ปที่ 6 ฉบับที่ 35 (มีนาคม 2561 – เมษายน 2561)

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
เกี่ยวกับการเรียนประเพณีของชาติไทย
“การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก
ไมคอยชอบปดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทอง
แตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖
ที่มา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html

เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561
ขาพระพุทธเจาขอพระราชทานพระราชวโรกาส
ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรง
เปนมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
ดวยเกลาดวยกระหมอม
ขาพระพุทธเจาบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเด็นขาว
*พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯรัชกาลที่ 9
*ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
*การจัดแสดงนิทรรศการ “หลากลาย หลายชีวิต”
ในสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
*คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
*แนะนำคณบดี และรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมคนใหม
*สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
*กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
*สาระนารู

หนา
1
1

2
3
4
5
9
11

การจัดการแสดงนิทรรศการ “หลากลาย หลายชีวิต”
ในสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

วันที่ 13 มีนาคม 2561 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ไดเสด็จฯทอดพระเนตร
การสาธิตกระบวนการปฏิบัติงานภาพพิมพ และทรงเตรียมการปฏิบัติการเทคนิคภาพพิมพ และผลงานศิลปกรรมใน
เทคนิคตางๆ ที่โปรดใหมหาวิทยาลัยศิลปากรไดพัฒนาแบบจากผลงานจิตรกรรมฝพระหัตถ ณ คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมการในการจัดแสดงนิทรรศการ
“หลากลาย หลายชีวิต”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปน
ประธานในการเปดนิทรรศการศิลปกรรม “หลากลาย หลายชีวิต” ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ ซึ่งเปนการจัดนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของพระองคทานและเปนสวนหนึ่งในหัวขอวิทยานิพนธ
ในการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
โดยมี นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร และผูบริหารมหาวิทยาลัย อาจารย บุคลากร และนักศึกษาเฝารับเสด็จ โดยนิทรรศการจะจัดขึ้น
ระหวางวันที่ 29 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2561
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คุย

วันที่ 2 เมษายน 2561 เปนวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
กระผมขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
กับนายกสภา
มหาว�ทยาลัยศิลปากร สถิตเปนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
วันที่ 29 มีนาคม 2561 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ไดเสด็จฯ ทรงเปนประธานในการ
เปดนิทรรศการศิลปกรรม “หลากลาย หลายชีวติ ” ซึง่ เปนการจัดนิทรรศการเดีย่ วครัง้ แรกของพระองคทา นและเปนสวนหนึง่ ในหัวขอ
วิทยานิพนธ การศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
โดยนิทรรศการจัดขึ้นระหวางวันที่ 29 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2561 ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงขอ
เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบ ริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษาและผูส นใจไดเยีย่ มชมนิทรรศการซึง่ มีความงดงามยิง่ รวมทัง้
ไดชื่นชมพระอัจฉริยภาพดานศิลปะของพระองคทาน
ในนามสภามหาวิทยาลัยกระผมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นายวชิรวิทย จีนเกิด (ไมหมอน) นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขา
วิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งชนะเลิศการแขงขันรายการ The Voice Thailand ซีซั่น 6
และ คุณจันทรยวีย สมปรีดา (นามปากกา รอมแพง) นักศึกษาเกาคณะโบราณคดี ผูประพันธนวนิยายบุพเพสันนิวาส ซึ่งไดรับความนิยม
อยางมาก และนำมาซึง่ การตืน่ ตัวของประชาชน เยาวชนในการแตงกายดวยชุดไทยและการสนใจศึกษาคนควาดานประวัตศิ าสตรและ
โบราณคดี สรางความรัก ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งทำใหนักศึกษา นักเรียนสนใจมาสมัครเรียนที่คณะโบราณคดี
มากขึ้น ซึ่งเปนเรื่องที่นายินดีมาก
วันที่ 23 มีนาคม 2561 สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยไดรวมกันจัดโครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัย
และผูบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำป 2561 ขึ้นในหัวขอ การบูรณาการองคความรูและศักยภาพ
ดานการทองเที่ยวและการอนุรักษศิลปกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองแซฟไฟร ศูนยการประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม
เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และมีการจัดนิทรรศการ ในหัวขอ "ศาสตรศิลปแหงศิลปากร เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและ
อนุรักษศิลปกรรม" Wisdom of Silpakorn University for Tourism Promotion and Conservation of Applied Arts ซึ่งแสดง
ใหเห็นภาพการทำงานและผลงานจากการบูรณาการการทำงานของสวนงานตางๆ ทีเ่ ปนรูปธรรม นอกจากนัน้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดเยี่ยมชมพื้นที่จัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี ซึ่งขณะนี้มีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไปจัดการเรียนการสอน มีนักศึกษาประมาณ 700 คน
จากการจัดประชุมระดมความคิดฯ ไดแนวคิดและเสนอแนะทีเ่ ปนประโยชนอยางยิง่ โดยสาระสำคัญคือ การกำหนดทิศทาง
นโยบายดานการทองเที่ยวและการอนุรักษศิลปกรรม ของมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงบทบาทศักยภาพและความเปนผูนำของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรทั้งในดานหลักสูตร เชน การผลิตบุคลากรดานการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ ดานการอนุรักษศิลปกรรมที่ยังขาดแคลนบุคลากร
จำนวนมาก การจัดอบรมแกผูสนใจที่ตองการนำความรูไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ ดานการใหบริการ แกหนวยงานภายนอก
ที่ควรมีหนวยงานกลางมาดูแลรับผิดชอบโดยตรงและมีระบบบริหารการจัดการที่มีความคลองตัว การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการ
เปนศูนยกลางดานมรดกวัฒนธรรม และการนำเสนอแนวคิดนโยบายตอรัฐบาล รวมทั้งการรวมมือกับหนวยงานของภาครัฐ อาทิ
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเพื่อสนับสนุนภารกิจ นโยบายดานการทองเที่ยวและการอนุรักษ
ศิลปกรรม ของประเทศใหสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และการมีสวนรวมกับชุมชน สังคม ในการพัฒนาตอยอด
ภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดมูลคา และคุณคาที่ยั่งยืน ซึ่งรายละเอียดฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะไดสรุปนำเสนอตอไป หลังการ
ประชุมระดมความคิดสิ่งสำคัญคือมหาวิทยาลัยจะตองนำขอเสนอแนะตางๆ ไปวางแผนดำเนินการตอไป โดยสภามหาวิทยาลัยพรอม
ใหการสนับสนุน ทายนี้ขอขอบคุณทุกฝายรวมทั้งนักศึกษาที่ไดรวมกันจัดโครงการและนิทรรศการในครั้งนี้ และขอเปนกำลังใจในการ
ทำงานใหทุกทานครับ
ขอบคุณและสวัสดีครับ
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(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

แนะนำคณบดี และรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมคนใหม
1. คณบดีคณะโบราณคดี
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 14 มีนาคม 2561 ไดมีมติอนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยชวลิต
ขาวเขียว เปนผูส มควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะโบราณคดี โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตัง้ แตวนั ที่ 15 มีนาคม 2561
เปนตนไป
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีธรณี
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระดับปริญญาโท 1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
สมัยกอนประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา โลกศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว
คณบดีคณะโบราณคดี

ประสบการณดานบริหารโดยสังเขป
พ.ศ. 2555 - 2556 ดำรงตำแหนง หัวหนาภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2556 - 2560 ดำรงตำแหนง คณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ไดมีมติอนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย
สยุมพร กาษรสุวรรณ ดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป
ประวัติการศึกษา
2538 ศิลปบัณฑิต สาขาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2544 ศิลปมหาบัณฑิต สาขาเครื่องเคลือบดินเผา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบการณดานบริหารโดยสังเขป
2555 หัวหนาภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
2556 ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
2559 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
ผูชวยศาสตราจารยสยุมพร กาษรสุวรรณ
2560 ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม

4

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
การประชุมครั้งที่ 2/2561วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561
5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

1. ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561
มติที่ประชุมเห็นชอบ
1. คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2560 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ เสนอ ทั้งนี้ที่ประชุม
มีขอสังเกตวา การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน ในสวนของการบริหารจัดการสวนงานตามความคิดเห็น
ของนักศึกษา แมจะไมนำมาคิดคะแนนก็ควรใหความสำคัญดวย เพราะจะมีประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการ
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
2. ยกเวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 2 ราย
ตามที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ เสนอคือ
1) ผศ.ดร.นรงคฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร เนื่องจากปฏิบัติหนาที่ ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ประมาณ 110 วัน
2) ผศ.ดร.นิตพิ งศ โสภณพงศพพิ ฒ
ั น รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม เนือ่ งจาก
รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ ตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เปนตนมา

2. การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของ
มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
มติที่ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ โดยประกอบดวยผูดำรงตำแหนงและผูมีนามดังนี้
1. นายอนุชาติ คงมาลัย
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย ดร.สุมนต สกลไชย
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. นายพิษณุ วิเชียรสรรค
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
7. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือผูแทน
กรรมการ
8. ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี
กรรมการ
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9. ผูอำนวยการกองนิติการ
10. หัวหนางานนิติการ 2
11. นางสาวเกวลี เกตุษา
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

3. สถานภาพ สถานการณและความตองการของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับทิศทาง
ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใชประกอบในการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มติที่ประชุม
1.เห็นชอบสถานภาพ สถานการณ และความตองการของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับทิศทางของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใช
ประกอบในการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามที่เสนอ
2.มอบสถานภาพ สถานการณ และความตองการของมหาวิทยาลัยเกีย่ วกับทิศทางของบัณฑิตวิทยาลัย ใหคณะกรรมการ
สรรหาผูส มควรดำรงตำแหนงคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย (พิจารณาในวาระที่ 6.6 การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครัง้ ที่ 2/2561
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561) นำไปใชประกอบการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตอไป ทั้งนี้ที่ประชุมมีขอ
เสนอแนะโดยสรุป คือ
1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนสถานภาพของบัณฑิตวิทยาลัยและมีแนวทางที่ชัดเจนวาจะมีสถานะเปน
สวนงานที่มีภารกิจทางวิชาการหรือสวนงานสนับสนุนอีกครั้งหนึ่งเมื่อครบ 4 ปแลว ซึ่งถือเปนภารกิจหนึ่งของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยทานใหมนี้ดวย
2) มหาวิทยาลัย สวนงาน บัณฑิตวิทยาลัยควรวิเคราะหเรื่องจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตที่ลดลง แลวหาแนวทาง
การแกไขปญหาตอไป
3) ควรพิจารณาบทบาทหนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัยในเรื่องการดำเนินงานในระดับบัณฑิตวิทยาลัยกับสวนงาน
4) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาชุดหนึง่ เพือ่ ระดมความคิดวาภายใน 10 ปขา งหนา มหาวิทยาลัย
จะดำเนินการและพัฒนาไปในทิศทางใด อาทิ แนวโนมจำนวนนักศึกษาในทุกระดับที่จะลดลงอยางตอเนื่อง รูปแบบการเรียน
การสอนที่ตองปรับเปลี่ยนและหลักสูตรที่ควรจะตองปด ทั้งนี้เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
การประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 14 มีนาคม 2561
1. สถานภาพ สถานการณและความตองการของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
เพื่อใชประกอบการสรรหาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มติที่ประชุม
1.เห็นชอบสถานภาพ สถานการณและความตองการของคณะสถาปตยกรรมศาสตร เพื่อใชประกอบการสรรหาคณบดี
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตามที่เสนอ โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1) ควรพิจารณากำหนดทิศทาง นโยบายในการพัฒนาคณะสถาปตยกรรมศาสตรใหชัดเจน โดยคำนึงถึงบริบท
ความเปลี่ยนแปลง และบูรณาการกับความเขมแข็งที่มีอยู อาทิ

6

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
1.1) เนื่องจาก Digital transformation จะเขามามีบทบาทตอการออกแบบสถาปตยกรรมศาสตร
อยางมาก จึงควรพิจารณาปรับใหทันตอการเปลี่ยนแปลงนี้ และนำมาใชใหเกิดประโยชนกับการดำเนินการตามพันธกิจของคณะ
1.2) นโยบายการพัฒนาของรัฐบาล ดานตางๆ อาทิ โลจิสติกส การขยายพื้นที่อุตสาหกรรม รถไฟ
ความเร็วสูง ซึ่งจะมีการกอสรางเกิดขึ้นจำนวนมาก จึงเปนโอกาสของคณะในการมีสวนรวม และนำมาใชใหเกิดประโยชนกับ
การดำเนินการตามพันธกิจของคณะ
2) ควรสนับสนุนใหบุคลากร อาจารย ไดมีการบูรณาการรวมกับอาจารยคณะวิชาอื่นๆ และจัดกิจกรรมที่เปน
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกใหมากขึ้น
3) ควรสรางความรวมมือ สรางเครือขายกับคณะสถาปตยกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัยตางๆ ดวย เพื่อสราง
ความเขมแข็ง และการทำงานรวมกัน
4) ควรสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมในการทำงาน การพัฒนาคณะใหมากขึ้น อาทิ การรวม
ออกแบบตางๆ
5) ควรเพิ่มการสื่อสารสรางความเขาใจเรื่องตางๆ กับบุคลากร นักศึกษาใหมากขึ้น เพื่อความเขาใจที่
ถูกตอง ชัดเจน
2. มอบสถานภาพ สถานการณและความตองการของคณะสถาปตยกรรมศาสตร เพื่อใชประกอบการสรรหาคณบดี
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ใหคณะกรรมการสรรหาผูส มควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร นำไปใชประกอบ
การสรรหาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรตอไป

2. สถานภาพ สถานการณและความตองการของคณะดุริยางคศาสตร
เพื่อใชประกอบการสรรหาคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบสถานภาพ สถานการณและความตองการของคณะดุริยางคศาสตร เพื่อใชประกอบการสรรหาคณบดีคณะ
ดุริยางคศาสตร ตามที่เสนอโดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1) ปญหาของคณะดุริยางคศาสตร ซึ่งเปนภารกิจสำคัญที่คณบดีคนใหมจะตองดำเนินการ และแกไข อาทิ
1.1) ดานพื้นที่ที่คับแคบ ไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ
1.2) งบประมาณคาใชจาย โดยเฉพาะเงินเดือนที่มีแนวโนมสูงมากขึ้น
1.3) การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแกนักศึกษา อาทิ อุปกรณ พื้นที่จัดแสดง
2) ควรสรางความรวมมือกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มความเขมแข็งของทั้ง 2 สถาบัน
3) ควรพัฒนาอาจารยใหมีความสามารถในการเขียนผลงานเชิงวิชาการใหมากขึ้น เพื่อนำไปขอกำหนดตำแหนง
ทางวิชาการ
4) ควรจัดทำแผนงบประมาณดานการเงินของคณะในระยะ 3-5 ป เพื่อใหเห็นแนวโนมรายรับ รายจาย และนำ
มาวางแผนการบริหารจัดการไดถูกตองและชัดเจนมากขึ้น
2. มอบสถานภาพ สถานการณและความตองการของคณะดุริยางคศาสตร เพื่อใชประกอบการสรรหาคณบดีคณะ
ดุริยางคศาสตรใหคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร นำไปใชประกอบการสรรหาคณบดี
คณะดุริยางคศาสตรตอไป
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3. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด
มติที่ประชุม
1.แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยประกอบดวย
1) นายสุมนต สกลไชย
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2) นายโสภณ สุภาพงษ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3) นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
4) นายอดุลย จันทรศักดิ์
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
5) อธิการบดี
กรรมการ
6) รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
7) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
8) ประธานสภาคณาจารยและพนักงานหรือผูแทน
กรรมการ
9) ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
10) ผูอำนวยการกองแผนงาน
ผูชวยเลขานุการ
11) ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่
ผูชวยเลขานุการ
ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2561 เปนตนไป
2. แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงานโดยประกอบดวย
1) นายสุมนต สกลไชย
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2) นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
3) นายอดุลย จันทรศักดิ์
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
4) อธิการบดี
กรรมการ
5) รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
6) คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
7) ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี
กรรมการ
8) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
9) ผูอำนวยการกองแผนงาน
ผูชวยเลขานุการ
10) หัวหนางานวิเคราะหแผนและงบประมาณ
ผูชวยเลขานุการ
ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2561 เปนตนไป
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับ อาจารย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับ
รางวัลจากหนวยงานและองคกรตางๆ ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ

วันที่ 23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรและสภามหาวิทยาลัยไดจัดโครงการประชุมระดมความคิดของสภา
มหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำป 2561 ในหัวขอ การบูรณาการ
องคความรูและศักยภาพดานการทองเที่ยวและการอนุรักษศิลปกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองแซฟไฟร
ศูนยการประชุมอิมแพคฟอรัม่ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
ชวงเชา ไดเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมนิทรรศการ ใน หัวขอ "ศาสตรศิลป
แหงศิลปากร เพือ่ สงเสริมการทองเทีย่ วและอนุรกั ษศลิ ปกรรม" Wisdom of Silpakorn University for Tourism Promotion
and Conservation of Applied Arts ณ อาคารเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร City Campus จากนั้น
เปนการบรรยายพิเศษ โดย นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในหัวขอ แนวโนม
ดานทองเที่ยวของประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรวมพัฒนาสู
ความยั่งยืน

ชวงบาย เปนการนำเสนอสรุปขอมูลดานการทองเที่ยว การอนุรักษศิลปกรรมของสวนงานตางๆ และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดย อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายบริหาร และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
หลังจากนั้นเปนการระดมความคิดของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยในหัวขอ การบูรณาการ
องคความรูและศักยภาพดานการทองเที่ยวและการอนุรักษศิลปกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ หอง 314-315 สำนักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน โดยนิมนตพระสงฆมาเจริญพระพุทธมนต หลังจากนั้นผูบริหารมหาวิทยาลัย อาจารย และบุคลากร ไดรวม
รดน้ำขอพรจากนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผูช ว ยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อความเปนสิริมงคล
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คำศัพทที่นาสนใจ

1. ERP

ระบบ Enterprise Resource Planning หรือ ERP คือ ระบบจัดการทรัพยากรในองคกร โดยระบบจะเชื่อมโยง
ขอมูลในการปฏิบัติงานทุกสวนในองคกร เหมาะสำหรับองคกรที่มีขนาดใหญและตองการโปรแกรมควบคุมการจัดการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นอกจากนั้น ERP ยังสามารถเชื่อมโยงกับระบบภายนอกองคกรได เชน ลูกคา, คูคา, ตัวแทนจำหนาย,
ซัพพลายเออร, ฯลฯ เปนตน
หลักการก็คอื การบันทึกของมูลลงเพียงครัง้ เดียว แตสามารถเปดออกมาดูไดจากหลายๆ แผนก ชวยใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทำงาน สวนคาใชจายของการลงทุนติดตั้งคอนขางสูง
ประโยชนที่องคกรจะไดรับจากการนำระบบ ERP มาใช
• ERP ชวยใน การเชื่อมโยงของขอมูลในการทำงานแตละสวนงาน
• ERP ลดความซ้ำซอนสำหรับกระบวนการทำงานที่ยังมีความคาบเกี่ยวกัน
• ERP สามารถมองเห็นภาพรวมของการทำงานทั้งองคกรไดเปนอยางดี
• ERP สามารถนำขอมูลที่ไดจากระบบมาชวยในการตัดสินใจได
ถาจะกลาวถึง Software ที่ใชในการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองคกรนั้น ทุกคนคงนึกถึง Software
ประเภท ERP ซึ่งปจจุบันก็มีหลายคายที่ผลิต Software ชนิดนี้ขึ้นมา เชน Oracle Applications, Lawson Software,
The Sage Group, SAP ฯลฯ ซึ่งในวงการนี้ไดมีการแขงขันที่สูงมาก
2. SAP

SAP คือ โปรแกรมที่ชวยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจใหสามารถเขาถึงขอมูลได อยางรวดเร็ว และได
ขอมูลทีถ่ กู ตองแมนยำ สามารถนำไปใชประกอบการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจได และผูบ ริหารสามารถเรียกดูขอ มูลและ
ตรวจสอบขอมูลสถานะของบริษัทได โดยทำหนาที่จัดการเกี่ยวกับทรัพยากรขององคเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด SAP กอตั้ง
ที่ประเทศเยอรมันนี เมื่อป 1972 (พ.ศ. 2515) สำนักงานใหญอยูที่ Walldorf, Germany โดยการรวมตัวกันของอดีต
พนักงานบริษัท IBM และเจริญเติบโตจนกลายเปนบริษัท software ที่ใหญเปนอันดับ 5 ของโลก มีบริษัทที่มีการใช SAP
มากกวา 6,000 บริษัท ใชมากกวา 50 ประเทศ ใชมากกวา 9,000 site มีสวนแบงในตลาด client/server software กวา
31% มีผูใชเพิ่ม 50% ตอป มียอดขาย SAP R/3 เพิ่มขึ้น 70% ตอป เปาหมายธุรกิจในเริ่มแรก เนนลูกคาที่เปนธุรกิจขนาดใหญ
(Enterprise-scale) แตในปจจุบันไดขยายธุรกิจไปที่ลูกคาขนาดเล็กและขนาดกลาง
Module SAP ที่เปนที่รูจักกันคือ
1. SD (Sales and Distribution) เปนโปรแกรมเกี่ยวกับการบันทึกการขาย และใหบริการ
2. MM (Materials Management) เปนโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการควบคุมสินคาคงคลัง การสั่งซื้อสินคา
3. FI (Financial Accounting) เปนโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการบันทึกตัวเลขทางบัญชี การทำงบประมาณ
รายงานทางการเงินตางๆ
4. CO (Controlling) เปนโปรแกรมที่เกี่ยวของกับรายงานตางๆในการดำเนินงาน ขอมูลเพื่อการวิเคราะห
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ความสามารถในการทำงานของ SAP
SAP ไดออกแบบมาใหรองรับการดำเนินงานของธุรกิจ หรือหนวยงาน ดวยคุณสมบัติที่หลากหลาย งายตอการ
ใชงาน อาทิเชน
1. การจัดทำเหมืองขอมูล
2. การจัดทำคลังขอมูล
3. ระบบบริหารความสัมพันธลูกคา (Customer Relationship Management: CRM) Integration Business
Planning แลวสงตอขอมูลไปในระบบ ERP ซึ่งสามารถดูผลผานทางเว็บเบราวเซอร
4. การทำ Strategic Management, Balance Score Card การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด (KPI) การวิเคราะหแนวโนม การวิเคราะหสถานภาพปจจุบัน อดีตและอนาคตขององคกร
ขอดีของ SAP
1. Data ﬂow ที่จะไหลไปไดทุกหนวยงาน ไมตองทำซ้ำ เชน ระบบ HR ใสขอมูลพนักงานใหม ขอมูลจะ Link
เขาหา FI เพื่อดูแลระบบเงินเดือนการเอาเงินเดือนเขาธนาคาร การหักภาษีเปนตน
2. การควบคุมจากศูนยรวมที่เดียวกันของทาง IT ไมตองมีหลายระบบที่คุยกันไมไดเชน ระบบ HR คุยกับระบบ
Production เรื่องกำลังคนเพื่อวางแผน capacity planning ไมได หรือ ระบบ HR คุยกับระบบ FI เรื่องบัญชีเงินเดือน
ไมได เปนตน
ขอเสียของ SAP
1. Software แพง
2. Hardware ที่นำมารวมใชแพง
3. Training แพง
4. Implement แพง
5. จางคนมาทำSoftware แพงแตไมเกงก็มีมาก
อางอิง และขอบคุณขอมูลจาก https://www.gotoknow.org/posts/378824

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

www.council.su.ac.th

