัวใหสุจริต 

เที่ยงตรง พอควรพอดีแกตำแหนงหนาที่ที่ดำรงอยู”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย               

 วันที่ 26 ตุลาคม 2560  มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

ขอนอมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ดวยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เปนลนพนอันหาที่สุดมิได ตลอดไป

• ที่มาจาก หนังสือพระบรมราโชวาท คำสอนพอ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สถิตอยูในใจตราบนิรันดร

ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

รวมท้ังควรมอบอำนาจใหแกมหาวิทยาลัยในบางเร่ือง เพ่ือลดงานประจำของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปไวใน หนา 5 

ของขาวสารฉบับนี้  ซึ่งจะไดมอบใหอธิการบดีและผูเกี่ยวของนำไปพิจารณาดำเนินการเพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น นอกจากน้ันจะนำไปใชประกอบการประชุมระดมความความคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย

ตอไปดวย

 นอกจากนั้นในวันที่ 13 กันยายน 2560 กอนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2560 ไดมีการจัดพิธีลงนาม

คำรับรองการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงอธิการบดี ระหวางสภามหาวิทยาลัยโดยกระผม และผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท 

อธิการบดี และไดเชิญนายสุมนต สกลไชย นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ลงนามเปนพยาน 

ซึ่งอธิการบดีจะตองดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติหนาที่นี้ ขอเปนกำลังใจใหทุกทานครับ

ข้าพระพุทธเจ้า
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

สาระนารู
บทบาทมหาวิทยาลัย

กับการขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0 (ตอนที่ 2)
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ประเด็นขาว
* พระผูเสด็จสูสวรรคาลัย
* พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัย
* แนะนำอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* แนะนำคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
* สรุปรายงานการจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ
   ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู
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 ในเดือนกันยายน และตุลาคม 2560 ที่ผานมามีวันสำคัญที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยและไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ

 วันที่ 15 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยไดจัดงานวันศิลป พีระศรี ซึ่งเปนงานที่ชาวศิลปากรจะจัดขึ้นเปนประจำทุกป 

เพื่อเปนเกียรติและนอมระลึกถึงศาสตราจารยศิลป พีระศรี ผูรวมกอตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร และเปนผูวางรากฐานการศึกษา

ศิลปะสมัยใหม ซึ่งในปนี้ทานมีอายุครบ 125 ป โดยไดไปจัดงานที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ซึ่งใน

ปน้ีมีการจัดกิจกรรมท่ีนาประทับใจหลายเร่ือง เชน การแสดงปาฐกถาศิลป พีระศรี คร้ังท่ี 22 ในหัวขอ "ศิลปะ ความสำเร็จในหนทาง

ของศิลปนอาชีพ" โดยศาสตรเมธี เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) ประจำป พ.ศ. 2554 และการ

จัดแสดงนิทรรศการของสวนงานตางๆ จึงขอช่ืนชมทุกทานท่ีไดรวมกันจัดงานมา ณ โอกาสน้ีดวย

 วันท่ี 12 ตุลาคม 2560 เปนวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในปน้ีมหาวิทยาลัยศิลปากรมีอายุครบ 74 ป 

ซ่ึงมีการจัดงานในทุกวิทยาเขต อาทิ การทำบุญตักบาตร การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมท้ังมีการจัดกิจกรรม SU Open 

House 2560 การประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 9 รอบชิงชนะเลิศ  ในรูปแบบบทเพลงพระราชนิพนธ  การวาดภาพพระบรม

สาทิสลักษณ  ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ซึ่งการจัดงานนี้ไดแสดงถึงพลังความรักความ

สามัคคีของพวกเราชาวศิลปากรทุกคน

 สำหรับกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ในชวงเชากอนการประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงาน

สภามหาวิทยาลัย ไดเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 จำนวน 31 คน 

และผูบริหารมหาวิทยาลัยเขารวมสนทนา และรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนอยางย่ิงตอการขับเคล่ือนและพัฒนาการทำงานของมหาวิทยาลัย 

อาทิ ควรพัฒนาบุคลากร ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังจะตองปรับตัว ปรับการทำงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลง การวางแผน

บริหารจัดการงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดทั้งของสวนงาน และสวนกลางของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น การสรางความรัก ความรูสึกเปนเจาของ (sense of belonging) ใหแกนักศึกษาและบุคลากร การจัดระดมความคิดของผูบริหาร

ในเร่ืองสำคัญๆ เชน หลักสูตร และควรเพ่ิมการส่ือสาร รวมท้ังควรรับฟงความเห็นจากทุกภาคสวนใหมากข้ึน สำหรับขอเสนอแนะ

ตอการทำงานของสภามหาวิทยาลัย อาทิ ควรมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการพัฒนางานดานวิชาการใหมากขึ้น ควรจัด

ลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะกำกับติดตาม โดยเฉพาะเรื่องสำคัญๆ ควรกำกับติดตามอยางตอเนื่อง และควรไปจัดประชุม

สภามหาวิทยาลัยสัญจรในแตละวิทยาเขต พบปะนักศึกษา บุคลากร  และรับฟงความคิดเห็น  เพื่อประโยชนตอการทำงาน

แนะนำอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 มาตรา 20 วรรคหา กำหนดวาใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหนาที่แทนนายก

สภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือเมื่อไมมีผูดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย

 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 13 กันยายน 2560  ไดมีมติเห็นชอบแตงตั้ง ดร.คุณหญิง กษมา 

วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระ

การดำรงตำแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2560 เปนตนไป
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        “ เกียรติและความสำเร็จ เกิดจากผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถ

ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค และปฏิบัติตัวใหสุจริต 

เที่ยงตรง พอควรพอดีแกตำแหนงหนาที่ที่ดำรงอยู”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

คุย
กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

คุย               

 วันที่ 26 ตุลาคม 2560  มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

ขอนอมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ดวยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เปนลนพนอันหาที่สุดมิได ตลอดไป

• ที่มาจาก หนังสือพระบรมราโชวาท คำสอนพอ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สถิตอยูในใจตราบนิรันดร

ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

รวมท้ังควรมอบอำนาจใหแกมหาวิทยาลัยในบางเร่ือง เพ่ือลดงานประจำของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปไวใน หนา 5 

ของขาวสารฉบับนี้  ซึ่งจะไดมอบใหอธิการบดีและผูเกี่ยวของนำไปพิจารณาดำเนินการเพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น นอกจากน้ันจะนำไปใชประกอบการประชุมระดมความความคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย

ตอไปดวย

 นอกจากนั้นในวันที่ 13 กันยายน 2560 กอนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2560 ไดมีการจัดพิธีลงนาม

คำรับรองการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงอธิการบดี ระหวางสภามหาวิทยาลัยโดยกระผม และผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท 

อธิการบดี และไดเชิญนายสุมนต สกลไชย นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ลงนามเปนพยาน 

ซึ่งอธิการบดีจะตองดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติหนาที่นี้ ขอเปนกำลังใจใหทุกทานครับ

ข้าพระพุทธเจ้า
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

สาระนารู
บทบาทมหาวิทยาลัย

กับการขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0 (ตอนที่ 2)



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 32 (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560)
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ประเด็นขาว
* พระผูเสด็จสูสวรรคาลัย
* พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัย
* แนะนำอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* แนะนำคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
* สรุปรายงานการจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ
   ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา

2

 

 ในเดือนกันยายน และตุลาคม 2560 ที่ผานมามีวันสำคัญที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยและไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ

 วันที่ 15 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยไดจัดงานวันศิลป พีระศรี ซึ่งเปนงานที่ชาวศิลปากรจะจัดขึ้นเปนประจำทุกป 

เพื่อเปนเกียรติและนอมระลึกถึงศาสตราจารยศิลป พีระศรี ผูรวมกอตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร และเปนผูวางรากฐานการศึกษา

ศิลปะสมัยใหม ซึ่งในปนี้ทานมีอายุครบ 125 ป โดยไดไปจัดงานที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ซึ่งใน

ปน้ีมีการจัดกิจกรรมท่ีนาประทับใจหลายเร่ือง เชน การแสดงปาฐกถาศิลป พีระศรี คร้ังท่ี 22 ในหัวขอ "ศิลปะ ความสำเร็จในหนทาง

ของศิลปนอาชีพ" โดยศาสตรเมธี เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) ประจำป พ.ศ. 2554 และการ

จัดแสดงนิทรรศการของสวนงานตางๆ จึงขอช่ืนชมทุกทานท่ีไดรวมกันจัดงานมา ณ โอกาสน้ีดวย

 วันท่ี 12 ตุลาคม 2560 เปนวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในปน้ีมหาวิทยาลัยศิลปากรมีอายุครบ 74 ป 

ซ่ึงมีการจัดงานในทุกวิทยาเขต อาทิ การทำบุญตักบาตร การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมท้ังมีการจัดกิจกรรม SU Open 

House 2560 การประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 9 รอบชิงชนะเลิศ  ในรูปแบบบทเพลงพระราชนิพนธ  การวาดภาพพระบรม

สาทิสลักษณ  ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ซึ่งการจัดงานนี้ไดแสดงถึงพลังความรักความ

สามัคคีของพวกเราชาวศิลปากรทุกคน

 สำหรับกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ในชวงเชากอนการประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงาน

สภามหาวิทยาลัย ไดเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 จำนวน 31 คน 

และผูบริหารมหาวิทยาลัยเขารวมสนทนา และรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนอยางย่ิงตอการขับเคล่ือนและพัฒนาการทำงานของมหาวิทยาลัย 

อาทิ ควรพัฒนาบุคลากร ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังจะตองปรับตัว ปรับการทำงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลง การวางแผน

บริหารจัดการงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดทั้งของสวนงาน และสวนกลางของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น การสรางความรัก ความรูสึกเปนเจาของ (sense of belonging) ใหแกนักศึกษาและบุคลากร การจัดระดมความคิดของผูบริหาร

ในเร่ืองสำคัญๆ เชน หลักสูตร และควรเพ่ิมการส่ือสาร รวมท้ังควรรับฟงความเห็นจากทุกภาคสวนใหมากข้ึน สำหรับขอเสนอแนะ

ตอการทำงานของสภามหาวิทยาลัย อาทิ ควรมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการพัฒนางานดานวิชาการใหมากขึ้น ควรจัด

ลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะกำกับติดตาม โดยเฉพาะเรื่องสำคัญๆ ควรกำกับติดตามอยางตอเนื่อง และควรไปจัดประชุม

สภามหาวิทยาลัยสัญจรในแตละวิทยาเขต พบปะนักศึกษา บุคลากร  และรับฟงความคิดเห็น  เพื่อประโยชนตอการทำงาน

แนะนำอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 มาตรา 20 วรรคหา กำหนดวาใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหนาที่แทนนายก

สภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือเมื่อไมมีผูดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย

 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 13 กันยายน 2560  ไดมีมติเห็นชอบแตงตั้ง ดร.คุณหญิง กษมา 

วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระ

การดำรงตำแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2560 เปนตนไป

1
2
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        “ เกียรติและความสำเร็จ เกิดจากผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถ

ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค และปฏิบัติตัวใหสุจริต 

เที่ยงตรง พอควรพอดีแกตำแหนงหนาที่ที่ดำรงอยู”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย               

 วันที่ 26 ตุลาคม 2560  มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

ขอนอมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ดวยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เปนลนพนอันหาที่สุดมิได ตลอดไป

• ที่มาจาก หนังสือพระบรมราโชวาท คำสอนพอ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สถิตอยูในใจตราบนิรันดร

ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)

รวมท้ังควรมอบอำนาจใหแกมหาวิทยาลัยในบางเร่ือง เพ่ือลดงานประจำของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปไวใน หนา 5 

ของขาวสารฉบับนี้  ซึ่งจะไดมอบใหอธิการบดีและผูเกี่ยวของนำไปพิจารณาดำเนินการเพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น นอกจากน้ันจะนำไปใชประกอบการประชุมระดมความความคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย

ตอไปดวย

 นอกจากนั้นในวันที่ 13 กันยายน 2560 กอนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2560 ไดมีการจัดพิธีลงนาม

คำรับรองการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงอธิการบดี ระหวางสภามหาวิทยาลัยโดยกระผม และผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท 

อธิการบดี และไดเชิญนายสุมนต สกลไชย นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ลงนามเปนพยาน 

ซึ่งอธิการบดีจะตองดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติหนาที่นี้ ขอเปนกำลังใจใหทุกทานครับ

ข้าพระพุทธเจ้า
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

สาระนารู
บทบาทมหาวิทยาลัย

กับการขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0 (ตอนที่ 2)
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แนะนำคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี

            

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมิน

ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี โดยประกอบดวย

นายสุมนต สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการสภาหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน

กรรมการ

ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจำ

กรรมการ

นายบุญปลูก ชายเกตุ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

นางดวงสมร วรฤทธิ์

4.ดานการบริหาร
   การบริหารการเงิน การจัดทำงบประมาณ
        - งบประมาณแผนดิน ที่ไดรับจัด
สรรมีแนวโนมลดลง
        - นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยน
แปลงทุกปและมีงบประมาณที่เปนนโยบาย
เรงดวนที่มหาวิทยาลัยตองเรงดำเนินการ 
เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ อาทิ งบบูรณา
การภาค
        - งบประมาณดานบุคลากร มีสัดสวน
เพิ่มขึ้นมาก
        - การปรับเปลี่ยนระบบการจัดซื้อ 
จัดจาง พัสดุ

ดานการเงิน การจัดทำงบประมาณ
 1.ควรวางแผน การบริหารจัดการงบประมาณแผนดิน งบประมาณ

และ พัฒนาระบบใหมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
 2.ควรมีการประสานการทำงานรวมกันระหวางสวนงานและกองคลัง
ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการทำงานมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
 3.การเตรียมความพรอมในการเสนอคำของบประมาณ กิจกรรม/โครงการ 
ที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ใหทันการณ อาทิ งบบูรณาการภาค
 4.ควรระมัดระวังงบประมาณรายจายดานบุคลากร ซึ่งมีสัดสวนและ
แนวโนมเพิ่มขึ้น (ประมาณรอยละ 60 ของงบประมาณเงินรายได) จึงควรจัด
ทำแผน แนวโนมคาใชจายใหชัดเจนเพื่อมิใหกระทบตองบประมาณดานอื่นๆ
การหารายได
 1.ควรจัดทำแผนพัฒนาเชิงธุรกิจ เพื่อหารายไดอื่นๆ มาสนับสนุน
งบประจำ
 2.มหาวิทยาลัยควรจัดศูนยบริการวิชาการในดานตางๆ เพื่อใหหนวยงาน
ภายนอกสามารถมาใชบริการ และเปนการสรางรายไดใหแกมหาวิทยาลัย
การตรวจสอบภายใน
 1.ควรขอความรวมมือจากทุกสวนงาน ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ 
โดยเครงครัด
 2.ในการนำระบบ ERP มาใชในการบริหารจัดการดานการเงิน บัญชี
ผูบริหารสวนงาน ควรรวมกันพิจารณาและแจงความประสงควาตองการ
รูปแบบใด เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ

ดาน /ปญหา อุปสรรค                                        ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
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สรุปรายงานการจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ
ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร

   สภามหาวิทยาลัยไดจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ 
ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ ซึ่งจากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะ
ดานตางๆ ซึ่งสรุปไดดังนี้
 
 

1.การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศิลปากร

1.การเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 มหาวิทยาลัยปรับเปล่ียนสถานภาพ
เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแลว แตการ
ทำงาน การพัฒนางานตามพันธกิจตางๆ 
ยังมีความเปลี่ยนแปลงนอย

1.ควรหามาตรการ วิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหมีการปรับตัวและ ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทำงานใหมากขึ้น
2.ควรนำมาตรา 7 และมาตรา 8 ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2559  มาพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงาน และการพัฒนา
มหาวิทยาลัยดวย โดยเฉพาะในสวนที่เปนจุดเดนของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาทิ
 มาตรา 7 กำหนด ใหมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาทางวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริม ประยุกตและพัฒนา
วิชาการ วิชาชีพอยางสรางสรรค และอยางมีคุณภาพในทางสุนทรียะ ศิลปะ
และวิทยาการ เนนความงาม ........
 มาตรา 8 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัย
คำนึงถึง ความเปนเลิศทางศิลปะและงานสรางสรรค ความมีเสรีภาพและ
ความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพควบคูไปกับคุณธรรมและจริยธรรม ……….

ดาน /ปญหา อุปสรรค                                        ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

2.แผนพัฒนามหาวิทยาลัย สวนงาน มหาวิทยาลัย สวนงาน ควรมีการประชุมระดมความคิดรวมกันในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และสวนงาน อาทิ
 - การกำหนดตัวชี้วัด คาเปาหมายในการทำงานของตนเองเพื่อให
สอดคลองกับการทำงาน แตในการกำหนดก็ควรมีความทาทาย มีการพัฒนา
ที่สูงขึ้น หรือการเทียบเคียงกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหการทำงานมีการ
พัฒนามากขึ้น
 - ระดมความคิดในดานท่ีเปนปญหาสำคัญๆ อาทิ หลักสูตร การบริหาร
การเงิน การจัดทำงบประมาณ การสื่อสาร แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยให
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะตอไป

3.ดานวิชาการ
 หลักสูตร
 - การบริหารหลักสูตร การปรับปรุง 
การเปดปดหลักสูตร สวนใหญดำเนินการ
โดยภาควิชา และเสนอคณะ มหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ บทบาทของ
สภามหาวิทยาลัย ในการกำหนดทิศทาง
การพัฒนาหลักสูตรจึงมีนอย
 

 - ปจจุบันภาควิชา คณะวิชามีปญหา
สำคัญเรงดวนหลายประการ โดยเฉพาะ 
เรื่อง จำนวนนักศึกษามีแนวโนมลดลง 
ซึ่งจำเปนจะตองเรงแกไข

หลักสูตร
 มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ควรมีบทบาทในการกำหนดทิศทาง
การพัฒนางานดานวิชาการที่เปนเชิงรุก รวมทั้งใหขอเสนอแนะ มากขึ้น อาทิ
 1.มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีสภาวิชาการและมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใน
หลากหลายดาน ควรจัดประชุมระดมความคิดเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนางาน
ดานวิชาการ โดยการวิเคราะหปญหา จุดแข็ง จุดออน การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย 
การจัดการเรียนการสอน ฯลฯ
ซ่ึงในการดำเนินการดังกลาว อาจจะศึกษาขอมูลแนวทางการพัฒนาในตางประเทศ
มาประกอบการพิจารณาดวย
 2.มหาวิทยาลัยนำเสนอขอมูลการระดมความคิดตอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

 3.สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดานวิชาการ 
ซึ่งอาจจะเปนคณะกรรมการเฉพาะกิจ หรือคณะกรรมการประจำ เพื่อให
ขอเสนอแนะดานวิชาการ
การจัดการเรียนการสอน
 พัฒนาอาจารย และปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลอง
กับความเปล่ียนแปลง นำเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน 
โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานที่มีนักศึกษาเรียนจำนวนมาก
การพัฒนานักศึกษา
 1.การจัดตั้งศูนยพัฒนานวัตกรรมนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
 2.การดำเนินการตามนโยบาย Student First ของอธิการบดีท่ีนำเสนอไว

การสื่อสาร ยังมีนอย

การบริหารงาน
 - การทำงานแยกเปนสวนๆ ตางคน
ตางทำ
 - บุคลากรใหความสนใจกับการบริหาร
งานของมหาวิทยาลัยนอย

5.ดานบุคลากร
 - การปรับตัว การปรับเปลี่ยนการ
ทำงานใหทันกับสถานการณยังมีนอย
 - ความสนใจ การมีสวนรวมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยมีนอย
 - ความตระหนักวาตนเองเปนสวนหน่ึง
ขององคกรมีนอย

ดาน /ปญหา อุปสรรค                                        ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

การสื่อสาร
 1.ควรเพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธใหมากขึ้นโดยใชกลยุทธตางๆ 
อาทิ เชิญผูเชี่ยวชาญมาชวยใหคำปรึกษา
 2.ควรมีการส่ือสาร และรับฟงความเห็น และการมีสวนรวมจากผูแทน
กลุมตางๆ ใหมากขึ้น อาทิ สภาคณาจารยและพนักงาน สมาคมนักศึกษาเกา
 3.ควรเพิ่มชองทางการสื่อสารใหมากขึ้น อาทิ ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
ในสวนงาน หรือวิทยาเขต เพื่อใหบุคลากร นักศึกษา มีชองทางในการสื่อสาร 
และสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดงายขึ้น

การบริหารงาน
 1.ควรเรงดำเนินการเร่ืองการปรับเปล่ียนภายในมหาวิทยาลัย โครงสราง
องคกร เพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 2.ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการทำงานในลักษณะ
บูรณาการรวมกันใหมากขึ้น อาทิ เชิญบุคลากรที่มีความสามารถมารวมงาน 
การปรับระบบการทำงาน

ดานบุคลากร
 1.บุคลากรตองปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง รวมท้ังการยอมรับ
ความเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 2.การสื่อสาร การสรางความเขาใจเพื่อใหบุคลากรไดเขาใจระบบการ
ทำงานของมหาวิทยาลัย และมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยมากขึ้น
 3.สรางความรัก ความรูสึกเปนเจาของ  (sense of belonging) ทั้ง
บุคลากรและ นักศึกษาทุกวิทยาเขต

6.ดานบริการวิชาการและทำนุบำรุง
  ศิลปวัฒนธรรม

ควรนำกิจกรรม โครงการตางๆ ที่จะดำเนินการ มารวมกันเปน package เพื่อใหมี
คุณคาและประโยชนมากขึ้น แลวนำเสนอ สื่อสาร ใหสังคมไดทราบถึงประโยชน 
ผลลัพธที่สังคมและประเทศชาติจะไดรับ

7.ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่มีอิสระ มีการมอบอำนาจมากขึ้น จำเปนตองมีระบบการ
กำกับติดตาม 
การตรวจสอบ ที่มากขึ้น ผูบริหารทุกระดับควรทำความเขาใจ และยอมรับการ
ตรวจสอบดวย

 - การปรับเปลี่ยนดานวิชาการของ
ภาควิชา คณะวิชา ไมทันกับสถานการณ
และบริบทความเปลี่ยนแปลง

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินการ
สวนหนึ่งยังมีความลาชา

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1.ควรเรงพัฒนาระบบตางๆ เพ่ือรองรับ สนับสนุนการทำงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
 2.ควรนำขอมูลสารสนเทศ (IT) ระบบ ERP และมาใชใหเกิดประโยชน
ตอการบริหารงาน และการตัดสินใจมากขึ้น

8.สมาคมนักศึกษาเกา 1.สมาคมนักศึกษาเกา จะหาแนวทางสนับสนุน การมีสวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย อาทิ การสรางเครือขายตางๆ
2.ขอความรวมมือมหาวิทยาลัยสนับสนุนการทำงานของสมาคมนักศึกษาเกาดวย 
เพื่อสรางความเขมแข็งแกสมาคม

9.สภาคณาจารยและพนักงาน การทำงานรวมกับมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย อยางสรางสรรค เพื่อรวม
กันพัฒนามหาวิทยาลัย

สรุปรายงานการจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ
ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปรายงานการจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ
ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร
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แนะนำคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี

            

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมิน

ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี โดยประกอบดวย

นายสุมนต สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการสภาหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน

กรรมการ

ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจำ

กรรมการ

นายบุญปลูก ชายเกตุ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

4.ดานการบริหาร
   การบริหารการเงิน การจัดทำงบประมาณ
        - งบประมาณแผนดิน ที่ไดรับจัด
สรรมีแนวโนมลดลง
        - นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยน
แปลงทุกปและมีงบประมาณที่เปนนโยบาย
เรงดวนที่มหาวิทยาลัยตองเรงดำเนินการ 
เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ อาทิ งบบูรณา
การภาค
        - งบประมาณดานบุคลากร มีสัดสวน
เพิ่มขึ้นมาก
        - การปรับเปลี่ยนระบบการจัดซื้อ 
จัดจาง พัสดุ

ดานการเงิน การจัดทำงบประมาณ
 1.ควรวางแผน การบริหารจัดการงบประมาณแผนดิน งบประมาณ

และ พัฒนาระบบใหมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
 2.ควรมีการประสานการทำงานรวมกันระหวางสวนงานและกองคลัง
ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการทำงานมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
 3.การเตรียมความพรอมในการเสนอคำของบประมาณ กิจกรรม/โครงการ 
ที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ใหทันการณ อาทิ งบบูรณาการภาค
 4.ควรระมัดระวังงบประมาณรายจายดานบุคลากร ซึ่งมีสัดสวนและ
แนวโนมเพิ่มขึ้น (ประมาณรอยละ 60 ของงบประมาณเงินรายได) จึงควรจัด
ทำแผน แนวโนมคาใชจายใหชัดเจนเพื่อมิใหกระทบตองบประมาณดานอื่นๆ
การหารายได
 1.ควรจัดทำแผนพัฒนาเชิงธุรกิจ เพื่อหารายไดอื่นๆ มาสนับสนุน
งบประจำ
 2.มหาวิทยาลัยควรจัดศูนยบริการวิชาการในดานตางๆ เพื่อใหหนวยงาน
ภายนอกสามารถมาใชบริการ และเปนการสรางรายไดใหแกมหาวิทยาลัย
การตรวจสอบภายใน
 1.ควรขอความรวมมือจากทุกสวนงาน ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ 
โดยเครงครัด
 2.ในการนำระบบ ERP มาใชในการบริหารจัดการดานการเงิน บัญชี
ผูบริหารสวนงาน ควรรวมกันพิจารณาและแจงความประสงควาตองการ
รูปแบบใด เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ

ดาน /ปญหา อุปสรรค                                        ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
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สรุปรายงานการจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ
ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร

   สภามหาวิทยาลัยไดจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ 
ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ ซึ่งจากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะ
ดานตางๆ ซึ่งสรุปไดดังนี้
 
 

1.การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศิลปากร

1.การเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 มหาวิทยาลัยปรับเปล่ียนสถานภาพ
เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแลว แตการ
ทำงาน การพัฒนางานตามพันธกิจตางๆ 
ยังมีความเปลี่ยนแปลงนอย

1.ควรหามาตรการ วิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหมีการปรับตัวและ ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทำงานใหมากขึ้น
2.ควรนำมาตรา 7 และมาตรา 8 ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2559  มาพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงาน และการพัฒนา
มหาวิทยาลัยดวย โดยเฉพาะในสวนที่เปนจุดเดนของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาทิ
 มาตรา 7 กำหนด ใหมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาทางวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริม ประยุกตและพัฒนา
วิชาการ วิชาชีพอยางสรางสรรค และอยางมีคุณภาพในทางสุนทรียะ ศิลปะ
และวิทยาการ เนนความงาม ........
 มาตรา 8 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัย
คำนึงถึง ความเปนเลิศทางศิลปะและงานสรางสรรค ความมีเสรีภาพและ
ความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพควบคูไปกับคุณธรรมและจริยธรรม ……….

ดาน /ปญหา อุปสรรค                                        ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

2.แผนพัฒนามหาวิทยาลัย สวนงาน มหาวิทยาลัย สวนงาน ควรมีการประชุมระดมความคิดรวมกันในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และสวนงาน อาทิ
 - การกำหนดตัวชี้วัด คาเปาหมายในการทำงานของตนเองเพื่อให
สอดคลองกับการทำงาน แตในการกำหนดก็ควรมีความทาทาย มีการพัฒนา
ที่สูงขึ้น หรือการเทียบเคียงกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหการทำงานมีการ
พัฒนามากขึ้น
 - ระดมความคิดในดานท่ีเปนปญหาสำคัญๆ อาทิ หลักสูตร การบริหาร
การเงิน การจัดทำงบประมาณ การสื่อสาร แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยให
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะตอไป

3.ดานวิชาการ
 หลักสูตร
 - การบริหารหลักสูตร การปรับปรุง 
การเปดปดหลักสูตร สวนใหญดำเนินการ
โดยภาควิชา และเสนอคณะ มหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ บทบาทของ
สภามหาวิทยาลัย ในการกำหนดทิศทาง
การพัฒนาหลักสูตรจึงมีนอย
 

 - ปจจุบันภาควิชา คณะวิชามีปญหา
สำคัญเรงดวนหลายประการ โดยเฉพาะ 
เรื่อง จำนวนนักศึกษามีแนวโนมลดลง 
ซึ่งจำเปนจะตองเรงแกไข

หลักสูตร
 มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ควรมีบทบาทในการกำหนดทิศทาง
การพัฒนางานดานวิชาการที่เปนเชิงรุก รวมทั้งใหขอเสนอแนะ มากขึ้น อาทิ
 1.มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีสภาวิชาการและมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใน
หลากหลายดาน ควรจัดประชุมระดมความคิดเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนางาน
ดานวิชาการ โดยการวิเคราะหปญหา จุดแข็ง จุดออน การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย 
การจัดการเรียนการสอน ฯลฯ
ซ่ึงในการดำเนินการดังกลาว อาจจะศึกษาขอมูลแนวทางการพัฒนาในตางประเทศ
มาประกอบการพิจารณาดวย
 2.มหาวิทยาลัยนำเสนอขอมูลการระดมความคิดตอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

 3.สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดานวิชาการ 
ซึ่งอาจจะเปนคณะกรรมการเฉพาะกิจ หรือคณะกรรมการประจำ เพื่อให
ขอเสนอแนะดานวิชาการ
การจัดการเรียนการสอน
 พัฒนาอาจารย และปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลอง
กับความเปล่ียนแปลง นำเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน 
โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานที่มีนักศึกษาเรียนจำนวนมาก
การพัฒนานักศึกษา
 1.การจัดตั้งศูนยพัฒนานวัตกรรมนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
 2.การดำเนินการตามนโยบาย Student First ของอธิการบดีท่ีนำเสนอไว

การสื่อสาร ยังมีนอย

การบริหารงาน
 - การทำงานแยกเปนสวนๆ ตางคน
ตางทำ
 - บุคลากรใหความสนใจกับการบริหาร
งานของมหาวิทยาลัยนอย

5.ดานบุคลากร
 - การปรับตัว การปรับเปลี่ยนการ
ทำงานใหทันกับสถานการณยังมีนอย
 - ความสนใจ การมีสวนรวมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยมีนอย
 - ความตระหนักวาตนเองเปนสวนหน่ึง
ขององคกรมีนอย

ดาน /ปญหา อุปสรรค                                        ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

การสื่อสาร
 1.ควรเพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธใหมากขึ้นโดยใชกลยุทธตางๆ 
อาทิ เชิญผูเชี่ยวชาญมาชวยใหคำปรึกษา
 2.ควรมีการส่ือสาร และรับฟงความเห็น และการมีสวนรวมจากผูแทน
กลุมตางๆ ใหมากขึ้น อาทิ สภาคณาจารยและพนักงาน สมาคมนักศึกษาเกา
 3.ควรเพิ่มชองทางการสื่อสารใหมากขึ้น อาทิ ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
ในสวนงาน หรือวิทยาเขต เพื่อใหบุคลากร นักศึกษา มีชองทางในการสื่อสาร 
และสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดงายขึ้น

การบริหารงาน
 1.ควรเรงดำเนินการเร่ืองการปรับเปล่ียนภายในมหาวิทยาลัย โครงสราง
องคกร เพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 2.ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการทำงานในลักษณะ
บูรณาการรวมกันใหมากขึ้น อาทิ เชิญบุคลากรที่มีความสามารถมารวมงาน 
การปรับระบบการทำงาน

ดานบุคลากร
 1.บุคลากรตองปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง รวมท้ังการยอมรับ
ความเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 2.การสื่อสาร การสรางความเขาใจเพื่อใหบุคลากรไดเขาใจระบบการ
ทำงานของมหาวิทยาลัย และมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยมากขึ้น
 3.สรางความรัก ความรูสึกเปนเจาของ  (sense of belonging) ทั้ง
บุคลากรและ นักศึกษาทุกวิทยาเขต

6.ดานบริการวิชาการและทำนุบำรุง
  ศิลปวัฒนธรรม

ควรนำกิจกรรม โครงการตางๆ ที่จะดำเนินการ มารวมกันเปน package เพื่อใหมี
คุณคาและประโยชนมากขึ้น แลวนำเสนอ สื่อสาร ใหสังคมไดทราบถึงประโยชน 
ผลลัพธที่สังคมและประเทศชาติจะไดรับ

7.ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่มีอิสระ มีการมอบอำนาจมากขึ้น จำเปนตองมีระบบการ
กำกับติดตาม 
การตรวจสอบ ที่มากขึ้น ผูบริหารทุกระดับควรทำความเขาใจ และยอมรับการ
ตรวจสอบดวย

 - การปรับเปลี่ยนดานวิชาการของ
ภาควิชา คณะวิชา ไมทันกับสถานการณ
และบริบทความเปลี่ยนแปลง

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินการ
สวนหนึ่งยังมีความลาชา

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1.ควรเรงพัฒนาระบบตางๆ เพ่ือรองรับ สนับสนุนการทำงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
 2.ควรนำขอมูลสารสนเทศ (IT) ระบบ ERP และมาใชใหเกิดประโยชน
ตอการบริหารงาน และการตัดสินใจมากขึ้น

8.สมาคมนักศึกษาเกา 1.สมาคมนักศึกษาเกา จะหาแนวทางสนับสนุน การมีสวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย อาทิ การสรางเครือขายตางๆ
2.ขอความรวมมือมหาวิทยาลัยสนับสนุนการทำงานของสมาคมนักศึกษาเกาดวย 
เพื่อสรางความเขมแข็งแกสมาคม

9.สภาคณาจารยและพนักงาน การทำงานรวมกับมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย อยางสรางสรรค เพื่อรวม
กันพัฒนามหาวิทยาลัย

สรุปรายงานการจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ
ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปรายงานการจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ
ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร
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แนะนำคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี

            

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมิน

ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี โดยประกอบดวย

นายสุมนต สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการสภาหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน

กรรมการ

ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจำ

กรรมการ

นายบุญปลูก ชายเกตุ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

4.ดานการบริหาร
   การบริหารการเงิน การจัดทำงบประมาณ
        - งบประมาณแผนดิน ที่ไดรับจัด
สรรมีแนวโนมลดลง
        - นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยน
แปลงทุกปและมีงบประมาณที่เปนนโยบาย
เรงดวนที่มหาวิทยาลัยตองเรงดำเนินการ 
เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ อาทิ งบบูรณา
การภาค
        - งบประมาณดานบุคลากร มีสัดสวน
เพิ่มขึ้นมาก
        - การปรับเปลี่ยนระบบการจัดซื้อ 
จัดจาง พัสดุ

ดานการเงิน การจัดทำงบประมาณ
 1.ควรวางแผน การบริหารจัดการงบประมาณแผนดิน งบประมาณ

และ พัฒนาระบบใหมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
 2.ควรมีการประสานการทำงานรวมกันระหวางสวนงานและกองคลัง
ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการทำงานมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
 3.การเตรียมความพรอมในการเสนอคำของบประมาณ กิจกรรม/โครงการ 
ที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ใหทันการณ อาทิ งบบูรณาการภาค
 4.ควรระมัดระวังงบประมาณรายจายดานบุคลากร ซึ่งมีสัดสวนและ
แนวโนมเพิ่มขึ้น (ประมาณรอยละ 60 ของงบประมาณเงินรายได) จึงควรจัด
ทำแผน แนวโนมคาใชจายใหชัดเจนเพื่อมิใหกระทบตองบประมาณดานอื่นๆ
การหารายได
 1.ควรจัดทำแผนพัฒนาเชิงธุรกิจ เพื่อหารายไดอื่นๆ มาสนับสนุน
งบประจำ
 2.มหาวิทยาลัยควรจัดศูนยบริการวิชาการในดานตางๆ เพื่อใหหนวยงาน
ภายนอกสามารถมาใชบริการ และเปนการสรางรายไดใหแกมหาวิทยาลัย
การตรวจสอบภายใน
 1.ควรขอความรวมมือจากทุกสวนงาน ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ 
โดยเครงครัด
 2.ในการนำระบบ ERP มาใชในการบริหารจัดการดานการเงิน บัญชี
ผูบริหารสวนงาน ควรรวมกันพิจารณาและแจงความประสงควาตองการ
รูปแบบใด เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ

ดาน /ปญหา อุปสรรค                                        ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
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สรุปรายงานการจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ
ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร

   สภามหาวิทยาลัยไดจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ 
ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ ซึ่งจากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะ
ดานตางๆ ซึ่งสรุปไดดังนี้
 
 

1.การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศิลปากร

1.การเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 มหาวิทยาลัยปรับเปล่ียนสถานภาพ
เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแลว แตการ
ทำงาน การพัฒนางานตามพันธกิจตางๆ 
ยังมีความเปลี่ยนแปลงนอย

1.ควรหามาตรการ วิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหมีการปรับตัวและ ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทำงานใหมากขึ้น
2.ควรนำมาตรา 7 และมาตรา 8 ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2559  มาพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงาน และการพัฒนา
มหาวิทยาลัยดวย โดยเฉพาะในสวนที่เปนจุดเดนของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาทิ
 มาตรา 7 กำหนด ใหมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาทางวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริม ประยุกตและพัฒนา
วิชาการ วิชาชีพอยางสรางสรรค และอยางมีคุณภาพในทางสุนทรียะ ศิลปะ
และวิทยาการ เนนความงาม ........
 มาตรา 8 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัย
คำนึงถึง ความเปนเลิศทางศิลปะและงานสรางสรรค ความมีเสรีภาพและ
ความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพควบคูไปกับคุณธรรมและจริยธรรม ……….

ดาน /ปญหา อุปสรรค                                        ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

2.แผนพัฒนามหาวิทยาลัย สวนงาน มหาวิทยาลัย สวนงาน ควรมีการประชุมระดมความคิดรวมกันในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และสวนงาน อาทิ
 - การกำหนดตัวชี้วัด คาเปาหมายในการทำงานของตนเองเพื่อให
สอดคลองกับการทำงาน แตในการกำหนดก็ควรมีความทาทาย มีการพัฒนา
ที่สูงขึ้น หรือการเทียบเคียงกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหการทำงานมีการ
พัฒนามากขึ้น
 - ระดมความคิดในดานท่ีเปนปญหาสำคัญๆ อาทิ หลักสูตร การบริหาร
การเงิน การจัดทำงบประมาณ การสื่อสาร แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยให
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะตอไป

3.ดานวิชาการ
 หลักสูตร
 - การบริหารหลักสูตร การปรับปรุง 
การเปดปดหลักสูตร สวนใหญดำเนินการ
โดยภาควิชา และเสนอคณะ มหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ บทบาทของ
สภามหาวิทยาลัย ในการกำหนดทิศทาง
การพัฒนาหลักสูตรจึงมีนอย
 

 - ปจจุบันภาควิชา คณะวิชามีปญหา
สำคัญเรงดวนหลายประการ โดยเฉพาะ 
เรื่อง จำนวนนักศึกษามีแนวโนมลดลง 
ซึ่งจำเปนจะตองเรงแกไข

หลักสูตร
 มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ควรมีบทบาทในการกำหนดทิศทาง
การพัฒนางานดานวิชาการที่เปนเชิงรุก รวมทั้งใหขอเสนอแนะ มากขึ้น อาทิ
 1.มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีสภาวิชาการและมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใน
หลากหลายดาน ควรจัดประชุมระดมความคิดเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนางาน
ดานวิชาการ โดยการวิเคราะหปญหา จุดแข็ง จุดออน การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย 
การจัดการเรียนการสอน ฯลฯ
ซ่ึงในการดำเนินการดังกลาว อาจจะศึกษาขอมูลแนวทางการพัฒนาในตางประเทศ
มาประกอบการพิจารณาดวย
 2.มหาวิทยาลัยนำเสนอขอมูลการระดมความคิดตอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

 3.สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดานวิชาการ 
ซึ่งอาจจะเปนคณะกรรมการเฉพาะกิจ หรือคณะกรรมการประจำ เพื่อให
ขอเสนอแนะดานวิชาการ
การจัดการเรียนการสอน
 พัฒนาอาจารย และปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลอง
กับความเปล่ียนแปลง นำเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน 
โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานที่มีนักศึกษาเรียนจำนวนมาก
การพัฒนานักศึกษา
 1.การจัดตั้งศูนยพัฒนานวัตกรรมนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
 2.การดำเนินการตามนโยบาย Student First ของอธิการบดีท่ีนำเสนอไว

การสื่อสาร ยังมีนอย

การบริหารงาน
 - การทำงานแยกเปนสวนๆ ตางคน
ตางทำ
 - บุคลากรใหความสนใจกับการบริหาร
งานของมหาวิทยาลัยนอย

5.ดานบุคลากร
 - การปรับตัว การปรับเปลี่ยนการ
ทำงานใหทันกับสถานการณยังมีนอย
 - ความสนใจ การมีสวนรวมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยมีนอย
 - ความตระหนักวาตนเองเปนสวนหน่ึง
ขององคกรมีนอย

ดาน /ปญหา อุปสรรค                                        ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

การสื่อสาร
 1.ควรเพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธใหมากขึ้นโดยใชกลยุทธตางๆ 
อาทิ เชิญผูเชี่ยวชาญมาชวยใหคำปรึกษา
 2.ควรมีการส่ือสาร และรับฟงความเห็น และการมีสวนรวมจากผูแทน
กลุมตางๆ ใหมากขึ้น อาทิ สภาคณาจารยและพนักงาน สมาคมนักศึกษาเกา
 3.ควรเพิ่มชองทางการสื่อสารใหมากขึ้น อาทิ ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
ในสวนงาน หรือวิทยาเขต เพื่อใหบุคลากร นักศึกษา มีชองทางในการสื่อสาร 
และสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดงายขึ้น

การบริหารงาน
 1.ควรเรงดำเนินการเร่ืองการปรับเปล่ียนภายในมหาวิทยาลัย โครงสราง
องคกร เพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 2.ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการทำงานในลักษณะ
บูรณาการรวมกันใหมากขึ้น อาทิ เชิญบุคลากรที่มีความสามารถมารวมงาน 
การปรับระบบการทำงาน

ดานบุคลากร
 1.บุคลากรตองปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง รวมท้ังการยอมรับ
ความเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 2.การสื่อสาร การสรางความเขาใจเพื่อใหบุคลากรไดเขาใจระบบการ
ทำงานของมหาวิทยาลัย และมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยมากขึ้น
 3.สรางความรัก ความรูสึกเปนเจาของ  (sense of belonging) ทั้ง
บุคลากรและ นักศึกษาทุกวิทยาเขต

6.ดานบริการวิชาการและทำนุบำรุง
  ศิลปวัฒนธรรม

ควรนำกิจกรรม โครงการตางๆ ที่จะดำเนินการ มารวมกันเปน package เพื่อใหมี
คุณคาและประโยชนมากขึ้น แลวนำเสนอ สื่อสาร ใหสังคมไดทราบถึงประโยชน 
ผลลัพธที่สังคมและประเทศชาติจะไดรับ

7.ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่มีอิสระ มีการมอบอำนาจมากขึ้น จำเปนตองมีระบบการ
กำกับติดตาม 
การตรวจสอบ ที่มากขึ้น ผูบริหารทุกระดับควรทำความเขาใจ และยอมรับการ
ตรวจสอบดวย

 - การปรับเปลี่ยนดานวิชาการของ
ภาควิชา คณะวิชา ไมทันกับสถานการณ
และบริบทความเปลี่ยนแปลง

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินการ
สวนหนึ่งยังมีความลาชา

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1.ควรเรงพัฒนาระบบตางๆ เพ่ือรองรับ สนับสนุนการทำงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
 2.ควรนำขอมูลสารสนเทศ (IT) ระบบ ERP และมาใชใหเกิดประโยชน
ตอการบริหารงาน และการตัดสินใจมากขึ้น

8.สมาคมนักศึกษาเกา 1.สมาคมนักศึกษาเกา จะหาแนวทางสนับสนุน การมีสวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย อาทิ การสรางเครือขายตางๆ
2.ขอความรวมมือมหาวิทยาลัยสนับสนุนการทำงานของสมาคมนักศึกษาเกาดวย 
เพื่อสรางความเขมแข็งแกสมาคม

9.สภาคณาจารยและพนักงาน การทำงานรวมกับมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย อยางสรางสรรค เพื่อรวม
กันพัฒนามหาวิทยาลัย

สรุปรายงานการจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ
ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปรายงานการจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ
ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร
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แนะนำคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี

            

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมิน

ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี โดยประกอบดวย

นายสุมนต สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการสภาหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน

กรรมการ

ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจำ

กรรมการ

นายบุญปลูก ชายเกตุ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

4.ดานการบริหาร
   การบริหารการเงิน การจัดทำงบประมาณ
        - งบประมาณแผนดิน ที่ไดรับจัด
สรรมีแนวโนมลดลง
        - นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยน
แปลงทุกปและมีงบประมาณที่เปนนโยบาย
เรงดวนที่มหาวิทยาลัยตองเรงดำเนินการ 
เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ อาทิ งบบูรณา
การภาค
        - งบประมาณดานบุคลากร มีสัดสวน
เพิ่มขึ้นมาก
        - การปรับเปลี่ยนระบบการจัดซื้อ 
จัดจาง พัสดุ

ดานการเงิน การจัดทำงบประมาณ
 1.ควรวางแผน การบริหารจัดการงบประมาณแผนดิน งบประมาณ

และ พัฒนาระบบใหมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
 2.ควรมีการประสานการทำงานรวมกันระหวางสวนงานและกองคลัง
ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการทำงานมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
 3.การเตรียมความพรอมในการเสนอคำของบประมาณ กิจกรรม/โครงการ 
ที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ใหทันการณ อาทิ งบบูรณาการภาค
 4.ควรระมัดระวังงบประมาณรายจายดานบุคลากร ซึ่งมีสัดสวนและ
แนวโนมเพิ่มขึ้น (ประมาณรอยละ 60 ของงบประมาณเงินรายได) จึงควรจัด
ทำแผน แนวโนมคาใชจายใหชัดเจนเพื่อมิใหกระทบตองบประมาณดานอื่นๆ
การหารายได
 1.ควรจัดทำแผนพัฒนาเชิงธุรกิจ เพื่อหารายไดอื่นๆ มาสนับสนุน
งบประจำ
 2.มหาวิทยาลัยควรจัดศูนยบริการวิชาการในดานตางๆ เพื่อใหหนวยงาน
ภายนอกสามารถมาใชบริการ และเปนการสรางรายไดใหแกมหาวิทยาลัย
การตรวจสอบภายใน
 1.ควรขอความรวมมือจากทุกสวนงาน ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ 
โดยเครงครัด
 2.ในการนำระบบ ERP มาใชในการบริหารจัดการดานการเงิน บัญชี
ผูบริหารสวนงาน ควรรวมกันพิจารณาและแจงความประสงควาตองการ
รูปแบบใด เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ

ดาน /ปญหา อุปสรรค                                        ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
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สรุปรายงานการจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ
ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร

   สภามหาวิทยาลัยไดจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ 
ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ ซึ่งจากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะ
ดานตางๆ ซึ่งสรุปไดดังนี้
 
 

1.การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศิลปากร

1.การเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 มหาวิทยาลัยปรับเปล่ียนสถานภาพ
เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแลว แตการ
ทำงาน การพัฒนางานตามพันธกิจตางๆ 
ยังมีความเปลี่ยนแปลงนอย

1.ควรหามาตรการ วิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหมีการปรับตัวและ ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทำงานใหมากขึ้น
2.ควรนำมาตรา 7 และมาตรา 8 ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2559  มาพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงาน และการพัฒนา
มหาวิทยาลัยดวย โดยเฉพาะในสวนที่เปนจุดเดนของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาทิ
 มาตรา 7 กำหนด ใหมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาทางวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริม ประยุกตและพัฒนา
วิชาการ วิชาชีพอยางสรางสรรค และอยางมีคุณภาพในทางสุนทรียะ ศิลปะ
และวิทยาการ เนนความงาม ........
 มาตรา 8 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัย
คำนึงถึง ความเปนเลิศทางศิลปะและงานสรางสรรค ความมีเสรีภาพและ
ความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพควบคูไปกับคุณธรรมและจริยธรรม ……….

ดาน /ปญหา อุปสรรค                                        ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

2.แผนพัฒนามหาวิทยาลัย สวนงาน มหาวิทยาลัย สวนงาน ควรมีการประชุมระดมความคิดรวมกันในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และสวนงาน อาทิ
 - การกำหนดตัวชี้วัด คาเปาหมายในการทำงานของตนเองเพื่อให
สอดคลองกับการทำงาน แตในการกำหนดก็ควรมีความทาทาย มีการพัฒนา
ที่สูงขึ้น หรือการเทียบเคียงกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหการทำงานมีการ
พัฒนามากขึ้น
 - ระดมความคิดในดานท่ีเปนปญหาสำคัญๆ อาทิ หลักสูตร การบริหาร
การเงิน การจัดทำงบประมาณ การสื่อสาร แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยให
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะตอไป

3.ดานวิชาการ
 หลักสูตร
 - การบริหารหลักสูตร การปรับปรุง 
การเปดปดหลักสูตร สวนใหญดำเนินการ
โดยภาควิชา และเสนอคณะ มหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ บทบาทของ
สภามหาวิทยาลัย ในการกำหนดทิศทาง
การพัฒนาหลักสูตรจึงมีนอย
 

 - ปจจุบันภาควิชา คณะวิชามีปญหา
สำคัญเรงดวนหลายประการ โดยเฉพาะ 
เรื่อง จำนวนนักศึกษามีแนวโนมลดลง 
ซึ่งจำเปนจะตองเรงแกไข

หลักสูตร
 มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ควรมีบทบาทในการกำหนดทิศทาง
การพัฒนางานดานวิชาการที่เปนเชิงรุก รวมทั้งใหขอเสนอแนะ มากขึ้น อาทิ
 1.มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีสภาวิชาการและมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใน
หลากหลายดาน ควรจัดประชุมระดมความคิดเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนางาน
ดานวิชาการ โดยการวิเคราะหปญหา จุดแข็ง จุดออน การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย 
การจัดการเรียนการสอน ฯลฯ
ซ่ึงในการดำเนินการดังกลาว อาจจะศึกษาขอมูลแนวทางการพัฒนาในตางประเทศ
มาประกอบการพิจารณาดวย
 2.มหาวิทยาลัยนำเสนอขอมูลการระดมความคิดตอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

 3.สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดานวิชาการ 
ซึ่งอาจจะเปนคณะกรรมการเฉพาะกิจ หรือคณะกรรมการประจำ เพื่อให
ขอเสนอแนะดานวิชาการ
การจัดการเรียนการสอน
 พัฒนาอาจารย และปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลอง
กับความเปล่ียนแปลง นำเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน 
โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานที่มีนักศึกษาเรียนจำนวนมาก
การพัฒนานักศึกษา
 1.การจัดตั้งศูนยพัฒนานวัตกรรมนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
 2.การดำเนินการตามนโยบาย Student First ของอธิการบดีท่ีนำเสนอไว

การสื่อสาร ยังมีนอย

การบริหารงาน
 - การทำงานแยกเปนสวนๆ ตางคน
ตางทำ
 - บุคลากรใหความสนใจกับการบริหาร
งานของมหาวิทยาลัยนอย

5.ดานบุคลากร
 - การปรับตัว การปรับเปลี่ยนการ
ทำงานใหทันกับสถานการณยังมีนอย
 - ความสนใจ การมีสวนรวมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยมีนอย
 - ความตระหนักวาตนเองเปนสวนหน่ึง
ขององคกรมีนอย

ดาน /ปญหา อุปสรรค                                        ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

การสื่อสาร
 1.ควรเพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธใหมากขึ้นโดยใชกลยุทธตางๆ 
อาทิ เชิญผูเชี่ยวชาญมาชวยใหคำปรึกษา
 2.ควรมีการส่ือสาร และรับฟงความเห็น และการมีสวนรวมจากผูแทน
กลุมตางๆ ใหมากขึ้น อาทิ สภาคณาจารยและพนักงาน สมาคมนักศึกษาเกา
 3.ควรเพิ่มชองทางการสื่อสารใหมากขึ้น อาทิ ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
ในสวนงาน หรือวิทยาเขต เพื่อใหบุคลากร นักศึกษา มีชองทางในการสื่อสาร 
และสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดงายขึ้น

การบริหารงาน
 1.ควรเรงดำเนินการเร่ืองการปรับเปล่ียนภายในมหาวิทยาลัย โครงสราง
องคกร เพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 2.ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการทำงานในลักษณะ
บูรณาการรวมกันใหมากขึ้น อาทิ เชิญบุคลากรที่มีความสามารถมารวมงาน 
การปรับระบบการทำงาน

ดานบุคลากร
 1.บุคลากรตองปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง รวมท้ังการยอมรับ
ความเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 2.การสื่อสาร การสรางความเขาใจเพื่อใหบุคลากรไดเขาใจระบบการ
ทำงานของมหาวิทยาลัย และมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยมากขึ้น
 3.สรางความรัก ความรูสึกเปนเจาของ  (sense of belonging) ทั้ง
บุคลากรและ นักศึกษาทุกวิทยาเขต

6.ดานบริการวิชาการและทำนุบำรุง
  ศิลปวัฒนธรรม

ควรนำกิจกรรม โครงการตางๆ ที่จะดำเนินการ มารวมกันเปน package เพื่อใหมี
คุณคาและประโยชนมากขึ้น แลวนำเสนอ สื่อสาร ใหสังคมไดทราบถึงประโยชน 
ผลลัพธที่สังคมและประเทศชาติจะไดรับ

7.ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่มีอิสระ มีการมอบอำนาจมากขึ้น จำเปนตองมีระบบการ
กำกับติดตาม 
การตรวจสอบ ที่มากขึ้น ผูบริหารทุกระดับควรทำความเขาใจ และยอมรับการ
ตรวจสอบดวย

 - การปรับเปลี่ยนดานวิชาการของ
ภาควิชา คณะวิชา ไมทันกับสถานการณ
และบริบทความเปลี่ยนแปลง

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินการ
สวนหนึ่งยังมีความลาชา

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1.ควรเรงพัฒนาระบบตางๆ เพ่ือรองรับ สนับสนุนการทำงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
 2.ควรนำขอมูลสารสนเทศ (IT) ระบบ ERP และมาใชใหเกิดประโยชน
ตอการบริหารงาน และการตัดสินใจมากขึ้น

8.สมาคมนักศึกษาเกา 1.สมาคมนักศึกษาเกา จะหาแนวทางสนับสนุน การมีสวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย อาทิ การสรางเครือขายตางๆ
2.ขอความรวมมือมหาวิทยาลัยสนับสนุนการทำงานของสมาคมนักศึกษาเกาดวย 
เพื่อสรางความเขมแข็งแกสมาคม

9.สภาคณาจารยและพนักงาน การทำงานรวมกับมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย อยางสรางสรรค เพื่อรวม
กันพัฒนามหาวิทยาลัย

สรุปรายงานการจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ
ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปรายงานการจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ
ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร



สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

มติ ที่ประชุม เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560 และใหเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ชุดใหมพิจารณาตอไป

4. รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560

 

  

  4.อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล    กรรมการ
    ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
  5.ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห   กรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ
  6.นางพรรณขนิตตา บุญครอง    กรรมการ
    ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  7.รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ  กรรมการ
    ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
 
 ทั้งนี้สำหรับผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหดำเนินการทาบทามตามลำดับ

การประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 13 กันยายน 2560

1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1 ฉบับ

 มติ ที่ประชุม เห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. … 
ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ (นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานกรรมการ) เสนอ

2. รางประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินประจำตำแหนง คาตอบแทน และหลักเกณฑ
    วิธีการจาย (ฉบับที่...)

 
มติ ที่ประชุม เห็นชอบ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินประจำตำแหนง คาตอบแทน 
และหลักเกณฑวิธีการจาย (ฉบับที่...)  ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปนประธานกรรมการ) เสนอ

มติ ที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้ง ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหนงอุปนายก
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2560 เปนตนไป

3. การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

 

มติ ที่ประชุม  1) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1,794,190,380 บาท
  2) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1,900,513,360 บาท 
(1.เงินรายไดโครงการปกติ จำนวน 868,032,600 บาท 2.เงินรายไดโครงการพิเศษ จำนวน 799,061,680 บาท 3.เงินสะสม จำนวน 
233,419,080 บาท)

5. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

4. ราง โครงสรางสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โครงการจัดตั้งศูนยกลาง
   นวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University Food lnnovation Hub (SU-FIH)
 

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

มติ ที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ
 1) โครงสรางสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2) โครงการจัดตั้งศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University Food lnnovation Hub (SU-FIH)
โดยมีความคิดเห็น ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1) สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
  1.1) ภารกิจของสำนักงานบริหารการวิจัยฯ
   

   1.1.1) ภารกิจบริหารทุนวิจัย ควรเพิ่ม การวิจัยเชิงบูรณาการ การวิจัยเชิงพื้นที่
   1.1.2) ภารกิจบริหารนวัตกรรม ควรเพิ่ม การนำผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนกับชุมชน สังคม
   1.1.3) ภารกิจบริหารงานสรางสรรค ควรเพิ่ม การวิจัยรวมกับตางประเทศ การแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับ
ตางประเทศ ภูมิภาค
  1.2) ควรทำหนาที่ในลักษณะการเสริมใหอาจารย คณะวิชา มีความเขมแข็งดานการวิจัย สรางเวทีในการวิจัยรวมกัน
ใหมากขึ้น
  1.3) สถานภาพของสำนักงานบริหารการวิจัยฯ มีฐานะเทียบเทากองในสำนักงานอธิการบดี แตมีภารกิจคอนขางมาก 
เมื่อเทียบกับกองอื่นๆ ในสำนักงานอธิการบดี และโครงสรางไมมีแบงเปนงาน มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการ ภาระ
หนาที่ของบุคลากร อยางรอบคอบ เพื่อมิใหเกิดความเหลื่อมล้ำดวย
  1.4) เนื่องจากผลงานวิจัย นวัตกรรมสวนใหญอยูที่อาจารยซึ่งสังกัดคณะวิชา จึงควรพิจารณาระบบ กลไกที่จะเชื่อมโยง
สำนักงานบริหารการวิจัยฯ กับอาจารยและคณะวิชา อาทิ ทุน ประเด็นการวิจัย
  1.5) ควรจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และจัดเรียงลำดับความสำคัญของกิจกรรม โครงการที่จะดำเนินการในแตละป 
ซึ่งจะทำใหเห็นภาพรวมในการทำงานทั้งหมด รวมทั้งจำนวนงบประมาณที่จะเสนอขอรับจัดสรรในแตละป
 2) โครงการจัดตั้งศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University Food lnnovation Hub (SU-FIH) 
มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
  2.1) ปจจุบันมี SME ภาคการเกษตรทั้งขนาดกลาง ขนาดเล็ก จำนวนมาก ศูนยนวัตกรรมอาหารฯ นี้ ควรพิจารณา
ใหคำปรึกษา แนะนำดานการผลิต โดยเฉพาะ SME ขนาดเล็กท่ียังขาดการสนับสนุนอีกจำนวนมาก รวมท้ังชุมชนในทองถ่ินท่ีผลิต
สินคาตางๆ ดวย
  2.2) Future Food Lab by Silpakorn ควรพิจารณาใหสามารถรับรองคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑสินคา
ภาคการเกษตรได จะสรางคุณประโยชนแกประเทศชาติรวมทั้งชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัยอยางมาก
  2.3) วัตถุประสงค ที่กำหนด
   ขอ 6.1 ... ในการสนับสนุนการสรางองคความรูทางดานอาหาร
   ขอ 6.5 ... เพื่อสนับสนุนการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมอาหาร
   ควรปรับเปนอาหารสุขภาวะ เพื่อใหสอดคลองกับแนวโนมของผูบริโภคในยุคปจจุบันที่ใหความสำคัญ
กับอาหารปลอดภัย การดูแลรักษาสุขภาพ และการรับประทานอาหารที่มีความประณีตขึ้น
  2.4) แนวคิดการผลิตอาหาร การคิดคนนวัตกรรมดานอาหาร
   2.4.1) ไมควรดำเนินการในลักษณะที่เปนเพียงตนแบบในหองทดลองเทานั้น แตควรพัฒนาการผลิตโดยรวมมือ
กับโรงงาน ภาคเอกชนซ่ึงมีเคร่ืองมือ และเทคโนโลยีการผลิต เพ่ือใหสามารถผลิตอาหารในระดับท่ีสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคได
   2.4.2) การผลิตอาหาร นวัตกรรมอาหาร ควรใชองคความรูทั้งศิลปและศาสตร ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
มาผสมผสานใสเขาไปจะทำใหอาหารนั้นมีเอกลักษณ มีความประณีตมากขึ้น
  2.5) ควรสรางเครือขายกับหนวยงาน สถาบันที่ดำเนินการเรื่องนี้อยูแลว เชน สถาบันอาหาร จะชวยใหการดำเนินงาน
ตางๆ เปนไปดวยความรวดเร็วมากขึ้น 

10 11

8

1.การประชุมสภามหาวิทยาลัย 1.ควรจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรในแตละวิทยาเขต การเยี่ยมชมแตละ
วิทยาเขต เพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดเห็นสภาพ และเขาใจในบริบท
ของแตละวิทยาเขตที่มีความแตกตางกัน และจะเปนประโยชนตอการทำหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัย ในการใหขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและการ
พัฒนาที่สอดคลองกับบริบท ศักยภาพและความตองการที่แทจริงของมหาวิทยาลัย 
คณะวิชา หนวยงาน และนักศึกษา
2.ควรมีการจัดประชุมระดมความคิดในดานที่เปนปญหาสำคัญๆ โดยระดม
ความคิดในลักษณะกลุมยอย อาทิ
 - ดานหลักสูตร
 -การบริหารการเงินและการหารายได
 -การบูรณาการความรูเพื่อชุมชนและสังคม
3.ควรมอบอำนาจใหมหาวิทยาลัยในบางเรื่อง เพื่อลดงานประจำของสภา
มหาวิทยาลัยลง
4.เรื่องที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาควรมีขอมูลที่ครบถวน เพียงพอ
ตอการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ควรพิจารณา
ดวยความรอบคอบ

2.การกำกับ ติดตามการดำเนินการตามมติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ควรจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะกำกับติดตาม โดยเฉพาะเรื่องสำคัญๆ อาทิ 
การปรับปรุงวังทาพระ ระบบเทคโนโลยี และกำกับติดตามอยางตอเนื่อง เพื่อให
ทราบความกาวหนา ปญหา อุปสรรคในการดำเนินการ

 2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมกันระหวางสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย

3.การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อชวยกลั่นกรอง
งานใหสภามหาวิทยาลัย

ควรพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจำ และคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อชวย
กลั่นกรองเรื่องตางๆ ที่ครอบคลุมอำนาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย และการ
ขับเคลื่อนนโยบายตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย ควรมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้น อาทิ การแตงตั้งคณะกรรมการ
ดานวิชาการ

ดาน /ปญหา อุปสรรค                                 ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

ควรมีการสื่อสาร เผยแพรขอมูลของสภามหาวิทยาลัย และการมีสวนรวมจาก
ผูแทนกลุมตางๆ ใหมากขึ้น อาทิ สภาคณาจารยและพนักงาน นักศึกษา สมาคม
นักศึกษาเกา

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม ควรมีการสื่อสาร เผยแพรขอมูลของสภามหาวิทยาลัย และการมีสวนรวมจากผูแทนกลุมตางๆ 
ใหมากขึ้น อาทิ สภาคณาจารยและพนักงาน นักศึกษา สมาคมนักศึกษาเกา

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

การประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560

1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 2 ฉบับ

  1.1 ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ....
มติ ที่ประชุม เห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เสนอ
 1.2 ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....
มติ ที่ประชุม เห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 
ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
เสนอ โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
  1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหทุนการศึกษากับนักศึกษาที่จะเขามาศึกษาหรือศึกษาอยูในคณะวิชา สาขาวิชา 
ที่มีคุณคาและมีความสำคัญตอประเทศ อาทิ สาขาวิชาจารึกศึกษา คณะโบราณคดี ซึ่งมีนักศึกษาเขามาศึกษาจำนวนนอยลง ทั้งนี้
เพื่อจูงใจใหนักศึกษาเขามาศึกษาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งควรสนับสนุนดานอัตรากำลังดวย
  2) ควรพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาใหกับนักศึกษากลุมชาติพันธุ ซึ่งไมมีสัญชาติไทย และไมสามารถเขาถึงกองท
กูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได

มติ ที่ประชุม แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบดวย
  1. นางพรรณขนิตตา บุญครอง     ประธานกรรมการ
        ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  2. นางดวงสมร วรฤทธิ์      กรรมการ
        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3. นางศิริลักษณ กาญจนโยธิน     กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  4. รศ.วันเพ็ญ กฤตผล      กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  5. นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย    กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  6. ดร.เสรี นนทสูติ      กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
 โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เปนตนไป

2. การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

มติ ที่ประชุม แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี 
โดยประกอบดวย
  1.นายสุมนต สกลไชย     ประธานกรรมการ
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  2.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา   กรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3.นางดวงสมร วรฤทธิ์     กรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  

3. การแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
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4.ดานวิชาการ
  การพัฒนาหลักสูตรสวนใหญดำเนินการ
  โดยภาควิชาสภามหาวิทยาลัยเขาไปมีสวน
  เกี่ยวของนอยในการกำหนดนโยบาย การชวย
  แกไขปญหาตางๆ 

สรุปรายงานการจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ
ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร



สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

มติ ที่ประชุม เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560 และใหเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ชุดใหมพิจารณาตอไป

4. รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560

 

  

  4.อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล    กรรมการ
    ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
  5.ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห   กรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ
  6.นางพรรณขนิตตา บุญครอง    กรรมการ
    ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  7.รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ  กรรมการ
    ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
 
 ทั้งนี้สำหรับผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหดำเนินการทาบทามตามลำดับ

การประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 13 กันยายน 2560

1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1 ฉบับ

 มติ ที่ประชุม เห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. … 
ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ (นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานกรรมการ) เสนอ

2. รางประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินประจำตำแหนง คาตอบแทน และหลักเกณฑ
    วิธีการจาย (ฉบับที่...)

 
มติ ที่ประชุม เห็นชอบ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินประจำตำแหนง คาตอบแทน 
และหลักเกณฑวิธีการจาย (ฉบับที่...)  ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปนประธานกรรมการ) เสนอ

มติ ที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้ง ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหนงอุปนายก
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2560 เปนตนไป

3. การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

 

มติ ที่ประชุม  1) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1,794,190,380 บาท
  2) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1,900,513,360 บาท 
(1.เงินรายไดโครงการปกติ จำนวน 868,032,600 บาท 2.เงินรายไดโครงการพิเศษ จำนวน 799,061,680 บาท 3.เงินสะสม จำนวน 
233,419,080 บาท)

5. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

4. ราง โครงสรางสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โครงการจัดตั้งศูนยกลาง
   นวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University Food lnnovation Hub (SU-FIH)
 

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

มติ ที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ
 1) โครงสรางสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2) โครงการจัดตั้งศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University Food lnnovation Hub (SU-FIH)
โดยมีความคิดเห็น ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1) สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
  1.1) ภารกิจของสำนักงานบริหารการวิจัยฯ
   

   1.1.1) ภารกิจบริหารทุนวิจัย ควรเพิ่ม การวิจัยเชิงบูรณาการ การวิจัยเชิงพื้นที่
   1.1.2) ภารกิจบริหารนวัตกรรม ควรเพิ่ม การนำผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนกับชุมชน สังคม
   1.1.3) ภารกิจบริหารงานสรางสรรค ควรเพิ่ม การวิจัยรวมกับตางประเทศ การแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับ
ตางประเทศ ภูมิภาค
  1.2) ควรทำหนาที่ในลักษณะการเสริมใหอาจารย คณะวิชา มีความเขมแข็งดานการวิจัย สรางเวทีในการวิจัยรวมกัน
ใหมากขึ้น
  1.3) สถานภาพของสำนักงานบริหารการวิจัยฯ มีฐานะเทียบเทากองในสำนักงานอธิการบดี แตมีภารกิจคอนขางมาก 
เมื่อเทียบกับกองอื่นๆ ในสำนักงานอธิการบดี และโครงสรางไมมีแบงเปนงาน มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการ ภาระ
หนาที่ของบุคลากร อยางรอบคอบ เพื่อมิใหเกิดความเหลื่อมล้ำดวย
  1.4) เนื่องจากผลงานวิจัย นวัตกรรมสวนใหญอยูที่อาจารยซึ่งสังกัดคณะวิชา จึงควรพิจารณาระบบ กลไกที่จะเชื่อมโยง
สำนักงานบริหารการวิจัยฯ กับอาจารยและคณะวิชา อาทิ ทุน ประเด็นการวิจัย
  1.5) ควรจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และจัดเรียงลำดับความสำคัญของกิจกรรม โครงการที่จะดำเนินการในแตละป 
ซึ่งจะทำใหเห็นภาพรวมในการทำงานทั้งหมด รวมทั้งจำนวนงบประมาณที่จะเสนอขอรับจัดสรรในแตละป
 2) โครงการจัดตั้งศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University Food lnnovation Hub (SU-FIH) 
มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
  2.1) ปจจุบันมี SME ภาคการเกษตรทั้งขนาดกลาง ขนาดเล็ก จำนวนมาก ศูนยนวัตกรรมอาหารฯ นี้ ควรพิจารณา
ใหคำปรึกษา แนะนำดานการผลิต โดยเฉพาะ SME ขนาดเล็กท่ียังขาดการสนับสนุนอีกจำนวนมาก รวมท้ังชุมชนในทองถ่ินท่ีผลิต
สินคาตางๆ ดวย
  2.2) Future Food Lab by Silpakorn ควรพิจารณาใหสามารถรับรองคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑสินคา
ภาคการเกษตรได จะสรางคุณประโยชนแกประเทศชาติรวมทั้งชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัยอยางมาก
  2.3) วัตถุประสงค ที่กำหนด
   ขอ 6.1 ... ในการสนับสนุนการสรางองคความรูทางดานอาหาร
   ขอ 6.5 ... เพื่อสนับสนุนการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมอาหาร
   ควรปรับเปนอาหารสุขภาวะ เพื่อใหสอดคลองกับแนวโนมของผูบริโภคในยุคปจจุบันที่ใหความสำคัญ
กับอาหารปลอดภัย การดูแลรักษาสุขภาพ และการรับประทานอาหารที่มีความประณีตขึ้น
  2.4) แนวคิดการผลิตอาหาร การคิดคนนวัตกรรมดานอาหาร
   2.4.1) ไมควรดำเนินการในลักษณะที่เปนเพียงตนแบบในหองทดลองเทานั้น แตควรพัฒนาการผลิตโดยรวมมือ
กับโรงงาน ภาคเอกชนซ่ึงมีเคร่ืองมือ และเทคโนโลยีการผลิต เพ่ือใหสามารถผลิตอาหารในระดับท่ีสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคได
   2.4.2) การผลิตอาหาร นวัตกรรมอาหาร ควรใชองคความรูทั้งศิลปและศาสตร ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
มาผสมผสานใสเขาไปจะทำใหอาหารนั้นมีเอกลักษณ มีความประณีตมากขึ้น
  2.5) ควรสรางเครือขายกับหนวยงาน สถาบันที่ดำเนินการเรื่องนี้อยูแลว เชน สถาบันอาหาร จะชวยใหการดำเนินงาน
ตางๆ เปนไปดวยความรวดเร็วมากขึ้น 
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1.การประชุมสภามหาวิทยาลัย 1.ควรจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรในแตละวิทยาเขต การเยี่ยมชมแตละ
วิทยาเขต เพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดเห็นสภาพ และเขาใจในบริบท
ของแตละวิทยาเขตที่มีความแตกตางกัน และจะเปนประโยชนตอการทำหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัย ในการใหขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและการ
พัฒนาที่สอดคลองกับบริบท ศักยภาพและความตองการที่แทจริงของมหาวิทยาลัย 
คณะวิชา หนวยงาน และนักศึกษา
2.ควรมีการจัดประชุมระดมความคิดในดานที่เปนปญหาสำคัญๆ โดยระดม
ความคิดในลักษณะกลุมยอย อาทิ
 - ดานหลักสูตร
 -การบริหารการเงินและการหารายได
 -การบูรณาการความรูเพื่อชุมชนและสังคม
3.ควรมอบอำนาจใหมหาวิทยาลัยในบางเรื่อง เพื่อลดงานประจำของสภา
มหาวิทยาลัยลง
4.เรื่องที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาควรมีขอมูลที่ครบถวน เพียงพอ
ตอการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ควรพิจารณา
ดวยความรอบคอบ

2.การกำกับ ติดตามการดำเนินการตามมติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ควรจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะกำกับติดตาม โดยเฉพาะเรื่องสำคัญๆ อาทิ 
การปรับปรุงวังทาพระ ระบบเทคโนโลยี และกำกับติดตามอยางตอเนื่อง เพื่อให
ทราบความกาวหนา ปญหา อุปสรรคในการดำเนินการ

 2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมกันระหวางสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย

3.การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อชวยกลั่นกรอง
งานใหสภามหาวิทยาลัย

ควรพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจำ และคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อชวย
กลั่นกรองเรื่องตางๆ ที่ครอบคลุมอำนาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย และการ
ขับเคลื่อนนโยบายตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย ควรมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้น อาทิ การแตงตั้งคณะกรรมการ
ดานวิชาการ

ดาน /ปญหา อุปสรรค                                 ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

ควรมีการสื่อสาร เผยแพรขอมูลของสภามหาวิทยาลัย และการมีสวนรวมจาก
ผูแทนกลุมตางๆ ใหมากขึ้น อาทิ สภาคณาจารยและพนักงาน นักศึกษา สมาคม
นักศึกษาเกา

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม ควรมีการสื่อสาร เผยแพรขอมูลของสภามหาวิทยาลัย และการมีสวนรวมจากผูแทนกลุมตางๆ 
ใหมากขึ้น อาทิ สภาคณาจารยและพนักงาน นักศึกษา สมาคมนักศึกษาเกา

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

การประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560

1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 2 ฉบับ

  1.1 ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ....
มติ ที่ประชุม เห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เสนอ
 1.2 ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....
มติ ที่ประชุม เห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 
ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
เสนอ โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
  1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหทุนการศึกษากับนักศึกษาที่จะเขามาศึกษาหรือศึกษาอยูในคณะวิชา สาขาวิชา 
ที่มีคุณคาและมีความสำคัญตอประเทศ อาทิ สาขาวิชาจารึกศึกษา คณะโบราณคดี ซึ่งมีนักศึกษาเขามาศึกษาจำนวนนอยลง ทั้งนี้
เพื่อจูงใจใหนักศึกษาเขามาศึกษาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งควรสนับสนุนดานอัตรากำลังดวย
  2) ควรพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาใหกับนักศึกษากลุมชาติพันธุ ซึ่งไมมีสัญชาติไทย และไมสามารถเขาถึงกองท
กูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได

มติ ที่ประชุม แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบดวย
  1. นางพรรณขนิตตา บุญครอง     ประธานกรรมการ
        ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  2. นางดวงสมร วรฤทธิ์      กรรมการ
        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3. นางศิริลักษณ กาญจนโยธิน     กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  4. รศ.วันเพ็ญ กฤตผล      กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  5. นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย    กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  6. ดร.เสรี นนทสูติ      กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
 โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เปนตนไป

2. การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

มติ ที่ประชุม แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี 
โดยประกอบดวย
  1.นายสุมนต สกลไชย     ประธานกรรมการ
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  2.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา   กรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3.นางดวงสมร วรฤทธิ์     กรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  

3. การแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
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4.ดานวิชาการ
  การพัฒนาหลักสูตรสวนใหญดำเนินการ
  โดยภาควิชาสภามหาวิทยาลัยเขาไปมีสวน
  เกี่ยวของนอยในการกำหนดนโยบาย การชวย
  แกไขปญหาตางๆ 

สรุปรายงานการจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ
ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร



สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

มติ ที่ประชุม เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560 และใหเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ชุดใหมพิจารณาตอไป

4. รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560

 

  

  4.อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล    กรรมการ
    ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
  5.ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห   กรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ
  6.นางพรรณขนิตตา บุญครอง    กรรมการ
    ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  7.รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ  กรรมการ
    ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
 
 ทั้งนี้สำหรับผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหดำเนินการทาบทามตามลำดับ

การประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 13 กันยายน 2560

1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1 ฉบับ

 มติ ที่ประชุม เห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. … 
ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ (นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานกรรมการ) เสนอ

2. รางประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินประจำตำแหนง คาตอบแทน และหลักเกณฑ
    วิธีการจาย (ฉบับที่...)

 
มติ ที่ประชุม เห็นชอบ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินประจำตำแหนง คาตอบแทน 
และหลักเกณฑวิธีการจาย (ฉบับที่...)  ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปนประธานกรรมการ) เสนอ

มติ ที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้ง ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหนงอุปนายก
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2560 เปนตนไป

3. การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

 

มติ ที่ประชุม  1) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1,794,190,380 บาท
  2) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1,900,513,360 บาท 
(1.เงินรายไดโครงการปกติ จำนวน 868,032,600 บาท 2.เงินรายไดโครงการพิเศษ จำนวน 799,061,680 บาท 3.เงินสะสม จำนวน 
233,419,080 บาท)

5. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

4. ราง โครงสรางสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โครงการจัดตั้งศูนยกลาง
   นวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University Food lnnovation Hub (SU-FIH)
 

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

มติ ที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ
 1) โครงสรางสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2) โครงการจัดตั้งศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University Food lnnovation Hub (SU-FIH)
โดยมีความคิดเห็น ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1) สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
  1.1) ภารกิจของสำนักงานบริหารการวิจัยฯ
   

   1.1.1) ภารกิจบริหารทุนวิจัย ควรเพิ่ม การวิจัยเชิงบูรณาการ การวิจัยเชิงพื้นที่
   1.1.2) ภารกิจบริหารนวัตกรรม ควรเพิ่ม การนำผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนกับชุมชน สังคม
   1.1.3) ภารกิจบริหารงานสรางสรรค ควรเพิ่ม การวิจัยรวมกับตางประเทศ การแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับ
ตางประเทศ ภูมิภาค
  1.2) ควรทำหนาที่ในลักษณะการเสริมใหอาจารย คณะวิชา มีความเขมแข็งดานการวิจัย สรางเวทีในการวิจัยรวมกัน
ใหมากขึ้น
  1.3) สถานภาพของสำนักงานบริหารการวิจัยฯ มีฐานะเทียบเทากองในสำนักงานอธิการบดี แตมีภารกิจคอนขางมาก 
เมื่อเทียบกับกองอื่นๆ ในสำนักงานอธิการบดี และโครงสรางไมมีแบงเปนงาน มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการ ภาระ
หนาที่ของบุคลากร อยางรอบคอบ เพื่อมิใหเกิดความเหลื่อมล้ำดวย
  1.4) เนื่องจากผลงานวิจัย นวัตกรรมสวนใหญอยูที่อาจารยซึ่งสังกัดคณะวิชา จึงควรพิจารณาระบบ กลไกที่จะเชื่อมโยง
สำนักงานบริหารการวิจัยฯ กับอาจารยและคณะวิชา อาทิ ทุน ประเด็นการวิจัย
  1.5) ควรจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และจัดเรียงลำดับความสำคัญของกิจกรรม โครงการที่จะดำเนินการในแตละป 
ซึ่งจะทำใหเห็นภาพรวมในการทำงานทั้งหมด รวมทั้งจำนวนงบประมาณที่จะเสนอขอรับจัดสรรในแตละป
 2) โครงการจัดตั้งศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University Food lnnovation Hub (SU-FIH) 
มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
  2.1) ปจจุบันมี SME ภาคการเกษตรทั้งขนาดกลาง ขนาดเล็ก จำนวนมาก ศูนยนวัตกรรมอาหารฯ นี้ ควรพิจารณา
ใหคำปรึกษา แนะนำดานการผลิต โดยเฉพาะ SME ขนาดเล็กท่ียังขาดการสนับสนุนอีกจำนวนมาก รวมท้ังชุมชนในทองถ่ินท่ีผลิต
สินคาตางๆ ดวย
  2.2) Future Food Lab by Silpakorn ควรพิจารณาใหสามารถรับรองคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑสินคา
ภาคการเกษตรได จะสรางคุณประโยชนแกประเทศชาติรวมทั้งชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัยอยางมาก
  2.3) วัตถุประสงค ที่กำหนด
   ขอ 6.1 ... ในการสนับสนุนการสรางองคความรูทางดานอาหาร
   ขอ 6.5 ... เพื่อสนับสนุนการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมอาหาร
   ควรปรับเปนอาหารสุขภาวะ เพื่อใหสอดคลองกับแนวโนมของผูบริโภคในยุคปจจุบันที่ใหความสำคัญ
กับอาหารปลอดภัย การดูแลรักษาสุขภาพ และการรับประทานอาหารที่มีความประณีตขึ้น
  2.4) แนวคิดการผลิตอาหาร การคิดคนนวัตกรรมดานอาหาร
   2.4.1) ไมควรดำเนินการในลักษณะที่เปนเพียงตนแบบในหองทดลองเทานั้น แตควรพัฒนาการผลิตโดยรวมมือ
กับโรงงาน ภาคเอกชนซ่ึงมีเคร่ืองมือ และเทคโนโลยีการผลิต เพ่ือใหสามารถผลิตอาหารในระดับท่ีสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคได
   2.4.2) การผลิตอาหาร นวัตกรรมอาหาร ควรใชองคความรูทั้งศิลปและศาสตร ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
มาผสมผสานใสเขาไปจะทำใหอาหารนั้นมีเอกลักษณ มีความประณีตมากขึ้น
  2.5) ควรสรางเครือขายกับหนวยงาน สถาบันที่ดำเนินการเรื่องนี้อยูแลว เชน สถาบันอาหาร จะชวยใหการดำเนินงาน
ตางๆ เปนไปดวยความรวดเร็วมากขึ้น 
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1.การประชุมสภามหาวิทยาลัย 1.ควรจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรในแตละวิทยาเขต การเยี่ยมชมแตละ
วิทยาเขต เพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดเห็นสภาพ และเขาใจในบริบท
ของแตละวิทยาเขตที่มีความแตกตางกัน และจะเปนประโยชนตอการทำหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัย ในการใหขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและการ
พัฒนาที่สอดคลองกับบริบท ศักยภาพและความตองการที่แทจริงของมหาวิทยาลัย 
คณะวิชา หนวยงาน และนักศึกษา
2.ควรมีการจัดประชุมระดมความคิดในดานที่เปนปญหาสำคัญๆ โดยระดม
ความคิดในลักษณะกลุมยอย อาทิ
 - ดานหลักสูตร
 -การบริหารการเงินและการหารายได
 -การบูรณาการความรูเพื่อชุมชนและสังคม
3.ควรมอบอำนาจใหมหาวิทยาลัยในบางเรื่อง เพื่อลดงานประจำของสภา
มหาวิทยาลัยลง
4.เรื่องที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาควรมีขอมูลที่ครบถวน เพียงพอ
ตอการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ควรพิจารณา
ดวยความรอบคอบ

2.การกำกับ ติดตามการดำเนินการตามมติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ควรจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะกำกับติดตาม โดยเฉพาะเรื่องสำคัญๆ อาทิ 
การปรับปรุงวังทาพระ ระบบเทคโนโลยี และกำกับติดตามอยางตอเนื่อง เพื่อให
ทราบความกาวหนา ปญหา อุปสรรคในการดำเนินการ

 2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมกันระหวางสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย

3.การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อชวยกลั่นกรอง
งานใหสภามหาวิทยาลัย

ควรพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจำ และคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อชวย
กลั่นกรองเรื่องตางๆ ที่ครอบคลุมอำนาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย และการ
ขับเคลื่อนนโยบายตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย ควรมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้น อาทิ การแตงตั้งคณะกรรมการ
ดานวิชาการ

ดาน /ปญหา อุปสรรค                                 ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

ควรมีการสื่อสาร เผยแพรขอมูลของสภามหาวิทยาลัย และการมีสวนรวมจาก
ผูแทนกลุมตางๆ ใหมากขึ้น อาทิ สภาคณาจารยและพนักงาน นักศึกษา สมาคม
นักศึกษาเกา

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม ควรมีการสื่อสาร เผยแพรขอมูลของสภามหาวิทยาลัย และการมีสวนรวมจากผูแทนกลุมตางๆ 
ใหมากขึ้น อาทิ สภาคณาจารยและพนักงาน นักศึกษา สมาคมนักศึกษาเกา

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

การประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560

1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 2 ฉบับ

  1.1 ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ....
มติ ที่ประชุม เห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เสนอ
 1.2 ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....
มติ ที่ประชุม เห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 
ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
เสนอ โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
  1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหทุนการศึกษากับนักศึกษาที่จะเขามาศึกษาหรือศึกษาอยูในคณะวิชา สาขาวิชา 
ที่มีคุณคาและมีความสำคัญตอประเทศ อาทิ สาขาวิชาจารึกศึกษา คณะโบราณคดี ซึ่งมีนักศึกษาเขามาศึกษาจำนวนนอยลง ทั้งนี้
เพื่อจูงใจใหนักศึกษาเขามาศึกษาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งควรสนับสนุนดานอัตรากำลังดวย
  2) ควรพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาใหกับนักศึกษากลุมชาติพันธุ ซึ่งไมมีสัญชาติไทย และไมสามารถเขาถึงกองท
กูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได

มติ ที่ประชุม แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบดวย
  1. นางพรรณขนิตตา บุญครอง     ประธานกรรมการ
        ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  2. นางดวงสมร วรฤทธิ์      กรรมการ
        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3. นางศิริลักษณ กาญจนโยธิน     กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  4. รศ.วันเพ็ญ กฤตผล      กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  5. นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย    กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  6. ดร.เสรี นนทสูติ      กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
 โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เปนตนไป

2. การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

มติ ที่ประชุม แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี 
โดยประกอบดวย
  1.นายสุมนต สกลไชย     ประธานกรรมการ
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  2.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา   กรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3.นางดวงสมร วรฤทธิ์     กรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  

3. การแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
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4.ดานวิชาการ
  การพัฒนาหลักสูตรสวนใหญดำเนินการ
  โดยภาควิชาสภามหาวิทยาลัยเขาไปมีสวน
  เกี่ยวของนอยในการกำหนดนโยบาย การชวย
  แกไขปญหาตางๆ 

สรุปรายงานการจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ
ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร



สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

มติ ที่ประชุม เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560 และใหเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ชุดใหมพิจารณาตอไป

4. รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560

 

  

  4.อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล    กรรมการ
    ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
  5.ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห   กรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ
  6.นางพรรณขนิตตา บุญครอง    กรรมการ
    ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  7.รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ  กรรมการ
    ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
 
 ทั้งนี้สำหรับผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหดำเนินการทาบทามตามลำดับ

การประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 13 กันยายน 2560

1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1 ฉบับ

 มติ ที่ประชุม เห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. … 
ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ (นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานกรรมการ) เสนอ

2. รางประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินประจำตำแหนง คาตอบแทน และหลักเกณฑ
    วิธีการจาย (ฉบับที่...)

 
มติ ที่ประชุม เห็นชอบ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินประจำตำแหนง คาตอบแทน 
และหลักเกณฑวิธีการจาย (ฉบับที่...)  ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปนประธานกรรมการ) เสนอ

มติ ที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้ง ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหนงอุปนายก
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2560 เปนตนไป

3. การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

 

มติ ที่ประชุม  1) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1,794,190,380 บาท
  2) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1,900,513,360 บาท 
(1.เงินรายไดโครงการปกติ จำนวน 868,032,600 บาท 2.เงินรายไดโครงการพิเศษ จำนวน 799,061,680 บาท 3.เงินสะสม จำนวน 
233,419,080 บาท)

5. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

4. ราง โครงสรางสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โครงการจัดตั้งศูนยกลาง
   นวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University Food lnnovation Hub (SU-FIH)
 

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

มติ ที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ
 1) โครงสรางสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2) โครงการจัดตั้งศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University Food lnnovation Hub (SU-FIH)
โดยมีความคิดเห็น ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1) สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
  1.1) ภารกิจของสำนักงานบริหารการวิจัยฯ
   

   1.1.1) ภารกิจบริหารทุนวิจัย ควรเพิ่ม การวิจัยเชิงบูรณาการ การวิจัยเชิงพื้นที่
   1.1.2) ภารกิจบริหารนวัตกรรม ควรเพิ่ม การนำผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนกับชุมชน สังคม
   1.1.3) ภารกิจบริหารงานสรางสรรค ควรเพิ่ม การวิจัยรวมกับตางประเทศ การแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับ
ตางประเทศ ภูมิภาค
  1.2) ควรทำหนาที่ในลักษณะการเสริมใหอาจารย คณะวิชา มีความเขมแข็งดานการวิจัย สรางเวทีในการวิจัยรวมกัน
ใหมากขึ้น
  1.3) สถานภาพของสำนักงานบริหารการวิจัยฯ มีฐานะเทียบเทากองในสำนักงานอธิการบดี แตมีภารกิจคอนขางมาก 
เมื่อเทียบกับกองอื่นๆ ในสำนักงานอธิการบดี และโครงสรางไมมีแบงเปนงาน มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการ ภาระ
หนาที่ของบุคลากร อยางรอบคอบ เพื่อมิใหเกิดความเหลื่อมล้ำดวย
  1.4) เนื่องจากผลงานวิจัย นวัตกรรมสวนใหญอยูที่อาจารยซึ่งสังกัดคณะวิชา จึงควรพิจารณาระบบ กลไกที่จะเชื่อมโยง
สำนักงานบริหารการวิจัยฯ กับอาจารยและคณะวิชา อาทิ ทุน ประเด็นการวิจัย
  1.5) ควรจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และจัดเรียงลำดับความสำคัญของกิจกรรม โครงการที่จะดำเนินการในแตละป 
ซึ่งจะทำใหเห็นภาพรวมในการทำงานทั้งหมด รวมทั้งจำนวนงบประมาณที่จะเสนอขอรับจัดสรรในแตละป
 2) โครงการจัดตั้งศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University Food lnnovation Hub (SU-FIH) 
มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
  2.1) ปจจุบันมี SME ภาคการเกษตรทั้งขนาดกลาง ขนาดเล็ก จำนวนมาก ศูนยนวัตกรรมอาหารฯ นี้ ควรพิจารณา
ใหคำปรึกษา แนะนำดานการผลิต โดยเฉพาะ SME ขนาดเล็กท่ียังขาดการสนับสนุนอีกจำนวนมาก รวมท้ังชุมชนในทองถ่ินท่ีผลิต
สินคาตางๆ ดวย
  2.2) Future Food Lab by Silpakorn ควรพิจารณาใหสามารถรับรองคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑสินคา
ภาคการเกษตรได จะสรางคุณประโยชนแกประเทศชาติรวมทั้งชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัยอยางมาก
  2.3) วัตถุประสงค ที่กำหนด
   ขอ 6.1 ... ในการสนับสนุนการสรางองคความรูทางดานอาหาร
   ขอ 6.5 ... เพื่อสนับสนุนการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมอาหาร
   ควรปรับเปนอาหารสุขภาวะ เพื่อใหสอดคลองกับแนวโนมของผูบริโภคในยุคปจจุบันที่ใหความสำคัญ
กับอาหารปลอดภัย การดูแลรักษาสุขภาพ และการรับประทานอาหารที่มีความประณีตขึ้น
  2.4) แนวคิดการผลิตอาหาร การคิดคนนวัตกรรมดานอาหาร
   2.4.1) ไมควรดำเนินการในลักษณะที่เปนเพียงตนแบบในหองทดลองเทานั้น แตควรพัฒนาการผลิตโดยรวมมือ
กับโรงงาน ภาคเอกชนซ่ึงมีเคร่ืองมือ และเทคโนโลยีการผลิต เพ่ือใหสามารถผลิตอาหารในระดับท่ีสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคได
   2.4.2) การผลิตอาหาร นวัตกรรมอาหาร ควรใชองคความรูทั้งศิลปและศาสตร ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
มาผสมผสานใสเขาไปจะทำใหอาหารนั้นมีเอกลักษณ มีความประณีตมากขึ้น
  2.5) ควรสรางเครือขายกับหนวยงาน สถาบันที่ดำเนินการเรื่องนี้อยูแลว เชน สถาบันอาหาร จะชวยใหการดำเนินงาน
ตางๆ เปนไปดวยความรวดเร็วมากขึ้น 
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1.การประชุมสภามหาวิทยาลัย 1.ควรจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรในแตละวิทยาเขต การเยี่ยมชมแตละ
วิทยาเขต เพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดเห็นสภาพ และเขาใจในบริบท
ของแตละวิทยาเขตที่มีความแตกตางกัน และจะเปนประโยชนตอการทำหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัย ในการใหขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและการ
พัฒนาที่สอดคลองกับบริบท ศักยภาพและความตองการที่แทจริงของมหาวิทยาลัย 
คณะวิชา หนวยงาน และนักศึกษา
2.ควรมีการจัดประชุมระดมความคิดในดานที่เปนปญหาสำคัญๆ โดยระดม
ความคิดในลักษณะกลุมยอย อาทิ
 - ดานหลักสูตร
 -การบริหารการเงินและการหารายได
 -การบูรณาการความรูเพื่อชุมชนและสังคม
3.ควรมอบอำนาจใหมหาวิทยาลัยในบางเรื่อง เพื่อลดงานประจำของสภา
มหาวิทยาลัยลง
4.เรื่องที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาควรมีขอมูลที่ครบถวน เพียงพอ
ตอการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ควรพิจารณา
ดวยความรอบคอบ

2.การกำกับ ติดตามการดำเนินการตามมติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ควรจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะกำกับติดตาม โดยเฉพาะเรื่องสำคัญๆ อาทิ 
การปรับปรุงวังทาพระ ระบบเทคโนโลยี และกำกับติดตามอยางตอเนื่อง เพื่อให
ทราบความกาวหนา ปญหา อุปสรรคในการดำเนินการ

 2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมกันระหวางสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย

3.การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อชวยกลั่นกรอง
งานใหสภามหาวิทยาลัย

ควรพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจำ และคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อชวย
กลั่นกรองเรื่องตางๆ ที่ครอบคลุมอำนาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย และการ
ขับเคลื่อนนโยบายตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย ควรมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้น อาทิ การแตงตั้งคณะกรรมการ
ดานวิชาการ

ดาน /ปญหา อุปสรรค                                 ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

ควรมีการสื่อสาร เผยแพรขอมูลของสภามหาวิทยาลัย และการมีสวนรวมจาก
ผูแทนกลุมตางๆ ใหมากขึ้น อาทิ สภาคณาจารยและพนักงาน นักศึกษา สมาคม
นักศึกษาเกา

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม ควรมีการสื่อสาร เผยแพรขอมูลของสภามหาวิทยาลัย และการมีสวนรวมจากผูแทนกลุมตางๆ 
ใหมากขึ้น อาทิ สภาคณาจารยและพนักงาน นักศึกษา สมาคมนักศึกษาเกา

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

การประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560

1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 2 ฉบับ

  1.1 ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ....
มติ ที่ประชุม เห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เสนอ
 1.2 ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....
มติ ที่ประชุม เห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 
ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
เสนอ โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
  1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหทุนการศึกษากับนักศึกษาที่จะเขามาศึกษาหรือศึกษาอยูในคณะวิชา สาขาวิชา 
ที่มีคุณคาและมีความสำคัญตอประเทศ อาทิ สาขาวิชาจารึกศึกษา คณะโบราณคดี ซึ่งมีนักศึกษาเขามาศึกษาจำนวนนอยลง ทั้งนี้
เพื่อจูงใจใหนักศึกษาเขามาศึกษาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งควรสนับสนุนดานอัตรากำลังดวย
  2) ควรพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาใหกับนักศึกษากลุมชาติพันธุ ซึ่งไมมีสัญชาติไทย และไมสามารถเขาถึงกองท
กูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได

มติ ที่ประชุม แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบดวย
  1. นางพรรณขนิตตา บุญครอง     ประธานกรรมการ
        ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  2. นางดวงสมร วรฤทธิ์      กรรมการ
        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3. นางศิริลักษณ กาญจนโยธิน     กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  4. รศ.วันเพ็ญ กฤตผล      กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  5. นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย    กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  6. ดร.เสรี นนทสูติ      กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
 โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เปนตนไป

2. การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

มติ ที่ประชุม แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี 
โดยประกอบดวย
  1.นายสุมนต สกลไชย     ประธานกรรมการ
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  2.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา   กรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3.นางดวงสมร วรฤทธิ์     กรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  

3. การแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
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4.ดานวิชาการ
  การพัฒนาหลักสูตรสวนใหญดำเนินการ
  โดยภาควิชาสภามหาวิทยาลัยเขาไปมีสวน
  เกี่ยวของนอยในการกำหนดนโยบาย การชวย
  แกไขปญหาตางๆ 

สรุปรายงานการจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ
ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร



กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
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 ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 จึงมีสภามหาวิทยาลัยชุดใหม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 จำนวน 31 คน 
ในวันท่ี 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. สภามหาวิทยาลัยไดเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม มารวมสนทนาและรับทราบ
ขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดยมี นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานในที่ประชุม

         ในวันที่ 13 กันยายน 2560 กอนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 ไดมีพิธีลงนามในคำรับรองการปฏิบัติหนาที่
ในตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางสภามหาวิทยาลัยโดย นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย และ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี และไดเชิญ นายสุมนต สกลไชย และ นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ รวมลงนามเปนพยาน

 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 จำนวน 31 คน ไดเขารวมประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งแรกในการประชุม ครั้งที่ 9/2560  วันที่ 13 กันยายน 2560  โดยกอนเริ่มการประชุม ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี ไดกลาวตอนรับและขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย พรอมทั้งมอบหนังสือรวมปาฐกถา
พระราชนิพนธ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การศึกษากับการพัฒนา เลม 1-3 เพื่อแสดงความขอบคุณ

 วันที่ 13 ตุลาคม 2560  เปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9 ครบรอบ 1 ป การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดยืนสงบนิ่งเปนเวลา 89 วินาที เพื่อนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และไวอาลัยแดพระองคทาน

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

มติ ที่ประชุม เห็นชอบการปรับแผนอัตรากำลังบุคลากร 5 ป (พ.ศ.2557-2561) ของคณะอักษรศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

6. เสนอปรับแผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ.2557-2561) ของคณะอักษรศาสตร ประจำปงบประมาณ 
   พ.ศ.2561
 

มติ ที่ประชุม เห็นชอบให รองศาสตราจารย ดร.อุบล เทศทอง พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร สายวิชาการที่เปลี่ยนสถานภาพ
มาจากขาราชการ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร ตอการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร สายวิชาการ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

7. การตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรสายวิชาการที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ
   ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560)
 

มติ ที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 3 กลุมสาขา ตามที่สภาวิชาการเสนอดังนี้
  1.กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
   1) ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม     ประธานกรรมการ
   2) ศ.ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ     กรรมการ
   3) ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา คุณารักษ     กรรมการ
   4) รศ.ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ     กรรมการ
   5) ผศ.ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม     กรรมการ
   6) รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ
  2.กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ
   1) ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท     ประธานกรรมการ
   2) ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน      กรรมการ
   3) รศ.ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล      กรรมการ
   4) รศ.สุธี คุณาวิชยานนท      กรรมการ
   5) อ.ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษรัตน     กรรมการ
   6) รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ
  3.กลุมสาขาวิทยาศาสตร
   1) ศ.ดร.สนิท อักษรแกว      ประธานกรรมการ
   2) รศ.ดร.ธนิต ผิวนิ่ม      กรรมการ
   3) รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช     กรรมการ
   4) รศ.ดร.กัลยาณี จิรศรีพงศพันธ     กรรมการ
   5) รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ
  
   โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2560 เปนตนไป

8. การแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ กลุมสาขาสังคมศาสตร 
    และมนุษยศาสตร และกลุมวิทยาศาสตร
 

9. การแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

 มติ ที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้ง อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายบริหาร ดำรงตำแหนงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร และ นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ดำรงตำแหนงผูชวย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2560 เปนตนไป
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สาระนารู

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2560 วันที่ 13 กันยายน 2560 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัย ไดมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับอาจารย ขาราชการ ที่ไดรับรางวัลจากหนวยงานและ
องคกรตางๆ ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 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 2 ตอน ซึ่งตอนที่ 2 มีดังนี้

บทบาทมหาวิทยาลัย
กับการขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0 (ตอนที่ 2)



กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
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 ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 จึงมีสภามหาวิทยาลัยชุดใหม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 จำนวน 31 คน 
ในวันท่ี 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. สภามหาวิทยาลัยไดเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม มารวมสนทนาและรับทราบ
ขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดยมี นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานในที่ประชุม

         ในวันที่ 13 กันยายน 2560 กอนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 ไดมีพิธีลงนามในคำรับรองการปฏิบัติหนาที่
ในตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางสภามหาวิทยาลัยโดย นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย และ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี และไดเชิญ นายสุมนต สกลไชย และ นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ รวมลงนามเปนพยาน

 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 จำนวน 31 คน ไดเขารวมประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งแรกในการประชุม ครั้งที่ 9/2560  วันที่ 13 กันยายน 2560  โดยกอนเริ่มการประชุม ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี ไดกลาวตอนรับและขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย พรอมทั้งมอบหนังสือรวมปาฐกถา
พระราชนิพนธ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การศึกษากับการพัฒนา เลม 1-3 เพื่อแสดงความขอบคุณ

 วันที่ 13 ตุลาคม 2560  เปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9 ครบรอบ 1 ป การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดยืนสงบนิ่งเปนเวลา 89 วินาที เพื่อนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และไวอาลัยแดพระองคทาน

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

มติ ที่ประชุม เห็นชอบการปรับแผนอัตรากำลังบุคลากร 5 ป (พ.ศ.2557-2561) ของคณะอักษรศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

6. เสนอปรับแผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ.2557-2561) ของคณะอักษรศาสตร ประจำปงบประมาณ 
   พ.ศ.2561
 

มติ ที่ประชุม เห็นชอบให รองศาสตราจารย ดร.อุบล เทศทอง พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร สายวิชาการที่เปลี่ยนสถานภาพ
มาจากขาราชการ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร ตอการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร สายวิชาการ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

7. การตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรสายวิชาการที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ
   ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560)
 

มติ ที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 3 กลุมสาขา ตามที่สภาวิชาการเสนอดังนี้
  1.กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
   1) ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม     ประธานกรรมการ
   2) ศ.ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ     กรรมการ
   3) ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา คุณารักษ     กรรมการ
   4) รศ.ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ     กรรมการ
   5) ผศ.ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม     กรรมการ
   6) รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ
  2.กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ
   1) ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท     ประธานกรรมการ
   2) ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน      กรรมการ
   3) รศ.ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล      กรรมการ
   4) รศ.สุธี คุณาวิชยานนท      กรรมการ
   5) อ.ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษรัตน     กรรมการ
   6) รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ
  3.กลุมสาขาวิทยาศาสตร
   1) ศ.ดร.สนิท อักษรแกว      ประธานกรรมการ
   2) รศ.ดร.ธนิต ผิวนิ่ม      กรรมการ
   3) รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช     กรรมการ
   4) รศ.ดร.กัลยาณี จิรศรีพงศพันธ     กรรมการ
   5) รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ
  
   โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2560 เปนตนไป

8. การแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ กลุมสาขาสังคมศาสตร 
    และมนุษยศาสตร และกลุมวิทยาศาสตร
 

9. การแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

 มติ ที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้ง อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายบริหาร ดำรงตำแหนงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร และ นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ดำรงตำแหนงผูชวย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2560 เปนตนไป
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2560 วันที่ 13 กันยายน 2560 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัย ไดมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับอาจารย ขาราชการ ที่ไดรับรางวัลจากหนวยงานและ
องคกรตางๆ ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 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 2 ตอน ซึ่งตอนที่ 2 มีดังนี้

บทบาทมหาวิทยาลัย
กับการขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0 (ตอนที่ 2)
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 ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 จึงมีสภามหาวิทยาลัยชุดใหม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 จำนวน 31 คน 
ในวันท่ี 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. สภามหาวิทยาลัยไดเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม มารวมสนทนาและรับทราบ
ขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดยมี นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานในที่ประชุม

         ในวันที่ 13 กันยายน 2560 กอนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 ไดมีพิธีลงนามในคำรับรองการปฏิบัติหนาที่
ในตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางสภามหาวิทยาลัยโดย นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย และ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี และไดเชิญ นายสุมนต สกลไชย และ นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ รวมลงนามเปนพยาน

 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 จำนวน 31 คน ไดเขารวมประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งแรกในการประชุม ครั้งที่ 9/2560  วันที่ 13 กันยายน 2560  โดยกอนเริ่มการประชุม ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี ไดกลาวตอนรับและขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย พรอมทั้งมอบหนังสือรวมปาฐกถา
พระราชนิพนธ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การศึกษากับการพัฒนา เลม 1-3 เพื่อแสดงความขอบคุณ

 วันที่ 13 ตุลาคม 2560  เปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9 ครบรอบ 1 ป การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดยืนสงบนิ่งเปนเวลา 89 วินาที เพื่อนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และไวอาลัยแดพระองคทาน

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

มติ ที่ประชุม เห็นชอบการปรับแผนอัตรากำลังบุคลากร 5 ป (พ.ศ.2557-2561) ของคณะอักษรศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

6. เสนอปรับแผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ.2557-2561) ของคณะอักษรศาสตร ประจำปงบประมาณ 
   พ.ศ.2561
 

มติ ที่ประชุม เห็นชอบให รองศาสตราจารย ดร.อุบล เทศทอง พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร สายวิชาการที่เปลี่ยนสถานภาพ
มาจากขาราชการ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร ตอการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร สายวิชาการ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

7. การตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรสายวิชาการที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ
   ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560)
 

มติ ที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 3 กลุมสาขา ตามที่สภาวิชาการเสนอดังนี้
  1.กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
   1) ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม     ประธานกรรมการ
   2) ศ.ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ     กรรมการ
   3) ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา คุณารักษ     กรรมการ
   4) รศ.ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ     กรรมการ
   5) ผศ.ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม     กรรมการ
   6) รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ
  2.กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ
   1) ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท     ประธานกรรมการ
   2) ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน      กรรมการ
   3) รศ.ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล      กรรมการ
   4) รศ.สุธี คุณาวิชยานนท      กรรมการ
   5) อ.ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษรัตน     กรรมการ
   6) รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ
  3.กลุมสาขาวิทยาศาสตร
   1) ศ.ดร.สนิท อักษรแกว      ประธานกรรมการ
   2) รศ.ดร.ธนิต ผิวนิ่ม      กรรมการ
   3) รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช     กรรมการ
   4) รศ.ดร.กัลยาณี จิรศรีพงศพันธ     กรรมการ
   5) รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ
  
   โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2560 เปนตนไป

8. การแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ กลุมสาขาสังคมศาสตร 
    และมนุษยศาสตร และกลุมวิทยาศาสตร
 

9. การแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

 มติ ที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้ง อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายบริหาร ดำรงตำแหนงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร และ นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ดำรงตำแหนงผูชวย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2560 เปนตนไป

12

15

สาระนารู

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2560 วันที่ 13 กันยายน 2560 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัย ไดมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับอาจารย ขาราชการ ที่ไดรับรางวัลจากหนวยงานและ
องคกรตางๆ ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 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 2 ตอน ซึ่งตอนที่ 2 มีดังนี้

บทบาทมหาวิทยาลัย
กับการขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0 (ตอนที่ 2)
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 ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 จึงมีสภามหาวิทยาลัยชุดใหม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 จำนวน 31 คน 
ในวันท่ี 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. สภามหาวิทยาลัยไดเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม มารวมสนทนาและรับทราบ
ขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดยมี นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานในที่ประชุม

         ในวันที่ 13 กันยายน 2560 กอนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 ไดมีพิธีลงนามในคำรับรองการปฏิบัติหนาที่
ในตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางสภามหาวิทยาลัยโดย นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย และ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี และไดเชิญ นายสุมนต สกลไชย และ นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ รวมลงนามเปนพยาน

 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 จำนวน 31 คน ไดเขารวมประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งแรกในการประชุม ครั้งที่ 9/2560  วันที่ 13 กันยายน 2560  โดยกอนเริ่มการประชุม ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี ไดกลาวตอนรับและขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย พรอมทั้งมอบหนังสือรวมปาฐกถา
พระราชนิพนธ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การศึกษากับการพัฒนา เลม 1-3 เพื่อแสดงความขอบคุณ

 วันที่ 13 ตุลาคม 2560  เปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9 ครบรอบ 1 ป การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดยืนสงบนิ่งเปนเวลา 89 วินาที เพื่อนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และไวอาลัยแดพระองคทาน

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

มติ ที่ประชุม เห็นชอบการปรับแผนอัตรากำลังบุคลากร 5 ป (พ.ศ.2557-2561) ของคณะอักษรศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

6. เสนอปรับแผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ.2557-2561) ของคณะอักษรศาสตร ประจำปงบประมาณ 
   พ.ศ.2561
 

มติ ที่ประชุม เห็นชอบให รองศาสตราจารย ดร.อุบล เทศทอง พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร สายวิชาการที่เปลี่ยนสถานภาพ
มาจากขาราชการ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร ตอการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร สายวิชาการ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

7. การตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรสายวิชาการที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ
   ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560)
 

มติ ที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 3 กลุมสาขา ตามที่สภาวิชาการเสนอดังนี้
  1.กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
   1) ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม     ประธานกรรมการ
   2) ศ.ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ     กรรมการ
   3) ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา คุณารักษ     กรรมการ
   4) รศ.ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ     กรรมการ
   5) ผศ.ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม     กรรมการ
   6) รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ
  2.กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ
   1) ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท     ประธานกรรมการ
   2) ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน      กรรมการ
   3) รศ.ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล      กรรมการ
   4) รศ.สุธี คุณาวิชยานนท      กรรมการ
   5) อ.ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษรัตน     กรรมการ
   6) รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ
  3.กลุมสาขาวิทยาศาสตร
   1) ศ.ดร.สนิท อักษรแกว      ประธานกรรมการ
   2) รศ.ดร.ธนิต ผิวนิ่ม      กรรมการ
   3) รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช     กรรมการ
   4) รศ.ดร.กัลยาณี จิรศรีพงศพันธ     กรรมการ
   5) รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ
  
   โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2560 เปนตนไป

8. การแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ กลุมสาขาสังคมศาสตร 
    และมนุษยศาสตร และกลุมวิทยาศาสตร
 

9. การแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

 มติ ที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้ง อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายบริหาร ดำรงตำแหนงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร และ นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ดำรงตำแหนงผูชวย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2560 เปนตนไป
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สาระนารูสาระนารู

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2560 วันที่ 13 กันยายน 2560 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัย ไดมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับอาจารย ขาราชการ ที่ไดรับรางวัลจากหนวยงานและ
องคกรตางๆ ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 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 2 ตอน ซึ่งตอนที่ 2 มีดังนี้

บทบาทมหาวิทยาลัย
กับการขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0 (ตอนที่ 2)



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 32 (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560)

3

ประเด็นขาว
* พระผูเสด็จสูสวรรคาลัย
* พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัย
* แนะนำอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* แนะนำคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
* สรุปรายงานการจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ
   ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา

2

 

 ในเดือนกันยายน และตุลาคม 2560 ที่ผานมามีวันสำคัญที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยและไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ

 วันที่ 15 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยไดจัดงานวันศิลป พีระศรี ซึ่งเปนงานที่ชาวศิลปากรจะจัดขึ้นเปนประจำทุกป 

เพื่อเปนเกียรติและนอมระลึกถึงศาสตราจารยศิลป พีระศรี ผูรวมกอตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร และเปนผูวางรากฐานการศึกษา

ศิลปะสมัยใหม ซึ่งในปนี้ทานมีอายุครบ 125 ป โดยไดไปจัดงานที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ซึ่งใน

ปน้ีมีการจัดกิจกรรมท่ีนาประทับใจหลายเร่ือง เชน การแสดงปาฐกถาศิลป พีระศรี คร้ังท่ี 22 ในหัวขอ "ศิลปะ ความสำเร็จในหนทาง

ของศิลปนอาชีพ" โดยศาสตรเมธี เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) ประจำป พ.ศ. 2554 และการ

จัดแสดงนิทรรศการของสวนงานตางๆ จึงขอช่ืนชมทุกทานท่ีไดรวมกันจัดงานมา ณ โอกาสน้ีดวย

 วันท่ี 12 ตุลาคม 2560 เปนวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในปน้ีมหาวิทยาลัยศิลปากรมีอายุครบ 74 ป 

ซ่ึงมีการจัดงานในทุกวิทยาเขต อาทิ การทำบุญตักบาตร การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมท้ังมีการจัดกิจกรรม SU Open 

House 2560 การประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 9 รอบชิงชนะเลิศ  ในรูปแบบบทเพลงพระราชนิพนธ  การวาดภาพพระบรม

สาทิสลักษณ  ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ซึ่งการจัดงานนี้ไดแสดงถึงพลังความรักความ

สามัคคีของพวกเราชาวศิลปากรทุกคน

 สำหรับกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ในชวงเชากอนการประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงาน

สภามหาวิทยาลัย ไดเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 จำนวน 31 คน 

และผูบริหารมหาวิทยาลัยเขารวมสนทนา และรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนอยางย่ิงตอการขับเคล่ือนและพัฒนาการทำงานของมหาวิทยาลัย 

อาทิ ควรพัฒนาบุคลากร ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังจะตองปรับตัว ปรับการทำงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลง การวางแผน

บริหารจัดการงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดทั้งของสวนงาน และสวนกลางของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น การสรางความรัก ความรูสึกเปนเจาของ (sense of belonging) ใหแกนักศึกษาและบุคลากร การจัดระดมความคิดของผูบริหาร

ในเร่ืองสำคัญๆ เชน หลักสูตร และควรเพ่ิมการส่ือสาร รวมท้ังควรรับฟงความเห็นจากทุกภาคสวนใหมากข้ึน สำหรับขอเสนอแนะ

ตอการทำงานของสภามหาวิทยาลัย อาทิ ควรมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการพัฒนางานดานวิชาการใหมากขึ้น ควรจัด

ลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะกำกับติดตาม โดยเฉพาะเรื่องสำคัญๆ ควรกำกับติดตามอยางตอเนื่อง และควรไปจัดประชุม

สภามหาวิทยาลัยสัญจรในแตละวิทยาเขต พบปะนักศึกษา บุคลากร  และรับฟงความคิดเห็น  เพื่อประโยชนตอการทำงาน

แนะนำอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 มาตรา 20 วรรคหา กำหนดวาใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหนาที่แทนนายก

สภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือเมื่อไมมีผูดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย

 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 13 กันยายน 2560  ไดมีมติเห็นชอบแตงตั้ง ดร.คุณหญิง กษมา 

วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระ

การดำรงตำแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2560 เปนตนไป
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        “ เกียรติและความสำเร็จ เกิดจากผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตัวของแตละคน ที่สามารถ

ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค และปฏิบัติตัวใหสุจริต 

เที่ยงตรง พอควรพอดีแกตำแหนงหนาที่ที่ดำรงอยู”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย               

 วันที่ 26 ตุลาคม 2560  มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

ขอนอมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ดวยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เปนลนพนอันหาที่สุดมิได ตลอดไป

• ที่มาจาก หนังสือพระบรมราโชวาท คำสอนพอ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สถิตอยูในใจตราบนิรันดร

ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

รวมท้ังควรมอบอำนาจใหแกมหาวิทยาลัยในบางเร่ือง เพ่ือลดงานประจำของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปไวใน หนา 5 

ของขาวสารฉบับนี้  ซึ่งจะไดมอบใหอธิการบดีและผูเกี่ยวของนำไปพิจารณาดำเนินการเพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น นอกจากน้ันจะนำไปใชประกอบการประชุมระดมความความคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย

ตอไปดวย

 นอกจากนั้นในวันที่ 13 กันยายน 2560 กอนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2560 ไดมีการจัดพิธีลงนาม

คำรับรองการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงอธิการบดี ระหวางสภามหาวิทยาลัยโดยกระผม และผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท 

อธิการบดี และไดเชิญนายสุมนต สกลไชย นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ลงนามเปนพยาน 

ซึ่งอธิการบดีจะตองดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติหนาที่นี้ ขอเปนกำลังใจใหทุกทานครับ

ข้าพระพุทธเจ้า
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

สาระนารูสาระนารู
บทบาทมหาวิทยาลัย

กับการขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0 (ตอนที่ 2)


