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นายภราเดช พยัฆวิเชียร   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษา

ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา  บรรณาธิการ     บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  คณะทำงาน

  

ปที่ 6 ฉบับที่ 37 (กรกฎาคม 2561 – สิงหาคม 2561)
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ประเด็นขาว
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
* วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* แนะนำคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของ
  มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย
* สรุปการเสวนา หัวขอ ทางรอดอุดมศึกษาไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมสภามหาวิทยาลัย (สสมท) 
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* แนะนำคณบดีคนใหม  
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย         
* สาระนารู
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“การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญนั้น จะตองสรางและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มี

อยูกอนทั้งสิ้น ถาพื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลนบกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้น

ไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได จึงควรจะเขาใจใหแจงชัดวา นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว 

ยังตองพยายามรักษาพื้นฐานใหมั่นคง ไมบกพรอง พรอมๆ กันได”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  รัชกาลที่ 9

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  รัชกาลที่ 9 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2523

ที่มา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html

 ขอแสดงความยินดีและตอนรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน  ซึ่งเปนนักศึกษารุนแรกของการ
สอบคัดเลือกแบบ TCAS และขอใหนักศึกษาทุกคนไดใชโอกาส และเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้เก็บเกี่ยวสะสม
สิ่งที่มีคุณคาทั้งความรูดานวิชาการ วิชาชีพ ประสบการณ เครือขายรุนพี่ รุนนอง เพื่อนๆ ใหมากที่สุด ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
พรอมใหการสนับสนุนนโยบายการพัฒนานักศึกษา เพ่ือชวยหลอหลอมใหนักศึกษาพรอมท่ีจะกาวออกไปเปนพลเมืองท่ีมี
คุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และชวยพัฒนาสังคม ประเทศชาติตอไป
 สำหรับเรื่องการจัดกิจกรรมรับนองใหม เปนสิ่งที่ดีที่จะสรางความรัก ความสามัคคีระหวางกัน และสภามหาวิทยาลัย
อยากเห็นการจัดกิจกรรมรับนองใหมที่รุนพี่ นองใหม เพื่อนๆ ตางคณะ มาชวยกันคิดจัดกิจกรรมรับนองใหมรวมกันในรูปแบบ
ใหมๆ ที่สรางสรรค และสรางคุณคาประโยชนตอสังคมสวนรวม หลอหลอมอัตลักษณความเปนมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
เปนตนแบบท่ีดีในการจัดกิจกรรมรับนองใหมใหแกสถาบันการศึกษาตางๆ โดยมีมหาวิทยาลัย คณะวิชา เจาหนาท่ี สโมสร
นักศึกษา เปนกลไกใหคำปรึกษา แนะนำ เอื้ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา   
 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 (จำนวน 18 สวนงาน)  ไดดำเนินการเสร็จสิ้นแลว ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้แตกตางจาก
การติดตามและประเมินผลฯ ที่ผานมา คือ ดำเนินการโดยคณะกรรมการชุดเดียวกันทั้ง 18 สวนงาน มีรูปแบบ แนวปฏิบัติ
เดียวกัน ทำใหสภามหาวิทยาลัยเห็นภาพรวมการดำเนินงานของแตละสวนงานและการปฏิบัติงานหนาที่ของคณบดี หัวหนา
สวนงานฯ ทั้งหมดซึ่งมีประโยชนมาก 
 สำหรับเรื่องสำคัญเรงดวนในภาพรวมที่เหมือนๆ กันของสวนงาน คือ เรื่อง จำนวนนักศึกษาที่มีแนวโนมลดลง 
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย เนนการฝกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน การปรับการเรียนการสอนโดยเนนการคิดวิเคราะห 
สรางสรรค การปรับปรุง และพัฒนาปจจัยสนับสนุนรวมทั้งสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนการสอน การปรับโครงสราง
ที่ควรสื่อสารทำความเขาใจกับบุคลากรใหมากขึ้น และการพัฒนาบุคลากรโดยควรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะวิชา  และมหาวิทยาลัยนำเรื่องตางๆ  ดังกลาวไปพิจารณา
ดำเนินการแลว และพรอมใหการสนับสนุน ใหคำปรึกษาและคำแนะนำ เพื่อใหการดำเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้น    
 ขอเปนกำลังใจในการทำงานใหทุกทานนะครับ

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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12 สิงหาคม 2561 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

 วันที่ 12 สิงหาคม 2561  เปนวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
ในนามของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร กระผมขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรง 
ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเปนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2561  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561  ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย 
โดยประกอบดวย

แนะนำคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย

โดยคณะกรรมการฯ มีหนาที่
 1. พิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ ที่เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
 2. อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

นายสุมนต สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

ศาสตราจารย ดร.จตุรนต  ถิระวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พีรพัฒน  ยางกลาง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์  ชาติน้ำเพ็ชร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
กรรมการ

อาจารย ดร.คุณัตว  พิธพรชัยกุล
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 

กรรมการ

สาระนารู กฏหมายขอมูลขาวสารของราชการ “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน”

       ประชาชนมีสิทธิ     

ไดรูขอมูลขาวสาร      รองเรียน             อุทธรณ 

(รับรู/ตรวจดู/ขอดู/
ไดรับขอมูลสวนบุคคล
ของตน/ศึกษาคนควา)

(กรณีไมปฏิบัติตาม
กฏหมาย/ฝาผืน/
ลาชา/ไมไดรับ
ความสะดวก)

(กรณีไมเปดเผยขอมูล/
ไมฟงคำคัดคาน/
ไมแกไขขอมมูล

สวนบุคคล)

การปฏิบัติตามกฏหมายขอมูลขาวสารของราชการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร

(ม.7,9 และ 11)

หามมิใหเปดเผย

(ม.14)

อาจมิใหเปดเผย

(ม.15 และ 16)

คุมครองประโยชนไดเสีย

ของบุคคลที่ 3 (ม.17)

คุมครองขอมูลสวนบุคคล

(ม.23, 24 และ 25)

เก็บรักษาเอกสาร

ประวัติศาสตร (ม.26)

ใหคำแนะนำแกประชาชน

(ม.12)

ลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา

ใหประชาชนดูที่
ศูนยขอมูลขาวสาร

จัดใหประชาชน
ตามที่ขอ

ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย
จะเปดเผยมิได

ขอมูลที่กอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคง/ทำให
การบังคับใชกฏหมายเสื่อมประสิทธิภาพ/กอใหเกิด
อันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล/รายงาน
ทางการแพทย ฯลฯ ตองใชดุลพินิจกอนออกคำสั่ง

เปดเผย

เปดเผย

อาจกำหนดหลักเกณฑ
เงื่อนไขการเปดเผย

ตองใหเหตุผลที่ไมเปดเผย
และแจงสิทธิอุทธรณคำสั่ง

หากเห็นวา การเปดเผยอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใดใหแจงผูนั้นเสนอคำคัดคาน
ภายในเวลาที่กำหนด (ไมนอยกวา 15 วัน)
ตองพิจารณาวา เหตุผลที่คัดคาน ฟงขึ้นหรือไม
แจงผลการพิจารณา และแจงสิทธิอุทธรณ

จะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตอหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนหรือผูอ่ืน โดยปราศจากความ
ยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลมิได เวนแต ตอ จนท. ในหนวยงาน เพ่ือนำไปใช
ตามอำนาจหนาท่ี ฯลฯ
เจาของขอมูลมีสิทธิขอแกไขเปลี่ยนแปลง หรือลบขอมูลขาวสารของตน ถาไมถูกตองตาม
ความเปนจริงและมีสิทธิอุทธรณกรณีหนวยงานไมลบ หรือเปลี่ยนแปลงตามคำขอ

สงเก็บหอจดหมายเหตุ
ขยายเวลาไดคราวละ 5 ป
ขอเก็บไวเอง

แนะนำประชาชนผูขอ ใหไปยื่นคำขอตอหนวยงานที่ควบคุมดูแลขอมูลโดยไมชักชา
หากพบวาขอมูลที่ประชาชนขอ เปนขอมูลของหนวยงานอื่น และระบุหามการเปดเผย (ม.61)
ใหสงคำขอใหหนวยงานนั้นพิจารณาเพื่อมีคำสั่งตอไป

อางอิงและขอบคุณขอมูล จาก อนุสารอุดมศึกษา ปที่ 44 ฉบับ 481 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ขอมูลขาวสารสวนบุคคล

คืออะไร? 

รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว
ของผูถึงแกกรรมดวย

สิ่งที่ทำใหรูตัวผูนั้น      ขอมูลเฉพาะตัวบุคคล
ชื่อ - นามสกุล
ลายพิมพนิ้วมือ
แผนบันทึกเสียง
รูปภาพ ฯลฯ

ฐานะการเงิน
การศึกษา
ประวัติสุขภาพ
ประวัติอาชญากรรม
ประวัติการทำงาน

ราชกิจจานุเบกษา

คำขวัญวันแม ประจำป 2561
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานคำขวัญวันแม ประจำป 2561

“ เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ  ยอมสามารถชวยไทยไขปญหา
ผนึกแรงหลอมรวมรวมปญญา จักนำพาชาติตนรอดพนภัย ”

ที่มา https://news.mthai.com/general-news/661021.html



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 37 (กรกฎาคม 2561 – สิงหาคม 2561)
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ประเด็นขาว
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
* วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* แนะนำคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของ
  มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย
* สรุปการเสวนา หัวขอ ทางรอดอุดมศึกษาไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมสภามหาวิทยาลัย (สสมท) 
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* แนะนำคณบดีคนใหม  
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย         
* สาระนารู

หนา
1
1
2
3

4
6
9
10
12

“การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญนั้น จะตองสรางและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มี

อยูกอนทั้งสิ้น ถาพื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลนบกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้น

ไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได จึงควรจะเขาใจใหแจงชัดวา นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว 

ยังตองพยายามรักษาพื้นฐานใหมั่นคง ไมบกพรอง พรอมๆ กันได”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  รัชกาลที่ 9

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  รัชกาลที่ 9 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2523

ที่มา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html

 ขอแสดงความยินดีและตอนรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน  ซึ่งเปนนักศึกษารุนแรกของการ
สอบคัดเลือกแบบ TCAS และขอใหนักศึกษาทุกคนไดใชโอกาส และเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้เก็บเกี่ยวสะสม
สิ่งที่มีคุณคาทั้งความรูดานวิชาการ วิชาชีพ ประสบการณ เครือขายรุนพี่ รุนนอง เพื่อนๆ ใหมากที่สุด ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
พรอมใหการสนับสนุนนโยบายการพัฒนานักศึกษา เพ่ือชวยหลอหลอมใหนักศึกษาพรอมท่ีจะกาวออกไปเปนพลเมืองท่ีมี
คุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และชวยพัฒนาสังคม ประเทศชาติตอไป
 สำหรับเรื่องการจัดกิจกรรมรับนองใหม เปนสิ่งที่ดีที่จะสรางความรัก ความสามัคคีระหวางกัน และสภามหาวิทยาลัย
อยากเห็นการจัดกิจกรรมรับนองใหมที่รุนพี่ นองใหม เพื่อนๆ ตางคณะ มาชวยกันคิดจัดกิจกรรมรับนองใหมรวมกันในรูปแบบ
ใหมๆ ที่สรางสรรค และสรางคุณคาประโยชนตอสังคมสวนรวม หลอหลอมอัตลักษณความเปนมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
เปนตนแบบท่ีดีในการจัดกิจกรรมรับนองใหมใหแกสถาบันการศึกษาตางๆ โดยมีมหาวิทยาลัย คณะวิชา เจาหนาท่ี สโมสร
นักศึกษา เปนกลไกใหคำปรึกษา แนะนำ เอื้ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา   
 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 (จำนวน 18 สวนงาน)  ไดดำเนินการเสร็จสิ้นแลว ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้แตกตางจาก
การติดตามและประเมินผลฯ ที่ผานมา คือ ดำเนินการโดยคณะกรรมการชุดเดียวกันทั้ง 18 สวนงาน มีรูปแบบ แนวปฏิบัติ
เดียวกัน ทำใหสภามหาวิทยาลัยเห็นภาพรวมการดำเนินงานของแตละสวนงานและการปฏิบัติงานหนาที่ของคณบดี หัวหนา
สวนงานฯ ทั้งหมดซึ่งมีประโยชนมาก 
 สำหรับเรื่องสำคัญเรงดวนในภาพรวมที่เหมือนๆ กันของสวนงาน คือ เรื่อง จำนวนนักศึกษาที่มีแนวโนมลดลง 
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย เนนการฝกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน การปรับการเรียนการสอนโดยเนนการคิดวิเคราะห 
สรางสรรค การปรับปรุง และพัฒนาปจจัยสนับสนุนรวมทั้งสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนการสอน การปรับโครงสราง
ที่ควรสื่อสารทำความเขาใจกับบุคลากรใหมากขึ้น และการพัฒนาบุคลากรโดยควรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะวิชา  และมหาวิทยาลัยนำเรื่องตางๆ  ดังกลาวไปพิจารณา
ดำเนินการแลว และพรอมใหการสนับสนุน ใหคำปรึกษาและคำแนะนำ เพื่อใหการดำเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้น    
 ขอเปนกำลังใจในการทำงานใหทุกทานนะครับ

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
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12 สิงหาคม 2561 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

คุย
กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

คุย

 วันที่ 12 สิงหาคม 2561  เปนวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
ในนามของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร กระผมขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรง 
ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเปนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2561  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561  ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย 
โดยประกอบดวย

แนะนำคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย

โดยคณะกรรมการฯ มีหนาที่
 1. พิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ ที่เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
 2. อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

นายสุมนต สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

ศาสตราจารย ดร.จตุรนต  ถิระวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พีรพัฒน  ยางกลาง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์  ชาติน้ำเพ็ชร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
กรรมการ

อาจารย ดร.คุณัตว  พิธพรชัยกุล
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 

กรรมการ

สาระนารู กฏหมายขอมูลขาวสารของราชการ “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน”

       ประชาชนมีสิทธิ     

ไดรูขอมูลขาวสาร      รองเรียน             อุทธรณ 

(รับรู/ตรวจดู/ขอดู/
ไดรับขอมูลสวนบุคคล
ของตน/ศึกษาคนควา)

(กรณีไมปฏิบัติตาม
กฏหมาย/ฝาผืน/
ลาชา/ไมไดรับ
ความสะดวก)

(กรณีไมเปดเผยขอมูล/
ไมฟงคำคัดคาน/
ไมแกไขขอมมูล

สวนบุคคล)

การปฏิบัติตามกฏหมายขอมูลขาวสารของราชการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร

(ม.7,9 และ 11)

หามมิใหเปดเผย

(ม.14)

อาจมิใหเปดเผย

(ม.15 และ 16)

คุมครองประโยชนไดเสีย

ของบุคคลที่ 3 (ม.17)

คุมครองขอมูลสวนบุคคล

(ม.23, 24 และ 25)

เก็บรักษาเอกสาร

ประวัติศาสตร (ม.26)

ใหคำแนะนำแกประชาชน

(ม.12)

ลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา

ใหประชาชนดูที่
ศูนยขอมูลขาวสาร

จัดใหประชาชน
ตามที่ขอ

ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย
จะเปดเผยมิได

ขอมูลที่กอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคง/ทำให
การบังคับใชกฏหมายเสื่อมประสิทธิภาพ/กอใหเกิด
อันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล/รายงาน
ทางการแพทย ฯลฯ ตองใชดุลพินิจกอนออกคำสั่ง

เปดเผย

เปดเผย

อาจกำหนดหลักเกณฑ
เงื่อนไขการเปดเผย

ตองใหเหตุผลที่ไมเปดเผย
และแจงสิทธิอุทธรณคำสั่ง

หากเห็นวา การเปดเผยอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใดใหแจงผูนั้นเสนอคำคัดคาน
ภายในเวลาที่กำหนด (ไมนอยกวา 15 วัน)
ตองพิจารณาวา เหตุผลที่คัดคาน ฟงขึ้นหรือไม
แจงผลการพิจารณา และแจงสิทธิอุทธรณ

จะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตอหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนหรือผูอ่ืน โดยปราศจากความ
ยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลมิได เวนแต ตอ จนท. ในหนวยงาน เพ่ือนำไปใช
ตามอำนาจหนาท่ี ฯลฯ
เจาของขอมูลมีสิทธิขอแกไขเปลี่ยนแปลง หรือลบขอมูลขาวสารของตน ถาไมถูกตองตาม
ความเปนจริงและมีสิทธิอุทธรณกรณีหนวยงานไมลบ หรือเปลี่ยนแปลงตามคำขอ

สงเก็บหอจดหมายเหตุ
ขยายเวลาไดคราวละ 5 ป
ขอเก็บไวเอง

แนะนำประชาชนผูขอ ใหไปยื่นคำขอตอหนวยงานที่ควบคุมดูแลขอมูลโดยไมชักชา
หากพบวาขอมูลที่ประชาชนขอ เปนขอมูลของหนวยงานอื่น และระบุหามการเปดเผย (ม.61)
ใหสงคำขอใหหนวยงานนั้นพิจารณาเพื่อมีคำสั่งตอไป

อางอิงและขอบคุณขอมูล จาก อนุสารอุดมศึกษา ปที่ 44 ฉบับ 481 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ขอมูลขาวสารสวนบุคคล

คืออะไร? 

รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว
ของผูถึงแกกรรมดวย

สิ่งที่ทำใหรูตัวผูนั้น      ขอมูลเฉพาะตัวบุคคล
ชื่อ - นามสกุล
ลายพิมพนิ้วมือ
แผนบันทึกเสียง
รูปภาพ ฯลฯ

ฐานะการเงิน
การศึกษา
ประวัติสุขภาพ
ประวัติอาชญากรรม
ประวัติการทำงาน

ราชกิจจานุเบกษา

คำขวัญวันแม ประจำป 2561
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานคำขวัญวันแม ประจำป 2561

“ เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ  ยอมสามารถชวยไทยไขปญหา
ผนึกแรงหลอมรวมรวมปญญา จักนำพาชาติตนรอดพนภัย ”

ที่มา https://news.mthai.com/general-news/661021.html



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 37 (กรกฎาคม 2561 – สิงหาคม 2561)
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ประเด็นขาว
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
* วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* แนะนำคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของ
  มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย
* สรุปการเสวนา หัวขอ ทางรอดอุดมศึกษาไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมสภามหาวิทยาลัย (สสมท) 
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* แนะนำคณบดีคนใหม  
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย         
* สาระนารู

หนา
1
1
2
3

4
6
9
10
12

“การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญนั้น จะตองสรางและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มี

อยูกอนทั้งสิ้น ถาพื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลนบกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้น

ไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได จึงควรจะเขาใจใหแจงชัดวา นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว 

ยังตองพยายามรักษาพื้นฐานใหมั่นคง ไมบกพรอง พรอมๆ กันได”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  รัชกาลที่ 9

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  รัชกาลที่ 9 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2523

ที่มา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html

 ขอแสดงความยินดีและตอนรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน  ซึ่งเปนนักศึกษารุนแรกของการ
สอบคัดเลือกแบบ TCAS และขอใหนักศึกษาทุกคนไดใชโอกาส และเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้เก็บเกี่ยวสะสม
สิ่งที่มีคุณคาทั้งความรูดานวิชาการ วิชาชีพ ประสบการณ เครือขายรุนพี่ รุนนอง เพื่อนๆ ใหมากที่สุด ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
พรอมใหการสนับสนุนนโยบายการพัฒนานักศึกษา เพ่ือชวยหลอหลอมใหนักศึกษาพรอมท่ีจะกาวออกไปเปนพลเมืองท่ีมี
คุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และชวยพัฒนาสังคม ประเทศชาติตอไป
 สำหรับเรื่องการจัดกิจกรรมรับนองใหม เปนสิ่งที่ดีที่จะสรางความรัก ความสามัคคีระหวางกัน และสภามหาวิทยาลัย
อยากเห็นการจัดกิจกรรมรับนองใหมที่รุนพี่ นองใหม เพื่อนๆ ตางคณะ มาชวยกันคิดจัดกิจกรรมรับนองใหมรวมกันในรูปแบบ
ใหมๆ ที่สรางสรรค และสรางคุณคาประโยชนตอสังคมสวนรวม หลอหลอมอัตลักษณความเปนมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
เปนตนแบบท่ีดีในการจัดกิจกรรมรับนองใหมใหแกสถาบันการศึกษาตางๆ โดยมีมหาวิทยาลัย คณะวิชา เจาหนาท่ี สโมสร
นักศึกษา เปนกลไกใหคำปรึกษา แนะนำ เอื้ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา   
 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 (จำนวน 18 สวนงาน)  ไดดำเนินการเสร็จสิ้นแลว ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้แตกตางจาก
การติดตามและประเมินผลฯ ที่ผานมา คือ ดำเนินการโดยคณะกรรมการชุดเดียวกันทั้ง 18 สวนงาน มีรูปแบบ แนวปฏิบัติ
เดียวกัน ทำใหสภามหาวิทยาลัยเห็นภาพรวมการดำเนินงานของแตละสวนงานและการปฏิบัติงานหนาที่ของคณบดี หัวหนา
สวนงานฯ ทั้งหมดซึ่งมีประโยชนมาก 
 สำหรับเรื่องสำคัญเรงดวนในภาพรวมที่เหมือนๆ กันของสวนงาน คือ เรื่อง จำนวนนักศึกษาที่มีแนวโนมลดลง 
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย เนนการฝกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน การปรับการเรียนการสอนโดยเนนการคิดวิเคราะห 
สรางสรรค การปรับปรุง และพัฒนาปจจัยสนับสนุนรวมทั้งสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนการสอน การปรับโครงสราง
ที่ควรสื่อสารทำความเขาใจกับบุคลากรใหมากขึ้น และการพัฒนาบุคลากรโดยควรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะวิชา  และมหาวิทยาลัยนำเรื่องตางๆ  ดังกลาวไปพิจารณา
ดำเนินการแลว และพรอมใหการสนับสนุน ใหคำปรึกษาและคำแนะนำ เพื่อใหการดำเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้น    
 ขอเปนกำลังใจในการทำงานใหทุกทานนะครับ

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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12 สิงหาคม 2561 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

 วันที่ 12 สิงหาคม 2561  เปนวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
ในนามของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร กระผมขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรง 
ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเปนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2561  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561  ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย 
โดยประกอบดวย

แนะนำคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย

โดยคณะกรรมการฯ มีหนาที่
 1. พิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ ที่เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
 2. อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

นายสุมนต สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

ศาสตราจารย ดร.จตุรนต  ถิระวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พีรพัฒน  ยางกลาง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์  ชาติน้ำเพ็ชร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
กรรมการ

อาจารย ดร.คุณัตว  พิธพรชัยกุล
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 

กรรมการ

สาระนารู กฏหมายขอมูลขาวสารของราชการ “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน”

       ประชาชนมีสิทธิ     

ไดรูขอมูลขาวสาร      รองเรียน             อุทธรณ 

(รับรู/ตรวจดู/ขอดู/
ไดรับขอมูลสวนบุคคล
ของตน/ศึกษาคนควา)

(กรณีไมปฏิบัติตาม
กฏหมาย/ฝาผืน/
ลาชา/ไมไดรับ
ความสะดวก)

(กรณีไมเปดเผยขอมูล/
ไมฟงคำคัดคาน/
ไมแกไขขอมมูล

สวนบุคคล)

การปฏิบัติตามกฏหมายขอมูลขาวสารของราชการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร

(ม.7,9 และ 11)

หามมิใหเปดเผย

(ม.14)

อาจมิใหเปดเผย

(ม.15 และ 16)

คุมครองประโยชนไดเสีย

ของบุคคลที่ 3 (ม.17)

คุมครองขอมูลสวนบุคคล

(ม.23, 24 และ 25)

เก็บรักษาเอกสาร

ประวัติศาสตร (ม.26)

ใหคำแนะนำแกประชาชน

(ม.12)

ลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา

ใหประชาชนดูที่
ศูนยขอมูลขาวสาร

จัดใหประชาชน
ตามที่ขอ

ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย
จะเปดเผยมิได

ขอมูลที่กอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคง/ทำให
การบังคับใชกฏหมายเสื่อมประสิทธิภาพ/กอใหเกิด
อันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล/รายงาน
ทางการแพทย ฯลฯ ตองใชดุลพินิจกอนออกคำสั่ง

เปดเผย

เปดเผย

อาจกำหนดหลักเกณฑ
เงื่อนไขการเปดเผย

ตองใหเหตุผลที่ไมเปดเผย
และแจงสิทธิอุทธรณคำสั่ง

หากเห็นวา การเปดเผยอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใดใหแจงผูนั้นเสนอคำคัดคาน
ภายในเวลาที่กำหนด (ไมนอยกวา 15 วัน)
ตองพิจารณาวา เหตุผลที่คัดคาน ฟงขึ้นหรือไม
แจงผลการพิจารณา และแจงสิทธิอุทธรณ

จะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตอหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนหรือผูอ่ืน โดยปราศจากความ
ยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลมิได เวนแต ตอ จนท. ในหนวยงาน เพ่ือนำไปใช
ตามอำนาจหนาท่ี ฯลฯ
เจาของขอมูลมีสิทธิขอแกไขเปลี่ยนแปลง หรือลบขอมูลขาวสารของตน ถาไมถูกตองตาม
ความเปนจริงและมีสิทธิอุทธรณกรณีหนวยงานไมลบ หรือเปลี่ยนแปลงตามคำขอ

สงเก็บหอจดหมายเหตุ
ขยายเวลาไดคราวละ 5 ป
ขอเก็บไวเอง

แนะนำประชาชนผูขอ ใหไปยื่นคำขอตอหนวยงานที่ควบคุมดูแลขอมูลโดยไมชักชา
หากพบวาขอมูลที่ประชาชนขอ เปนขอมูลของหนวยงานอื่น และระบุหามการเปดเผย (ม.61)
ใหสงคำขอใหหนวยงานนั้นพิจารณาเพื่อมีคำสั่งตอไป

อางอิงและขอบคุณขอมูล จาก อนุสารอุดมศึกษา ปที่ 44 ฉบับ 481 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ขอมูลขาวสารสวนบุคคล

คืออะไร? 

รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว
ของผูถึงแกกรรมดวย

สิ่งที่ทำใหรูตัวผูนั้น      ขอมูลเฉพาะตัวบุคคล
ชื่อ - นามสกุล
ลายพิมพนิ้วมือ
แผนบันทึกเสียง
รูปภาพ ฯลฯ

ฐานะการเงิน
การศึกษา
ประวัติสุขภาพ
ประวัติอาชญากรรม
ประวัติการทำงาน

ราชกิจจานุเบกษา

คำขวัญวันแม ประจำป 2561
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานคำขวัญวันแม ประจำป 2561

“ เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ  ยอมสามารถชวยไทยไขปญหา
ผนึกแรงหลอมรวมรวมปญญา จักนำพาชาติตนรอดพนภัย ”

ที่มา https://news.mthai.com/general-news/661021.html
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การประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

1. การเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
 

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย  ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560  ไดพิจารณาการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาของพนักงานในสถาบัน

อุดมศึกษา โดยมีมติและขอสังเกต ดังนี้

 1.พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเปนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายใหปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อใหการจัดทำ

บริการสาธารณะดานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค จึงมีฐานะเปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา

 2.บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ราชการในสถาบันอุดมศึกษา เชน นายกสภา

มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ถือเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ดวย สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาอาจแจงเวียนความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ไปยังสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ที่จัดการศึกษาระดับปริญญา

เพื่อทราบเปนขอมูล ทั้งนี้ ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ไมรวมถึงการปฏิบัติหนาที่ของแพทยแตอยางใด เนื่องจาก

เปนเรื่องสำคัญและมีผลกระทบตอสังคมในวงกวาง 

 นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย ใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

ขอควรระมัดระวังตอการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย ในฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งสรุป

ไดดังนี้

 ความเปน “เจาพนักงาน” ตามประมวลกฎหมายอาญานั้น กอใหเกิดผลทางกฎหมายเปน 2 นัย กลาวคือ

 นัยแรก จะไดรับความคุมครองการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ “เจาพนักงาน” ผูมากระทำความผิดตอการปฏิบัติหนาที่

ของผูนั้น เปนความผิดตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 136-146 เชน ความผิดฐานดูหมิ่นเจาพนักงาน

ตามมาตรา 136 ความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จตอเจาพนักงานตามมาตรา 137 และความผิดฐานตอสูขัดขวาง

เจาพนักงานตามมาตรา 138

 นัยที่สอง “เจาพนักงาน” ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด หากฝาฝนจะเปนความผิดตอตำแหนง

หนาที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147-166 ซึ่งจะมีโทษที่หนักกวาบุคคลธรรมดากระทำผิด ความผิด

ที่รูจักกันดีคือ ความผิดฐานเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ซึ่ง

บัญญัติไว ดังนี้

 มาตรา 157 ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแก

ผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแต

สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สรุป การเสวนา หัวขอ ทางรอดอุดมศึกษาไทย ซ่ึงจัดโดยสมาคมสภามหาวิทยาลัย (สสมท)

 สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) (สสมท)  ไดจัดเสวนา สสมท ครั้งที่ 3  /TAGB Forum 3  “ทางรอดของ

อุดมศึกษาไทย” เมื่อวันจันทรที่ 16 กรกฎาคม 2561  ณ หองแมนดาริน C  โรงแรมแมนดาริน ถ.สามยาน กรุงเทพฯ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน และรักษาการแทนผูอำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไดเขารวมเสวนา และไดสรุปสาระสำคัญของการเสวนาเพื่อประโยชนในการดำเนินงานตอไป ดังนี้ 

 วิทยากรทุกทานท่ีมาเสวนามุงเนนใหมหาวิทยาลัยทุกแหงตองปรับตัว ปรับการดำเนินงานตามพันธกิจ และการ

บริหารจัดการ เพื่อใหทันกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ทั้งนี้ในปจจุบันมหาวิทยาลัยสวนใหญยังมีการปรับตัว 

เปลี่ยนแปลงคอนขางชาไมทันกับความเปลี่ยนแปลง (อัตราเร็วนอยกวาความเปลี่ยนแปลง) ซึ่งเทากับเปนการถอยหลัง ทำให

ในอนาคตจะไมสามารถตอบสนองสังคม ประเทศชาติได และอาจจะทยอยปดตัวลง มหาวิทยาลัยจึงตองตระหนัก ตื่นตัว ตื่นรู 

และเรงปรับตัว เปลี่ยนแปลงใหรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งแนวทางการดำเนินการ สรุปไดดังนี้

 ทางรอด กลยุทธในการเปลี่ยนแปลงเพื่อกาวไปขางหนาของมหาวิทยาลัย

              ดาน                                                แนวทางการดำเนินการ

กลยุทธในการเปลี่ยนแปลงเพื่อกาวไปขางหนา อาทิ 1. Excellence and positioning  

2. Pedagogic Shift and Assessment 3. ICT Implementation 4. Quality (Signature) 

5. Competitiveness and collaboration 6. Social equity

กลยุทธ

1. การเรียนขามหลักสูตร สาขาวิชาไดโดยอิสระ ตองการเรียนอะไร ตองไดเรียน

2. จัดการศึกษาใหทุกๆ คนทุกๆ วัย สามารถเรียนได

3. การบูรณาการในลักษณะสหสาขาวิชา

4. จัดหลักสูตรการเรียนการสอน online module

5. เนนการเปนผูประกอบการ

6. สรางหลักสูตรใหมีความโดดเดนแตกตางจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ 

7. รวมมือกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัยชั้นนำตางประเทศ  

หลักสูตร 

1. มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 อาทิ การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบ 

   การสื่อสาร  การตัดสินใจ

2. สรางคนสำหรับตลาดงาน ซึ่งตองมุงผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรมากกวาสังคมศาสตรและ

   มนุษยศาสตร 

นักศึกษา

บัณฑิต

              ดาน                                                แนวทางการดำเนินการ

1. ความรูสมัยใหม โดยเนนภาพ เสียง อารมณ  

2. การเรียนจากประสบการณจริง project base learning, Digital learning

3. สามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา

4. นักศึกษาเปนผูออกแบบการเรียนรู  เปนเจาของการเรียนรู 

5. จัดเปน deliveries  อาทิ online, onsite, immersive 

6. เนน soft skill เพราะ hard skill สามารถสืบคนเรียนรูไดอยางกวางขวาง

การเรียนการสอน

1. ใชรูปแบบ sandbox ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็วตลอดเวลา ไมยึดติดรูปแบบ 

   ขอบังคับ ยืดหยุน แกไขไดตลอดเวลา 

2. การปรับเปลี่ยนวิธีการคิด วิธีการทำงาน และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร

3. สรางวิสัยทัศนรวมกัน และทุกฝายตองรวมกันทำงาน

4. นำแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงานตางๆ มาปรับใช เพื่อชวยลดระยะเวลา

5. จัดลำดับเรื่องที่จะดำเนินการ โดยเนนทำเปนจุดเล็กๆ ใหสำเร็จ เพื่อใหไดผลโดยเร็ว 

6. คิดในเชิงธุรกิจลงทุนนอยไดผลคุมคา มีการติดตาม ประเมินอยางจริงจัง

7. มีขอมูล มี big data ที่พรอมสำหรับการทำงาน

การบริหารจัดการ

1. มีความเปนผูนำ และควรหาคนเกงจากภายนอกมาทำงาน เพื่อเปดความคิด การทำงาน 

   การบริหารใหกวางขึ้น

2. มียุทธศาสตรที่ชัดเจน 

3. พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร  มีการประเมินผลที่ชัดเจน

4. การปฏิบัติงานที่เพิ่มสมรรถนะ นำไปสู

       การสรางคนคุณภาพ ผานการสอน

       ความรู นวัตกรรม ใหแกโลก ผานการวิจัย

สรางประโยชนตอโลก ผาน ผลกระทบตอสังคม อุตสาหกรรม

ผูนำ/ทรัพยากรบุคคล

1. เพิ่มงบประมาณดานการวิจัย สรางสรรค เพื่อสรางความรู  องคความรู นวัตกรรม ใหสังคม 

   ประเทศและโลก

2. เนนเรื่องเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

การวิจัย

บริการวิชาการ

มีความเปนอิสระในการบริหารงาน และมีธรรมาภิบาลสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี
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2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสรรหาคณบดี ผูอำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก
 

 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดใหขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการสรรหาคณบดี ผูอำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก โดยสรุปคือ 

 ปจจุบันการสรรหาคณบดีมีรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย (ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ

สรรหาคณบดี พ.ศ.2560) และเมื่อไดผูบริหารแลวก็บริหารงานตามแผนงานที่กำหนดไว เนื่องจากบริบทของอุดมศึกษา 

สังคม เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะวิชา ศูนย สถาบัน 

สำนัก และมหาวิทยาลัยอยางมากทั้งเรื่องจำนวนนักศึกษาที่มีแนวโนมลดลงในทุกระดับ งบประมาณ เทคโนโลยี 

แนวคิดทัศนคติดานการศึกษาของคนรุนใหม ฯลฯ ดังนั้นเพื่อใหการสรรหาไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถเหมาะสม

กับการพัฒนาของแตละสวนงาน การเปดโอกาสใหทำงานใหมๆ ที่สรางสรรคและทาทาย ซึ่งสอดรับกับแนวคิดการ

เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐดวย จึงควรพิจารณาปรับรูปแบบการสรรหาหรือบริหารองคกรในรูปแบบอื่นๆ ดวย 

ซึ่งจะเปนประโยชนตอสวนงาน และมหาวิทยาลัยมากขึ้น เชน บางกรณี หรือบางสวนงานที่อธิการบดีพิจารณาเห็นวา

จะเปนประโยชนตอสวนงานและมหาวิทยาลัย อาจจะเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาสรรหาหรือการบริหารองคกร

ในรูปแบบพิเศษ โดยอธิการบดีจะเปนผูใหความมั่นใจในการกำกับดูแลใหเกิดประโยชนตามที่แจงไวตอสภามหาวิทยาลัย

ก็ได ตัวอยางเชน sandbox model การใหมีหนวยงานที่มีกฎเกณฑพิเศษ เปนตน

 

 

 ปจจุบันสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร มีบทบาทในการรวมพัฒนามหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยไดจัด

กิจกรรมในรูปแบบตางๆ ทั้งดานวิชาการ บริการสังคม รวมทั้งการสรางเครือขายความรวมมือระหวางนักศึกษาเกาของ

คณะวิชาตางๆ เพื่อพัฒนาคณะวิชา และมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

 นายกสภามหาวิทยาลัยไดหารือกับนายลลิต เลิศไมไทย นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงแนว

ทางการทำงานของสมาคมนักศึกษาเกา ทำใหทราบวาขณะนี้มีหลายคณะวิชายังไมไดจัดตั้งสมาคมนักศึกษาเกาขึ้น ดังนั้น

เพื่อใหการทำงานของสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร มีความเชื่อมโยง มีเครือขายรวมกันของทุกคณะวิชา 

รวมทั้งการนำศักยภาพของนักศึกษาเกามาชวยพัฒนาคณะใหมากขึ้น จึงควรมีการจัดตั้งสมาคมนักศึกษาเกาในทุกคณะวิชา 

และไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัย ไปพิจารณาดำเนินการตอไป

มติ ที่ประชุมอนุมัติ (ราง) แผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 (สวนตอขยาย

จากแผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ.2556-2561)) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยมีขอสังเกต 

ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 1) เนื่องจากแผนอัตรากำลังเปนเรื่องที่มีความสำคัญมาก เพราะจะมีผลกระทบตองบประมาณ โครงสราง ภาระงาน 

การบริหารจัดการ ดังนั้นการสรรหาคณบดี  ผูอำนวยการศูนย  สถาบัน  สำนักของทุกสวนงาน  ควรมอบเปนหลักการ 

แนวทางใหคณะกรรมการสรรหาทุกชุดนำเรื่องการบริหารจัดการแผนอัตรากำลัง เปนเกณฑหนึ่ง  หรือพันธสัญญาหนึ่ง

ในการสรรหาคณบดี ผูอำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก ดวย 

 2) การนำเสนอแผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในระยะตอไป (ตอจากปงบประมาณ 2562)  

มหาวิทยาลัยควรนำเสนอเรื่องโครงสราง อัตรากำลัง งบประมาณ เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกัน รวมทั้งจะทำใหเห็นภาพ

ที่ชัดเจนขึ้นหลังจากปรับเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

3. การจัดตั้งสมาคมนักศึกษาเกาของคณะวิชา

4. (ราง) แผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562
   (สวนตอขยายจากแผนอัตรากำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 2556-2561))

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
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การประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

1. การเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
 

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย  ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560  ไดพิจารณาการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาของพนักงานในสถาบัน

อุดมศึกษา โดยมีมติและขอสังเกต ดังนี้

 1.พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเปนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายใหปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อใหการจัดทำ

บริการสาธารณะดานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค จึงมีฐานะเปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา

 2.บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ราชการในสถาบันอุดมศึกษา เชน นายกสภา

มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ถือเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ดวย สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาอาจแจงเวียนความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ไปยังสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ที่จัดการศึกษาระดับปริญญา

เพื่อทราบเปนขอมูล ทั้งนี้ ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ไมรวมถึงการปฏิบัติหนาที่ของแพทยแตอยางใด เนื่องจาก

เปนเรื่องสำคัญและมีผลกระทบตอสังคมในวงกวาง 

 นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย ใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

ขอควรระมัดระวังตอการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย ในฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งสรุป

ไดดังนี้

 ความเปน “เจาพนักงาน” ตามประมวลกฎหมายอาญานั้น กอใหเกิดผลทางกฎหมายเปน 2 นัย กลาวคือ

 นัยแรก จะไดรับความคุมครองการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ “เจาพนักงาน” ผูมากระทำความผิดตอการปฏิบัติหนาที่

ของผูนั้น เปนความผิดตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 136-146 เชน ความผิดฐานดูหมิ่นเจาพนักงาน

ตามมาตรา 136 ความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จตอเจาพนักงานตามมาตรา 137 และความผิดฐานตอสูขัดขวาง

เจาพนักงานตามมาตรา 138

 นัยที่สอง “เจาพนักงาน” ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด หากฝาฝนจะเปนความผิดตอตำแหนง

หนาที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147-166 ซึ่งจะมีโทษที่หนักกวาบุคคลธรรมดากระทำผิด ความผิด

ที่รูจักกันดีคือ ความผิดฐานเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ซึ่ง

บัญญัติไว ดังนี้

 มาตรา 157 ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแก

ผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแต

สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สรุป การเสวนา หัวขอ ทางรอดอุดมศึกษาไทย ซ่ึงจัดโดยสมาคมสภามหาวิทยาลัย (สสมท)

 สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) (สสมท)  ไดจัดเสวนา สสมท ครั้งที่ 3  /TAGB Forum 3  “ทางรอดของ

อุดมศึกษาไทย” เมื่อวันจันทรที่ 16 กรกฎาคม 2561  ณ หองแมนดาริน C  โรงแรมแมนดาริน ถ.สามยาน กรุงเทพฯ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน และรักษาการแทนผูอำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไดเขารวมเสวนา และไดสรุปสาระสำคัญของการเสวนาเพื่อประโยชนในการดำเนินงานตอไป ดังนี้ 

 วิทยากรทุกทานท่ีมาเสวนามุงเนนใหมหาวิทยาลัยทุกแหงตองปรับตัว ปรับการดำเนินงานตามพันธกิจ และการ

บริหารจัดการ เพื่อใหทันกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ทั้งนี้ในปจจุบันมหาวิทยาลัยสวนใหญยังมีการปรับตัว 

เปลี่ยนแปลงคอนขางชาไมทันกับความเปลี่ยนแปลง (อัตราเร็วนอยกวาความเปลี่ยนแปลง) ซึ่งเทากับเปนการถอยหลัง ทำให

ในอนาคตจะไมสามารถตอบสนองสังคม ประเทศชาติได และอาจจะทยอยปดตัวลง มหาวิทยาลัยจึงตองตระหนัก ตื่นตัว ตื่นรู 

และเรงปรับตัว เปลี่ยนแปลงใหรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งแนวทางการดำเนินการ สรุปไดดังนี้

 ทางรอด กลยุทธในการเปลี่ยนแปลงเพื่อกาวไปขางหนาของมหาวิทยาลัย

              ดาน                                                แนวทางการดำเนินการ

กลยุทธในการเปลี่ยนแปลงเพื่อกาวไปขางหนา อาทิ 1. Excellence and positioning  

2. Pedagogic Shift and Assessment 3. ICT Implementation 4. Quality (Signature) 

5. Competitiveness and collaboration 6. Social equity

กลยุทธ

1. การเรียนขามหลักสูตร สาขาวิชาไดโดยอิสระ ตองการเรียนอะไร ตองไดเรียน

2. จัดการศึกษาใหทุกๆ คนทุกๆ วัย สามารถเรียนได

3. การบูรณาการในลักษณะสหสาขาวิชา

4. จัดหลักสูตรการเรียนการสอน online module

5. เนนการเปนผูประกอบการ

6. สรางหลักสูตรใหมีความโดดเดนแตกตางจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ 

7. รวมมือกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัยชั้นนำตางประเทศ  

หลักสูตร 

1. มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 อาทิ การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบ 

   การสื่อสาร  การตัดสินใจ

2. สรางคนสำหรับตลาดงาน ซึ่งตองมุงผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรมากกวาสังคมศาสตรและ

   มนุษยศาสตร 

นักศึกษา

บัณฑิต

              ดาน                                                แนวทางการดำเนินการ

1. ความรูสมัยใหม โดยเนนภาพ เสียง อารมณ  

2. การเรียนจากประสบการณจริง project base learning, Digital learning

3. สามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา

4. นักศึกษาเปนผูออกแบบการเรียนรู  เปนเจาของการเรียนรู 

5. จัดเปน deliveries  อาทิ online, onsite, immersive 

6. เนน soft skill เพราะ hard skill สามารถสืบคนเรียนรูไดอยางกวางขวาง

การเรียนการสอน

1. ใชรูปแบบ sandbox ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็วตลอดเวลา ไมยึดติดรูปแบบ 

   ขอบังคับ ยืดหยุน แกไขไดตลอดเวลา 

2. การปรับเปลี่ยนวิธีการคิด วิธีการทำงาน และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร

3. สรางวิสัยทัศนรวมกัน และทุกฝายตองรวมกันทำงาน

4. นำแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงานตางๆ มาปรับใช เพื่อชวยลดระยะเวลา

5. จัดลำดับเรื่องที่จะดำเนินการ โดยเนนทำเปนจุดเล็กๆ ใหสำเร็จ เพื่อใหไดผลโดยเร็ว 

6. คิดในเชิงธุรกิจลงทุนนอยไดผลคุมคา มีการติดตาม ประเมินอยางจริงจัง

7. มีขอมูล มี big data ที่พรอมสำหรับการทำงาน

การบริหารจัดการ

1. มีความเปนผูนำ และควรหาคนเกงจากภายนอกมาทำงาน เพื่อเปดความคิด การทำงาน 

   การบริหารใหกวางขึ้น

2. มียุทธศาสตรที่ชัดเจน 

3. พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร  มีการประเมินผลที่ชัดเจน

4. การปฏิบัติงานที่เพิ่มสมรรถนะ นำไปสู

       การสรางคนคุณภาพ ผานการสอน

       ความรู นวัตกรรม ใหแกโลก ผานการวิจัย

สรางประโยชนตอโลก ผาน ผลกระทบตอสังคม อุตสาหกรรม

ผูนำ/ทรัพยากรบุคคล

1. เพิ่มงบประมาณดานการวิจัย สรางสรรค เพื่อสรางความรู  องคความรู นวัตกรรม ใหสังคม 

   ประเทศและโลก

2. เนนเรื่องเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

การวิจัย

บริการวิชาการ

มีความเปนอิสระในการบริหารงาน และมีธรรมาภิบาลสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี
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2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสรรหาคณบดี ผูอำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก
 

 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดใหขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการสรรหาคณบดี ผูอำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก โดยสรุปคือ 

 ปจจุบันการสรรหาคณบดีมีรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย (ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ

สรรหาคณบดี พ.ศ.2560) และเมื่อไดผูบริหารแลวก็บริหารงานตามแผนงานที่กำหนดไว เนื่องจากบริบทของอุดมศึกษา 

สังคม เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะวิชา ศูนย สถาบัน 

สำนัก และมหาวิทยาลัยอยางมากทั้งเรื่องจำนวนนักศึกษาที่มีแนวโนมลดลงในทุกระดับ งบประมาณ เทคโนโลยี 

แนวคิดทัศนคติดานการศึกษาของคนรุนใหม ฯลฯ ดังนั้นเพื่อใหการสรรหาไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถเหมาะสม

กับการพัฒนาของแตละสวนงาน การเปดโอกาสใหทำงานใหมๆ ที่สรางสรรคและทาทาย ซึ่งสอดรับกับแนวคิดการ

เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐดวย จึงควรพิจารณาปรับรูปแบบการสรรหาหรือบริหารองคกรในรูปแบบอื่นๆ ดวย 

ซึ่งจะเปนประโยชนตอสวนงาน และมหาวิทยาลัยมากขึ้น เชน บางกรณี หรือบางสวนงานที่อธิการบดีพิจารณาเห็นวา

จะเปนประโยชนตอสวนงานและมหาวิทยาลัย อาจจะเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาสรรหาหรือการบริหารองคกร

ในรูปแบบพิเศษ โดยอธิการบดีจะเปนผูใหความมั่นใจในการกำกับดูแลใหเกิดประโยชนตามที่แจงไวตอสภามหาวิทยาลัย

ก็ได ตัวอยางเชน sandbox model การใหมีหนวยงานที่มีกฎเกณฑพิเศษ เปนตน

 

 

 ปจจุบันสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร มีบทบาทในการรวมพัฒนามหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยไดจัด

กิจกรรมในรูปแบบตางๆ ทั้งดานวิชาการ บริการสังคม รวมทั้งการสรางเครือขายความรวมมือระหวางนักศึกษาเกาของ

คณะวิชาตางๆ เพื่อพัฒนาคณะวิชา และมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

 นายกสภามหาวิทยาลัยไดหารือกับนายลลิต เลิศไมไทย นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงแนว

ทางการทำงานของสมาคมนักศึกษาเกา ทำใหทราบวาขณะนี้มีหลายคณะวิชายังไมไดจัดตั้งสมาคมนักศึกษาเกาขึ้น ดังนั้น

เพื่อใหการทำงานของสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร มีความเชื่อมโยง มีเครือขายรวมกันของทุกคณะวิชา 

รวมทั้งการนำศักยภาพของนักศึกษาเกามาชวยพัฒนาคณะใหมากขึ้น จึงควรมีการจัดตั้งสมาคมนักศึกษาเกาในทุกคณะวิชา 

และไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัย ไปพิจารณาดำเนินการตอไป

มติ ที่ประชุมอนุมัติ (ราง) แผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 (สวนตอขยาย

จากแผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ.2556-2561)) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยมีขอสังเกต 

ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 1) เนื่องจากแผนอัตรากำลังเปนเรื่องที่มีความสำคัญมาก เพราะจะมีผลกระทบตองบประมาณ โครงสราง ภาระงาน 

การบริหารจัดการ ดังนั้นการสรรหาคณบดี  ผูอำนวยการศูนย  สถาบัน  สำนักของทุกสวนงาน  ควรมอบเปนหลักการ 

แนวทางใหคณะกรรมการสรรหาทุกชุดนำเรื่องการบริหารจัดการแผนอัตรากำลัง เปนเกณฑหนึ่ง  หรือพันธสัญญาหนึ่ง

ในการสรรหาคณบดี ผูอำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก ดวย 

 2) การนำเสนอแผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในระยะตอไป (ตอจากปงบประมาณ 2562)  

มหาวิทยาลัยควรนำเสนอเรื่องโครงสราง อัตรากำลัง งบประมาณ เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกัน รวมทั้งจะทำใหเห็นภาพ

ที่ชัดเจนขึ้นหลังจากปรับเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

3. การจัดตั้งสมาคมนักศึกษาเกาของคณะวิชา

4. (ราง) แผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562
   (สวนตอขยายจากแผนอัตรากำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 2556-2561))

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
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การประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

1. การเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
 

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย  ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560  ไดพิจารณาการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาของพนักงานในสถาบัน

อุดมศึกษา โดยมีมติและขอสังเกต ดังนี้

 1.พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเปนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายใหปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อใหการจัดทำ

บริการสาธารณะดานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค จึงมีฐานะเปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา

 2.บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ราชการในสถาบันอุดมศึกษา เชน นายกสภา

มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ถือเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ดวย สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาอาจแจงเวียนความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ไปยังสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ที่จัดการศึกษาระดับปริญญา

เพื่อทราบเปนขอมูล ทั้งนี้ ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ไมรวมถึงการปฏิบัติหนาที่ของแพทยแตอยางใด เนื่องจาก

เปนเรื่องสำคัญและมีผลกระทบตอสังคมในวงกวาง 

 นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย ใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

ขอควรระมัดระวังตอการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย ในฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งสรุป

ไดดังนี้

 ความเปน “เจาพนักงาน” ตามประมวลกฎหมายอาญานั้น กอใหเกิดผลทางกฎหมายเปน 2 นัย กลาวคือ

 นัยแรก จะไดรับความคุมครองการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ “เจาพนักงาน” ผูมากระทำความผิดตอการปฏิบัติหนาที่

ของผูนั้น เปนความผิดตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 136-146 เชน ความผิดฐานดูหมิ่นเจาพนักงาน

ตามมาตรา 136 ความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จตอเจาพนักงานตามมาตรา 137 และความผิดฐานตอสูขัดขวาง

เจาพนักงานตามมาตรา 138

 นัยที่สอง “เจาพนักงาน” ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด หากฝาฝนจะเปนความผิดตอตำแหนง

หนาที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147-166 ซึ่งจะมีโทษที่หนักกวาบุคคลธรรมดากระทำผิด ความผิด

ที่รูจักกันดีคือ ความผิดฐานเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ซึ่ง

บัญญัติไว ดังนี้

 มาตรา 157 ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแก

ผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแต

สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สรุป การเสวนา หัวขอ ทางรอดอุดมศึกษาไทย ซ่ึงจัดโดยสมาคมสภามหาวิทยาลัย (สสมท)

 สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) (สสมท)  ไดจัดเสวนา สสมท ครั้งที่ 3  /TAGB Forum 3  “ทางรอดของ

อุดมศึกษาไทย” เมื่อวันจันทรที่ 16 กรกฎาคม 2561  ณ หองแมนดาริน C  โรงแรมแมนดาริน ถ.สามยาน กรุงเทพฯ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน และรักษาการแทนผูอำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไดเขารวมเสวนา และไดสรุปสาระสำคัญของการเสวนาเพื่อประโยชนในการดำเนินงานตอไป ดังนี้ 

 วิทยากรทุกทานท่ีมาเสวนามุงเนนใหมหาวิทยาลัยทุกแหงตองปรับตัว ปรับการดำเนินงานตามพันธกิจ และการ

บริหารจัดการ เพื่อใหทันกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ทั้งนี้ในปจจุบันมหาวิทยาลัยสวนใหญยังมีการปรับตัว 

เปลี่ยนแปลงคอนขางชาไมทันกับความเปลี่ยนแปลง (อัตราเร็วนอยกวาความเปลี่ยนแปลง) ซึ่งเทากับเปนการถอยหลัง ทำให

ในอนาคตจะไมสามารถตอบสนองสังคม ประเทศชาติได และอาจจะทยอยปดตัวลง มหาวิทยาลัยจึงตองตระหนัก ตื่นตัว ตื่นรู 

และเรงปรับตัว เปลี่ยนแปลงใหรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งแนวทางการดำเนินการ สรุปไดดังนี้

 ทางรอด กลยุทธในการเปลี่ยนแปลงเพื่อกาวไปขางหนาของมหาวิทยาลัย

              ดาน                                                แนวทางการดำเนินการ

กลยุทธในการเปลี่ยนแปลงเพื่อกาวไปขางหนา อาทิ 1. Excellence and positioning  

2. Pedagogic Shift and Assessment 3. ICT Implementation 4. Quality (Signature) 

5. Competitiveness and collaboration 6. Social equity

กลยุทธ

1. การเรียนขามหลักสูตร สาขาวิชาไดโดยอิสระ ตองการเรียนอะไร ตองไดเรียน

2. จัดการศึกษาใหทุกๆ คนทุกๆ วัย สามารถเรียนได

3. การบูรณาการในลักษณะสหสาขาวิชา

4. จัดหลักสูตรการเรียนการสอน online module

5. เนนการเปนผูประกอบการ

6. สรางหลักสูตรใหมีความโดดเดนแตกตางจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ 

7. รวมมือกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัยชั้นนำตางประเทศ  

หลักสูตร 

1. มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 อาทิ การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบ 

   การสื่อสาร  การตัดสินใจ

2. สรางคนสำหรับตลาดงาน ซึ่งตองมุงผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรมากกวาสังคมศาสตรและ

   มนุษยศาสตร 

นักศึกษา

บัณฑิต

              ดาน                                                แนวทางการดำเนินการ

1. ความรูสมัยใหม โดยเนนภาพ เสียง อารมณ  

2. การเรียนจากประสบการณจริง project base learning, Digital learning

3. สามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา

4. นักศึกษาเปนผูออกแบบการเรียนรู  เปนเจาของการเรียนรู 

5. จัดเปน deliveries  อาทิ online, onsite, immersive 

6. เนน soft skill เพราะ hard skill สามารถสืบคนเรียนรูไดอยางกวางขวาง

การเรียนการสอน

1. ใชรูปแบบ sandbox ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็วตลอดเวลา ไมยึดติดรูปแบบ 

   ขอบังคับ ยืดหยุน แกไขไดตลอดเวลา 

2. การปรับเปลี่ยนวิธีการคิด วิธีการทำงาน และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร

3. สรางวิสัยทัศนรวมกัน และทุกฝายตองรวมกันทำงาน

4. นำแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงานตางๆ มาปรับใช เพื่อชวยลดระยะเวลา

5. จัดลำดับเรื่องที่จะดำเนินการ โดยเนนทำเปนจุดเล็กๆ ใหสำเร็จ เพื่อใหไดผลโดยเร็ว 

6. คิดในเชิงธุรกิจลงทุนนอยไดผลคุมคา มีการติดตาม ประเมินอยางจริงจัง

7. มีขอมูล มี big data ที่พรอมสำหรับการทำงาน

การบริหารจัดการ

1. มีความเปนผูนำ และควรหาคนเกงจากภายนอกมาทำงาน เพื่อเปดความคิด การทำงาน 

   การบริหารใหกวางขึ้น

2. มียุทธศาสตรที่ชัดเจน 

3. พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร  มีการประเมินผลที่ชัดเจน

4. การปฏิบัติงานที่เพิ่มสมรรถนะ นำไปสู

       การสรางคนคุณภาพ ผานการสอน

       ความรู นวัตกรรม ใหแกโลก ผานการวิจัย

สรางประโยชนตอโลก ผาน ผลกระทบตอสังคม อุตสาหกรรม

ผูนำ/ทรัพยากรบุคคล

1. เพิ่มงบประมาณดานการวิจัย สรางสรรค เพื่อสรางความรู  องคความรู นวัตกรรม ใหสังคม 

   ประเทศและโลก

2. เนนเรื่องเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

การวิจัย

บริการวิชาการ

มีความเปนอิสระในการบริหารงาน และมีธรรมาภิบาลสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี
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2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสรรหาคณบดี ผูอำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก
 

 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดใหขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการสรรหาคณบดี ผูอำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก โดยสรุปคือ 

 ปจจุบันการสรรหาคณบดีมีรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย (ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ

สรรหาคณบดี พ.ศ.2560) และเมื่อไดผูบริหารแลวก็บริหารงานตามแผนงานที่กำหนดไว เนื่องจากบริบทของอุดมศึกษา 

สังคม เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะวิชา ศูนย สถาบัน 

สำนัก และมหาวิทยาลัยอยางมากทั้งเรื่องจำนวนนักศึกษาที่มีแนวโนมลดลงในทุกระดับ งบประมาณ เทคโนโลยี 

แนวคิดทัศนคติดานการศึกษาของคนรุนใหม ฯลฯ ดังนั้นเพื่อใหการสรรหาไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถเหมาะสม

กับการพัฒนาของแตละสวนงาน การเปดโอกาสใหทำงานใหมๆ ที่สรางสรรคและทาทาย ซึ่งสอดรับกับแนวคิดการ

เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐดวย จึงควรพิจารณาปรับรูปแบบการสรรหาหรือบริหารองคกรในรูปแบบอื่นๆ ดวย 

ซึ่งจะเปนประโยชนตอสวนงาน และมหาวิทยาลัยมากขึ้น เชน บางกรณี หรือบางสวนงานที่อธิการบดีพิจารณาเห็นวา

จะเปนประโยชนตอสวนงานและมหาวิทยาลัย อาจจะเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาสรรหาหรือการบริหารองคกร

ในรูปแบบพิเศษ โดยอธิการบดีจะเปนผูใหความมั่นใจในการกำกับดูแลใหเกิดประโยชนตามที่แจงไวตอสภามหาวิทยาลัย

ก็ได ตัวอยางเชน sandbox model การใหมีหนวยงานที่มีกฎเกณฑพิเศษ เปนตน

 

 

 ปจจุบันสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร มีบทบาทในการรวมพัฒนามหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยไดจัด

กิจกรรมในรูปแบบตางๆ ทั้งดานวิชาการ บริการสังคม รวมทั้งการสรางเครือขายความรวมมือระหวางนักศึกษาเกาของ

คณะวิชาตางๆ เพื่อพัฒนาคณะวิชา และมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

 นายกสภามหาวิทยาลัยไดหารือกับนายลลิต เลิศไมไทย นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงแนว

ทางการทำงานของสมาคมนักศึกษาเกา ทำใหทราบวาขณะนี้มีหลายคณะวิชายังไมไดจัดตั้งสมาคมนักศึกษาเกาขึ้น ดังนั้น

เพื่อใหการทำงานของสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร มีความเชื่อมโยง มีเครือขายรวมกันของทุกคณะวิชา 

รวมทั้งการนำศักยภาพของนักศึกษาเกามาชวยพัฒนาคณะใหมากขึ้น จึงควรมีการจัดตั้งสมาคมนักศึกษาเกาในทุกคณะวิชา 

และไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัย ไปพิจารณาดำเนินการตอไป

มติ ที่ประชุมอนุมัติ (ราง) แผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 (สวนตอขยาย

จากแผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ.2556-2561)) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยมีขอสังเกต 

ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 1) เนื่องจากแผนอัตรากำลังเปนเรื่องที่มีความสำคัญมาก เพราะจะมีผลกระทบตองบประมาณ โครงสราง ภาระงาน 

การบริหารจัดการ ดังนั้นการสรรหาคณบดี  ผูอำนวยการศูนย  สถาบัน  สำนักของทุกสวนงาน  ควรมอบเปนหลักการ 

แนวทางใหคณะกรรมการสรรหาทุกชุดนำเรื่องการบริหารจัดการแผนอัตรากำลัง เปนเกณฑหนึ่ง  หรือพันธสัญญาหนึ่ง

ในการสรรหาคณบดี ผูอำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก ดวย 

 2) การนำเสนอแผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในระยะตอไป (ตอจากปงบประมาณ 2562)  

มหาวิทยาลัยควรนำเสนอเรื่องโครงสราง อัตรากำลัง งบประมาณ เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกัน รวมทั้งจะทำใหเห็นภาพ

ที่ชัดเจนขึ้นหลังจากปรับเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

3. การจัดตั้งสมาคมนักศึกษาเกาของคณะวิชา

4. (ราง) แผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562
   (สวนตอขยายจากแผนอัตรากำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 2556-2561))

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
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การประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

1. การเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
 

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย  ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560  ไดพิจารณาการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาของพนักงานในสถาบัน

อุดมศึกษา โดยมีมติและขอสังเกต ดังนี้

 1.พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเปนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายใหปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อใหการจัดทำ

บริการสาธารณะดานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค จึงมีฐานะเปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา

 2.บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ราชการในสถาบันอุดมศึกษา เชน นายกสภา

มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ถือเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ดวย สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาอาจแจงเวียนความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ไปยังสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ที่จัดการศึกษาระดับปริญญา

เพื่อทราบเปนขอมูล ทั้งนี้ ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ไมรวมถึงการปฏิบัติหนาที่ของแพทยแตอยางใด เนื่องจาก

เปนเรื่องสำคัญและมีผลกระทบตอสังคมในวงกวาง 

 นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย ใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

ขอควรระมัดระวังตอการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย ในฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งสรุป

ไดดังนี้

 ความเปน “เจาพนักงาน” ตามประมวลกฎหมายอาญานั้น กอใหเกิดผลทางกฎหมายเปน 2 นัย กลาวคือ

 นัยแรก จะไดรับความคุมครองการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ “เจาพนักงาน” ผูมากระทำความผิดตอการปฏิบัติหนาที่

ของผูนั้น เปนความผิดตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 136-146 เชน ความผิดฐานดูหมิ่นเจาพนักงาน

ตามมาตรา 136 ความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จตอเจาพนักงานตามมาตรา 137 และความผิดฐานตอสูขัดขวาง

เจาพนักงานตามมาตรา 138

 นัยที่สอง “เจาพนักงาน” ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด หากฝาฝนจะเปนความผิดตอตำแหนง

หนาที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147-166 ซึ่งจะมีโทษที่หนักกวาบุคคลธรรมดากระทำผิด ความผิด

ที่รูจักกันดีคือ ความผิดฐานเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ซึ่ง

บัญญัติไว ดังนี้

 มาตรา 157 ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแก

ผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแต

สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สรุป การเสวนา หัวขอ ทางรอดอุดมศึกษาไทย ซ่ึงจัดโดยสมาคมสภามหาวิทยาลัย (สสมท)

 สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) (สสมท)  ไดจัดเสวนา สสมท ครั้งที่ 3  /TAGB Forum 3  “ทางรอดของ

อุดมศึกษาไทย” เมื่อวันจันทรที่ 16 กรกฎาคม 2561  ณ หองแมนดาริน C  โรงแรมแมนดาริน ถ.สามยาน กรุงเทพฯ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน และรักษาการแทนผูอำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไดเขารวมเสวนา และไดสรุปสาระสำคัญของการเสวนาเพื่อประโยชนในการดำเนินงานตอไป ดังนี้ 

 วิทยากรทุกทานท่ีมาเสวนามุงเนนใหมหาวิทยาลัยทุกแหงตองปรับตัว ปรับการดำเนินงานตามพันธกิจ และการ

บริหารจัดการ เพื่อใหทันกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ทั้งนี้ในปจจุบันมหาวิทยาลัยสวนใหญยังมีการปรับตัว 

เปลี่ยนแปลงคอนขางชาไมทันกับความเปลี่ยนแปลง (อัตราเร็วนอยกวาความเปลี่ยนแปลง) ซึ่งเทากับเปนการถอยหลัง ทำให

ในอนาคตจะไมสามารถตอบสนองสังคม ประเทศชาติได และอาจจะทยอยปดตัวลง มหาวิทยาลัยจึงตองตระหนัก ตื่นตัว ตื่นรู 

และเรงปรับตัว เปลี่ยนแปลงใหรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งแนวทางการดำเนินการ สรุปไดดังนี้

 ทางรอด กลยุทธในการเปลี่ยนแปลงเพื่อกาวไปขางหนาของมหาวิทยาลัย

              ดาน                                                แนวทางการดำเนินการ

กลยุทธในการเปลี่ยนแปลงเพื่อกาวไปขางหนา อาทิ 1. Excellence and positioning  

2. Pedagogic Shift and Assessment 3. ICT Implementation 4. Quality (Signature) 

5. Competitiveness and collaboration 6. Social equity

กลยุทธ

1. การเรียนขามหลักสูตร สาขาวิชาไดโดยอิสระ ตองการเรียนอะไร ตองไดเรียน

2. จัดการศึกษาใหทุกๆ คนทุกๆ วัย สามารถเรียนได

3. การบูรณาการในลักษณะสหสาขาวิชา

4. จัดหลักสูตรการเรียนการสอน online module

5. เนนการเปนผูประกอบการ

6. สรางหลักสูตรใหมีความโดดเดนแตกตางจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ 

7. รวมมือกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัยชั้นนำตางประเทศ  

หลักสูตร 

1. มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 อาทิ การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบ 

   การสื่อสาร  การตัดสินใจ

2. สรางคนสำหรับตลาดงาน ซึ่งตองมุงผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรมากกวาสังคมศาสตรและ

   มนุษยศาสตร 

นักศึกษา

บัณฑิต

              ดาน                                                แนวทางการดำเนินการ

1. ความรูสมัยใหม โดยเนนภาพ เสียง อารมณ  

2. การเรียนจากประสบการณจริง project base learning, Digital learning

3. สามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา

4. นักศึกษาเปนผูออกแบบการเรียนรู  เปนเจาของการเรียนรู 

5. จัดเปน deliveries  อาทิ online, onsite, immersive 

6. เนน soft skill เพราะ hard skill สามารถสืบคนเรียนรูไดอยางกวางขวาง

การเรียนการสอน

1. ใชรูปแบบ sandbox ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็วตลอดเวลา ไมยึดติดรูปแบบ 

   ขอบังคับ ยืดหยุน แกไขไดตลอดเวลา 

2. การปรับเปลี่ยนวิธีการคิด วิธีการทำงาน และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร

3. สรางวิสัยทัศนรวมกัน และทุกฝายตองรวมกันทำงาน

4. นำแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงานตางๆ มาปรับใช เพื่อชวยลดระยะเวลา

5. จัดลำดับเรื่องที่จะดำเนินการ โดยเนนทำเปนจุดเล็กๆ ใหสำเร็จ เพื่อใหไดผลโดยเร็ว 

6. คิดในเชิงธุรกิจลงทุนนอยไดผลคุมคา มีการติดตาม ประเมินอยางจริงจัง

7. มีขอมูล มี big data ที่พรอมสำหรับการทำงาน

การบริหารจัดการ

1. มีความเปนผูนำ และควรหาคนเกงจากภายนอกมาทำงาน เพื่อเปดความคิด การทำงาน 

   การบริหารใหกวางขึ้น

2. มียุทธศาสตรที่ชัดเจน 

3. พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร  มีการประเมินผลที่ชัดเจน

4. การปฏิบัติงานที่เพิ่มสมรรถนะ นำไปสู

       การสรางคนคุณภาพ ผานการสอน

       ความรู นวัตกรรม ใหแกโลก ผานการวิจัย

สรางประโยชนตอโลก ผาน ผลกระทบตอสังคม อุตสาหกรรม

ผูนำ/ทรัพยากรบุคคล

1. เพิ่มงบประมาณดานการวิจัย สรางสรรค เพื่อสรางความรู  องคความรู นวัตกรรม ใหสังคม 

   ประเทศและโลก

2. เนนเรื่องเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

การวิจัย

บริการวิชาการ

มีความเปนอิสระในการบริหารงาน และมีธรรมาภิบาลสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี
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2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสรรหาคณบดี ผูอำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก
 

 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดใหขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการสรรหาคณบดี ผูอำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก โดยสรุปคือ 

 ปจจุบันการสรรหาคณบดีมีรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย (ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ

สรรหาคณบดี พ.ศ.2560) และเมื่อไดผูบริหารแลวก็บริหารงานตามแผนงานที่กำหนดไว เนื่องจากบริบทของอุดมศึกษา 

สังคม เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะวิชา ศูนย สถาบัน 

สำนัก และมหาวิทยาลัยอยางมากทั้งเรื่องจำนวนนักศึกษาที่มีแนวโนมลดลงในทุกระดับ งบประมาณ เทคโนโลยี 

แนวคิดทัศนคติดานการศึกษาของคนรุนใหม ฯลฯ ดังนั้นเพื่อใหการสรรหาไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถเหมาะสม

กับการพัฒนาของแตละสวนงาน การเปดโอกาสใหทำงานใหมๆ ที่สรางสรรคและทาทาย ซึ่งสอดรับกับแนวคิดการ

เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐดวย จึงควรพิจารณาปรับรูปแบบการสรรหาหรือบริหารองคกรในรูปแบบอื่นๆ ดวย 

ซึ่งจะเปนประโยชนตอสวนงาน และมหาวิทยาลัยมากขึ้น เชน บางกรณี หรือบางสวนงานที่อธิการบดีพิจารณาเห็นวา

จะเปนประโยชนตอสวนงานและมหาวิทยาลัย อาจจะเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาสรรหาหรือการบริหารองคกร

ในรูปแบบพิเศษ โดยอธิการบดีจะเปนผูใหความมั่นใจในการกำกับดูแลใหเกิดประโยชนตามที่แจงไวตอสภามหาวิทยาลัย

ก็ได ตัวอยางเชน sandbox model การใหมีหนวยงานที่มีกฎเกณฑพิเศษ เปนตน

 

 

 ปจจุบันสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร มีบทบาทในการรวมพัฒนามหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยไดจัด

กิจกรรมในรูปแบบตางๆ ทั้งดานวิชาการ บริการสังคม รวมทั้งการสรางเครือขายความรวมมือระหวางนักศึกษาเกาของ

คณะวิชาตางๆ เพื่อพัฒนาคณะวิชา และมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

 นายกสภามหาวิทยาลัยไดหารือกับนายลลิต เลิศไมไทย นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงแนว

ทางการทำงานของสมาคมนักศึกษาเกา ทำใหทราบวาขณะนี้มีหลายคณะวิชายังไมไดจัดตั้งสมาคมนักศึกษาเกาขึ้น ดังนั้น

เพื่อใหการทำงานของสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร มีความเชื่อมโยง มีเครือขายรวมกันของทุกคณะวิชา 

รวมทั้งการนำศักยภาพของนักศึกษาเกามาชวยพัฒนาคณะใหมากขึ้น จึงควรมีการจัดตั้งสมาคมนักศึกษาเกาในทุกคณะวิชา 

และไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัย ไปพิจารณาดำเนินการตอไป

มติ ที่ประชุมอนุมัติ (ราง) แผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 (สวนตอขยาย

จากแผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ.2556-2561)) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยมีขอสังเกต 

ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 1) เนื่องจากแผนอัตรากำลังเปนเรื่องที่มีความสำคัญมาก เพราะจะมีผลกระทบตองบประมาณ โครงสราง ภาระงาน 

การบริหารจัดการ ดังนั้นการสรรหาคณบดี  ผูอำนวยการศูนย  สถาบัน  สำนักของทุกสวนงาน  ควรมอบเปนหลักการ 

แนวทางใหคณะกรรมการสรรหาทุกชุดนำเรื่องการบริหารจัดการแผนอัตรากำลัง เปนเกณฑหนึ่ง  หรือพันธสัญญาหนึ่ง

ในการสรรหาคณบดี ผูอำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก ดวย 

 2) การนำเสนอแผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในระยะตอไป (ตอจากปงบประมาณ 2562)  

มหาวิทยาลัยควรนำเสนอเรื่องโครงสราง อัตรากำลัง งบประมาณ เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกัน รวมทั้งจะทำใหเห็นภาพ

ที่ชัดเจนขึ้นหลังจากปรับเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

3. การจัดตั้งสมาคมนักศึกษาเกาของคณะวิชา

4. (ราง) แผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562
   (สวนตอขยายจากแผนอัตรากำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 2556-2561))

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
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5.การสื่อสารและการมีสวนรวม
สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

1. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน  
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย
 

มติ ที่ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย โดยประกอบดวย
 1. นายสุมนต  สกลไชย      ประธานกรรมการ  
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 2. ศาสตราจารย ดร.จตุรนต  ถิระวัฒน    กรรมการ
        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     กรรมการ
 4. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย     กรรมการ
 5. คณบดีกลุมวิทยาศาสตร  จำนวน 1 คน    กรรมการ
 6. คณบดีกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จำนวน 1 คน   กรรมการ
 7. คณบดีกลุมศิลปะและการออกแบบ จำนวน 1 คน    กรรมการ
 8. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือผูแทน   กรรมการ
 9. เจาหนาที่กองนิติการ       ฝายเลขานุการ 
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 เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561  นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มร. จิลส การาชง 
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  รวมแถลงขาวมอบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาธุรกิจระหวางประเทศ แกประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ประมุขของสาธารณรัฐฝรั่งเศสคนปจจุบัน เพื่อยกยองและ
ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานที่โดดเดนในสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ณ โรงแรม 
So Sofitel Bangkok

 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งมี 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนด
ใหผูเขารับการสรรหาเปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร จำนวน 2 คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบ
ขอซักถามของบุคลากร ณ หองประชุม 205 ชั้น 2 อาคารสมบูรณ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

การประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

2. (ราง) ระบบและกลไก เพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปคือ
 1) ควรสรางแรงบันดาลใจ และใหนักศึกษาเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ อาทิ  โอกาสในการได
งานทำ การนำไปใชประกอบอาชีพในอนาคต การศึกษาคนควา การศึกษาตอ ซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหนักศึกษาสนใจ
และตั้งใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น  
 2) คณะวิชามีบทบาทและมีสวนสำคัญในการชวยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา จึงควรสรางบรรยากาศ 
ใหความรวมมือ สงเสริม สนับสนุน ไปพรอมกับการดำเนินการในสวนของมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดทำเอกสารประกอบ
การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษที่คณะเปนผูรับผิดชอบ ทัศนคติของอาจารยในคณะวิชาตอ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เปนตน
 3) ควรเนนการสรางโอกาสใหนักศึกษาไดใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สรางบรรยากาศการเรียนใหนักศึกษา
มีความสุขสนุกกับการเรียน ซึ่งจะชวยใหนักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น อาทิ การรองเพลงภาษาอังกฤษ การสื่อสาร
กับนักศึกษาตางชาติ การจัดทำคายภาษาอังกฤษ 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ระบบและกลไก เพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยเริ่มใชกับนักศึกษาใหมที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2561 และใหพิจารณานำมา
ปรับใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2559 และ 2560 ตามความเหมาะสม

3. โครงการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปคือ
 1) ศูนยฯ มีพันธกิจใน 2 เรื่องใหญที่สำคัญคือ การจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาภาษาอังกฤษ จึงเปนภาระ
งานที่มาก
 2) ควรพิจารณาเรื่องอัตรากำลังและการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อใหการทำงานของศูนยฯ บรรลุตาม
พันธกิจที่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพ
 3) ควรพิจารณาใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 4) ควรวิเคราะหปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปที่ผานมา แลววางแผน
การดำเนินการ แกไขปญหา เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ
 5) การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ควรพัฒนาในดานตางๆ ใหมากขึ้น อาทิ 
  - การจัดสภาพแวดลอม กายภาพที่เอื้อตอการเรียนการสอน พัฒนาความคิดสรางสรรค 
  - มุงเนนการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษาใหมากขึ้น  
  - เพิ่มทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะนักศึกษาสายศิลปะและการออกแบบยังขาดทักษะดานนี้มาก
  - อัตลักษณความเปนมหาวิทยาลัยศิลปากร

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
 

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร ซึ่งมี คุณหญิง
กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนดใหผูเขา
รับการสรรหาเปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร จำนวน 2 คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถาม
ของบุคลากร ณ หองดนตรี ศาสตราจารยตรึงใจฯ ชั้น 5 คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ไดจัดเสวนา สสมท ครั้งที่ 3 / TAGB Forum 3 “ทางรอดของอุดมศึกษาไทย”
เมื่อวันจันทรที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ หองแมนดาริน C โรงแรมแมนดาริน ถ.สามยาน กรุงเทพฯ  และไดเชิญ นายชัยณรงค    
อินทรมีทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนวิทยากรรวมเสวนาในหัวขอ “กระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม : 
“ทางรอดของอุดมศึกษาไทย”

 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำป

การศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการประกอบดวย 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช ประธานกรรมการ  2) ผูชวย

ศาสตราจารย  ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการ และ 3) รองศาสตราจารย ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง กรรรมการ ผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อยูในระดับดี ( 4.00 คะแนน)
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รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แนะนำคณบดีคนใหม 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ไดมีมติอนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย 
ดร.จุไรรัตน นันทานิช  เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 
13 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป
   

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระดับปริญญาโท  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) สาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม 
  คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกร 
  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

   
   ประสบการณดานบริหารโดยสังเขป
   พ.ศ. 2555 - 2559  คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
   พ.ศ. 2539 - 2540  หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
   พ.ศ. 2534 - 2537  หัวหนาภาควิชาเภสัชอุตสาหรกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
   พ.ศ. 2532 - 2533  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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5.การสื่อสารและการมีสวนรวม
สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

1. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน  
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย
 

มติ ที่ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย โดยประกอบดวย
 1. นายสุมนต  สกลไชย      ประธานกรรมการ  
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 2. ศาสตราจารย ดร.จตุรนต  ถิระวัฒน    กรรมการ
        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     กรรมการ
 4. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย     กรรมการ
 5. คณบดีกลุมวิทยาศาสตร  จำนวน 1 คน    กรรมการ
 6. คณบดีกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จำนวน 1 คน   กรรมการ
 7. คณบดีกลุมศิลปะและการออกแบบ จำนวน 1 คน    กรรมการ
 8. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือผูแทน   กรรมการ
 9. เจาหนาที่กองนิติการ       ฝายเลขานุการ 
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 เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561  นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มร. จิลส การาชง 
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  รวมแถลงขาวมอบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาธุรกิจระหวางประเทศ แกประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ประมุขของสาธารณรัฐฝรั่งเศสคนปจจุบัน เพื่อยกยองและ
ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานที่โดดเดนในสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ณ โรงแรม 
So Sofitel Bangkok

 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งมี 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนด
ใหผูเขารับการสรรหาเปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร จำนวน 2 คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบ
ขอซักถามของบุคลากร ณ หองประชุม 205 ชั้น 2 อาคารสมบูรณ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

การประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

2. (ราง) ระบบและกลไก เพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปคือ
 1) ควรสรางแรงบันดาลใจ และใหนักศึกษาเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ อาทิ  โอกาสในการได
งานทำ การนำไปใชประกอบอาชีพในอนาคต การศึกษาคนควา การศึกษาตอ ซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหนักศึกษาสนใจ
และตั้งใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น  
 2) คณะวิชามีบทบาทและมีสวนสำคัญในการชวยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา จึงควรสรางบรรยากาศ 
ใหความรวมมือ สงเสริม สนับสนุน ไปพรอมกับการดำเนินการในสวนของมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดทำเอกสารประกอบ
การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษที่คณะเปนผูรับผิดชอบ ทัศนคติของอาจารยในคณะวิชาตอ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เปนตน
 3) ควรเนนการสรางโอกาสใหนักศึกษาไดใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สรางบรรยากาศการเรียนใหนักศึกษา
มีความสุขสนุกกับการเรียน ซึ่งจะชวยใหนักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น อาทิ การรองเพลงภาษาอังกฤษ การสื่อสาร
กับนักศึกษาตางชาติ การจัดทำคายภาษาอังกฤษ 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ระบบและกลไก เพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยเริ่มใชกับนักศึกษาใหมที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2561 และใหพิจารณานำมา
ปรับใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2559 และ 2560 ตามความเหมาะสม

3. โครงการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปคือ
 1) ศูนยฯ มีพันธกิจใน 2 เรื่องใหญที่สำคัญคือ การจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาภาษาอังกฤษ จึงเปนภาระ
งานที่มาก
 2) ควรพิจารณาเรื่องอัตรากำลังและการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อใหการทำงานของศูนยฯ บรรลุตาม
พันธกิจที่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพ
 3) ควรพิจารณาใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 4) ควรวิเคราะหปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปที่ผานมา แลววางแผน
การดำเนินการ แกไขปญหา เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ
 5) การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ควรพัฒนาในดานตางๆ ใหมากขึ้น อาทิ 
  - การจัดสภาพแวดลอม กายภาพที่เอื้อตอการเรียนการสอน พัฒนาความคิดสรางสรรค 
  - มุงเนนการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษาใหมากขึ้น  
  - เพิ่มทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะนักศึกษาสายศิลปะและการออกแบบยังขาดทักษะดานนี้มาก
  - อัตลักษณความเปนมหาวิทยาลัยศิลปากร

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
 

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร ซึ่งมี คุณหญิง
กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนดใหผูเขา
รับการสรรหาเปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร จำนวน 2 คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถาม
ของบุคลากร ณ หองดนตรี ศาสตราจารยตรึงใจฯ ชั้น 5 คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ไดจัดเสวนา สสมท ครั้งที่ 3 / TAGB Forum 3 “ทางรอดของอุดมศึกษาไทย”
เมื่อวันจันทรที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ หองแมนดาริน C โรงแรมแมนดาริน ถ.สามยาน กรุงเทพฯ  และไดเชิญ นายชัยณรงค    
อินทรมีทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนวิทยากรรวมเสวนาในหัวขอ “กระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม : 
“ทางรอดของอุดมศึกษาไทย”

 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำป

การศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการประกอบดวย 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช ประธานกรรมการ  2) ผูชวย

ศาสตราจารย  ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการ และ 3) รองศาสตราจารย ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง กรรรมการ ผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อยูในระดับดี ( 4.00 คะแนน)
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รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แนะนำคณบดีคนใหม 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ไดมีมติอนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย 
ดร.จุไรรัตน นันทานิช  เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 
13 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป
   

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระดับปริญญาโท  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) สาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม 
  คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกร 
  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

   

   
   ประสบการณดานบริหารโดยสังเขป
   พ.ศ. 2555 - 2559  คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
   พ.ศ. 2539 - 2540  หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
   พ.ศ. 2534 - 2537  หัวหนาภาควิชาเภสัชอุตสาหรกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
   พ.ศ. 2532 - 2533  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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5.การสื่อสารและการมีสวนรวม
สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

1. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน  
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย
 

มติ ที่ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย โดยประกอบดวย
 1. นายสุมนต  สกลไชย      ประธานกรรมการ  
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 2. ศาสตราจารย ดร.จตุรนต  ถิระวัฒน    กรรมการ
        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     กรรมการ
 4. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย     กรรมการ
 5. คณบดีกลุมวิทยาศาสตร  จำนวน 1 คน    กรรมการ
 6. คณบดีกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จำนวน 1 คน   กรรมการ
 7. คณบดีกลุมศิลปะและการออกแบบ จำนวน 1 คน    กรรมการ
 8. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือผูแทน   กรรมการ
 9. เจาหนาที่กองนิติการ       ฝายเลขานุการ 
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 เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561  นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มร. จิลส การาชง 
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  รวมแถลงขาวมอบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาธุรกิจระหวางประเทศ แกประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ประมุขของสาธารณรัฐฝรั่งเศสคนปจจุบัน เพื่อยกยองและ
ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานที่โดดเดนในสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ณ โรงแรม 
So Sofitel Bangkok

 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งมี 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนด
ใหผูเขารับการสรรหาเปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร จำนวน 2 คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบ
ขอซักถามของบุคลากร ณ หองประชุม 205 ชั้น 2 อาคารสมบูรณ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

การประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

2. (ราง) ระบบและกลไก เพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปคือ
 1) ควรสรางแรงบันดาลใจ และใหนักศึกษาเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ อาทิ  โอกาสในการได
งานทำ การนำไปใชประกอบอาชีพในอนาคต การศึกษาคนควา การศึกษาตอ ซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหนักศึกษาสนใจ
และตั้งใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น  
 2) คณะวิชามีบทบาทและมีสวนสำคัญในการชวยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา จึงควรสรางบรรยากาศ 
ใหความรวมมือ สงเสริม สนับสนุน ไปพรอมกับการดำเนินการในสวนของมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดทำเอกสารประกอบ
การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษที่คณะเปนผูรับผิดชอบ ทัศนคติของอาจารยในคณะวิชาตอ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เปนตน
 3) ควรเนนการสรางโอกาสใหนักศึกษาไดใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สรางบรรยากาศการเรียนใหนักศึกษา
มีความสุขสนุกกับการเรียน ซึ่งจะชวยใหนักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น อาทิ การรองเพลงภาษาอังกฤษ การสื่อสาร
กับนักศึกษาตางชาติ การจัดทำคายภาษาอังกฤษ 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ระบบและกลไก เพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยเริ่มใชกับนักศึกษาใหมที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2561 และใหพิจารณานำมา
ปรับใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2559 และ 2560 ตามความเหมาะสม

3. โครงการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปคือ
 1) ศูนยฯ มีพันธกิจใน 2 เรื่องใหญที่สำคัญคือ การจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาภาษาอังกฤษ จึงเปนภาระ
งานที่มาก
 2) ควรพิจารณาเรื่องอัตรากำลังและการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อใหการทำงานของศูนยฯ บรรลุตาม
พันธกิจที่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพ
 3) ควรพิจารณาใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 4) ควรวิเคราะหปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปที่ผานมา แลววางแผน
การดำเนินการ แกไขปญหา เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ
 5) การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ควรพัฒนาในดานตางๆ ใหมากขึ้น อาทิ 
  - การจัดสภาพแวดลอม กายภาพที่เอื้อตอการเรียนการสอน พัฒนาความคิดสรางสรรค 
  - มุงเนนการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษาใหมากขึ้น  
  - เพิ่มทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะนักศึกษาสายศิลปะและการออกแบบยังขาดทักษะดานนี้มาก
  - อัตลักษณความเปนมหาวิทยาลัยศิลปากร

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
 

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร ซึ่งมี คุณหญิง
กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนดใหผูเขา
รับการสรรหาเปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร จำนวน 2 คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถาม
ของบุคลากร ณ หองดนตรี ศาสตราจารยตรึงใจฯ ชั้น 5 คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ไดจัดเสวนา สสมท ครั้งที่ 3 / TAGB Forum 3 “ทางรอดของอุดมศึกษาไทย”
เมื่อวันจันทรที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ หองแมนดาริน C โรงแรมแมนดาริน ถ.สามยาน กรุงเทพฯ  และไดเชิญ นายชัยณรงค    
อินทรมีทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนวิทยากรรวมเสวนาในหัวขอ “กระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม : 
“ทางรอดของอุดมศึกษาไทย”

 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำป

การศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการประกอบดวย 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช ประธานกรรมการ  2) ผูชวย

ศาสตราจารย  ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการ และ 3) รองศาสตราจารย ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง กรรรมการ ผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อยูในระดับดี ( 4.00 คะแนน)
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รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แนะนำคณบดีคนใหม 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ไดมีมติอนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย 
ดร.จุไรรัตน นันทานิช  เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 
13 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป
   

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระดับปริญญาโท  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) สาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม 
  คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกร 
  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

   
   ประสบการณดานบริหารโดยสังเขป
   พ.ศ. 2555 - 2559  คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
   พ.ศ. 2539 - 2540  หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
   พ.ศ. 2534 - 2537  หัวหนาภาควิชาเภสัชอุตสาหรกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
   พ.ศ. 2532 - 2533  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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5.การสื่อสารและการมีสวนรวม
สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

1. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน  
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย
 

มติ ที่ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย โดยประกอบดวย
 1. นายสุมนต  สกลไชย      ประธานกรรมการ  
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 2. ศาสตราจารย ดร.จตุรนต  ถิระวัฒน    กรรมการ
        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     กรรมการ
 4. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย     กรรมการ
 5. คณบดีกลุมวิทยาศาสตร  จำนวน 1 คน    กรรมการ
 6. คณบดีกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จำนวน 1 คน   กรรมการ
 7. คณบดีกลุมศิลปะและการออกแบบ จำนวน 1 คน    กรรมการ
 8. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือผูแทน   กรรมการ
 9. เจาหนาที่กองนิติการ       ฝายเลขานุการ 
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 เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561  นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มร. จิลส การาชง 
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  รวมแถลงขาวมอบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาธุรกิจระหวางประเทศ แกประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ประมุขของสาธารณรัฐฝรั่งเศสคนปจจุบัน เพื่อยกยองและ
ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานที่โดดเดนในสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ณ โรงแรม 
So Sofitel Bangkok

 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งมี 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนด
ใหผูเขารับการสรรหาเปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร จำนวน 2 คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบ
ขอซักถามของบุคลากร ณ หองประชุม 205 ชั้น 2 อาคารสมบูรณ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

การประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

2. (ราง) ระบบและกลไก เพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปคือ
 1) ควรสรางแรงบันดาลใจ และใหนักศึกษาเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ อาทิ  โอกาสในการได
งานทำ การนำไปใชประกอบอาชีพในอนาคต การศึกษาคนควา การศึกษาตอ ซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหนักศึกษาสนใจ
และตั้งใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น  
 2) คณะวิชามีบทบาทและมีสวนสำคัญในการชวยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา จึงควรสรางบรรยากาศ 
ใหความรวมมือ สงเสริม สนับสนุน ไปพรอมกับการดำเนินการในสวนของมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดทำเอกสารประกอบ
การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษที่คณะเปนผูรับผิดชอบ ทัศนคติของอาจารยในคณะวิชาตอ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เปนตน
 3) ควรเนนการสรางโอกาสใหนักศึกษาไดใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สรางบรรยากาศการเรียนใหนักศึกษา
มีความสุขสนุกกับการเรียน ซึ่งจะชวยใหนักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น อาทิ การรองเพลงภาษาอังกฤษ การสื่อสาร
กับนักศึกษาตางชาติ การจัดทำคายภาษาอังกฤษ 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ระบบและกลไก เพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยเริ่มใชกับนักศึกษาใหมที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2561 และใหพิจารณานำมา
ปรับใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2559 และ 2560 ตามความเหมาะสม

3. โครงการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปคือ
 1) ศูนยฯ มีพันธกิจใน 2 เรื่องใหญที่สำคัญคือ การจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาภาษาอังกฤษ จึงเปนภาระ
งานที่มาก
 2) ควรพิจารณาเรื่องอัตรากำลังและการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อใหการทำงานของศูนยฯ บรรลุตาม
พันธกิจที่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพ
 3) ควรพิจารณาใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 4) ควรวิเคราะหปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปที่ผานมา แลววางแผน
การดำเนินการ แกไขปญหา เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ
 5) การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ควรพัฒนาในดานตางๆ ใหมากขึ้น อาทิ 
  - การจัดสภาพแวดลอม กายภาพที่เอื้อตอการเรียนการสอน พัฒนาความคิดสรางสรรค 
  - มุงเนนการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษาใหมากขึ้น  
  - เพิ่มทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะนักศึกษาสายศิลปะและการออกแบบยังขาดทักษะดานนี้มาก
  - อัตลักษณความเปนมหาวิทยาลัยศิลปากร

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
 

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร ซึ่งมี คุณหญิง
กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนดใหผูเขา
รับการสรรหาเปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร จำนวน 2 คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถาม
ของบุคลากร ณ หองดนตรี ศาสตราจารยตรึงใจฯ ชั้น 5 คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ไดจัดเสวนา สสมท ครั้งที่ 3 / TAGB Forum 3 “ทางรอดของอุดมศึกษาไทย”
เมื่อวันจันทรที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ หองแมนดาริน C โรงแรมแมนดาริน ถ.สามยาน กรุงเทพฯ  และไดเชิญ นายชัยณรงค    
อินทรมีทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนวิทยากรรวมเสวนาในหัวขอ “กระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม : 
“ทางรอดของอุดมศึกษาไทย”

 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำป

การศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการประกอบดวย 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช ประธานกรรมการ  2) ผูชวย

ศาสตราจารย  ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการ และ 3) รองศาสตราจารย ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง กรรรมการ ผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อยูในระดับดี ( 4.00 คะแนน)
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รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แนะนำคณบดีคนใหม 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ไดมีมติอนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย 
ดร.จุไรรัตน นันทานิช  เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 
13 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป
   

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระดับปริญญาโท  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) สาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม 
  คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกร 
  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

   
   ประสบการณดานบริหารโดยสังเขป
   พ.ศ. 2555 - 2559  คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
   พ.ศ. 2539 - 2540  หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
   พ.ศ. 2534 - 2537  หัวหนาภาควิชาเภสัชอุตสาหรกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
   พ.ศ. 2532 - 2533  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร



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 37 (กรกฎาคม 2561 – สิงหาคม 2561)
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ประเด็นขาว
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
* วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* แนะนำคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของ
  มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย
* สรุปการเสวนา หัวขอ ทางรอดอุดมศึกษาไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมสภามหาวิทยาลัย (สสมท) 
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* แนะนำคณบดีคนใหม  
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย         
* สาระนารู

หนา
1
1
2
3

4
6
9
10
12

“การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญนั้น จะตองสรางและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มี

อยูกอนทั้งสิ้น ถาพื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลนบกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้น

ไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได จึงควรจะเขาใจใหแจงชัดวา นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว 

ยังตองพยายามรักษาพื้นฐานใหมั่นคง ไมบกพรอง พรอมๆ กันได”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  รัชกาลที่ 9

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  รัชกาลที่ 9 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2523

ที่มา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html

 ขอแสดงความยินดีและตอนรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน  ซึ่งเปนนักศึกษารุนแรกของการ
สอบคัดเลือกแบบ TCAS และขอใหนักศึกษาทุกคนไดใชโอกาส และเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้เก็บเกี่ยวสะสม
สิ่งที่มีคุณคาทั้งความรูดานวิชาการ วิชาชีพ ประสบการณ เครือขายรุนพี่ รุนนอง เพื่อนๆ ใหมากที่สุด ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
พรอมใหการสนับสนุนนโยบายการพัฒนานักศึกษา เพ่ือชวยหลอหลอมใหนักศึกษาพรอมท่ีจะกาวออกไปเปนพลเมืองท่ีมี
คุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และชวยพัฒนาสังคม ประเทศชาติตอไป
 สำหรับเรื่องการจัดกิจกรรมรับนองใหม เปนสิ่งที่ดีที่จะสรางความรัก ความสามัคคีระหวางกัน และสภามหาวิทยาลัย
อยากเห็นการจัดกิจกรรมรับนองใหมที่รุนพี่ นองใหม เพื่อนๆ ตางคณะ มาชวยกันคิดจัดกิจกรรมรับนองใหมรวมกันในรูปแบบ
ใหมๆ ที่สรางสรรค และสรางคุณคาประโยชนตอสังคมสวนรวม หลอหลอมอัตลักษณความเปนมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
เปนตนแบบท่ีดีในการจัดกิจกรรมรับนองใหมใหแกสถาบันการศึกษาตางๆ โดยมีมหาวิทยาลัย คณะวิชา เจาหนาท่ี สโมสร
นักศึกษา เปนกลไกใหคำปรึกษา แนะนำ เอื้ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา   
 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 (จำนวน 18 สวนงาน)  ไดดำเนินการเสร็จสิ้นแลว ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้แตกตางจาก
การติดตามและประเมินผลฯ ที่ผานมา คือ ดำเนินการโดยคณะกรรมการชุดเดียวกันทั้ง 18 สวนงาน มีรูปแบบ แนวปฏิบัติ
เดียวกัน ทำใหสภามหาวิทยาลัยเห็นภาพรวมการดำเนินงานของแตละสวนงานและการปฏิบัติงานหนาที่ของคณบดี หัวหนา
สวนงานฯ ทั้งหมดซึ่งมีประโยชนมาก 
 สำหรับเรื่องสำคัญเรงดวนในภาพรวมที่เหมือนๆ กันของสวนงาน คือ เรื่อง จำนวนนักศึกษาที่มีแนวโนมลดลง 
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย เนนการฝกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน การปรับการเรียนการสอนโดยเนนการคิดวิเคราะห 
สรางสรรค การปรับปรุง และพัฒนาปจจัยสนับสนุนรวมทั้งสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนการสอน การปรับโครงสราง
ที่ควรสื่อสารทำความเขาใจกับบุคลากรใหมากขึ้น และการพัฒนาบุคลากรโดยควรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะวิชา  และมหาวิทยาลัยนำเรื่องตางๆ  ดังกลาวไปพิจารณา
ดำเนินการแลว และพรอมใหการสนับสนุน ใหคำปรึกษาและคำแนะนำ เพื่อใหการดำเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้น    
 ขอเปนกำลังใจในการทำงานใหทุกทานนะครับ

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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12 สิงหาคม 2561 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

 วันที่ 12 สิงหาคม 2561  เปนวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
ในนามของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร กระผมขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรง 
ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเปนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2561  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561  ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย 
โดยประกอบดวย

แนะนำคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย

โดยคณะกรรมการฯ มีหนาที่
 1. พิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ ที่เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
 2. อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

นายสุมนต สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

ศาสตราจารย ดร.จตุรนต  ถิระวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พีรพัฒน  ยางกลาง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์  ชาติน้ำเพ็ชร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
กรรมการ

อาจารย ดร.คุณัตว  พิธพรชัยกุล
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 

กรรมการ

สาระนารูสาระนารู กฏหมายขอมูลขาวสารของราชการ “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน”

       ประชาชนมีสิทธิ     

ไดรูขอมูลขาวสาร      รองเรียน             อุทธรณ 

(รับรู/ตรวจดู/ขอดู/
ไดรับขอมูลสวนบุคคล
ของตน/ศึกษาคนควา)

(กรณีไมปฏิบัติตาม
กฏหมาย/ฝาผืน/
ลาชา/ไมไดรับ
ความสะดวก)

(กรณีไมเปดเผยขอมูล/
ไมฟงคำคัดคาน/
ไมแกไขขอมมูล

สวนบุคคล)

การปฏิบัติตามกฏหมายขอมูลขาวสารของราชการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร

(ม.7,9 และ 11)

หามมิใหเปดเผย

(ม.14)

อาจมิใหเปดเผย

(ม.15 และ 16)

คุมครองประโยชนไดเสีย

ของบุคคลที่ 3 (ม.17)

คุมครองขอมูลสวนบุคคล

(ม.23, 24 และ 25)

เก็บรักษาเอกสาร

ประวัติศาสตร (ม.26)

ใหคำแนะนำแกประชาชน

(ม.12)

ลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา

ใหประชาชนดูที่
ศูนยขอมูลขาวสาร

จัดใหประชาชน
ตามที่ขอ

ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย
จะเปดเผยมิได

ขอมูลที่กอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคง/ทำให
การบังคับใชกฏหมายเสื่อมประสิทธิภาพ/กอใหเกิด
อันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล/รายงาน
ทางการแพทย ฯลฯ ตองใชดุลพินิจกอนออกคำสั่ง

เปดเผย

เปดเผย

อาจกำหนดหลักเกณฑ
เงื่อนไขการเปดเผย

ตองใหเหตุผลที่ไมเปดเผย
และแจงสิทธิอุทธรณคำสั่ง

หากเห็นวา การเปดเผยอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใดใหแจงผูนั้นเสนอคำคัดคาน
ภายในเวลาที่กำหนด (ไมนอยกวา 15 วัน)
ตองพิจารณาวา เหตุผลที่คัดคาน ฟงขึ้นหรือไม
แจงผลการพิจารณา และแจงสิทธิอุทธรณ

จะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตอหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนหรือผูอ่ืน โดยปราศจากความ
ยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลมิได เวนแต ตอ จนท. ในหนวยงาน เพ่ือนำไปใช
ตามอำนาจหนาท่ี ฯลฯ
เจาของขอมูลมีสิทธิขอแกไขเปลี่ยนแปลง หรือลบขอมูลขาวสารของตน ถาไมถูกตองตาม
ความเปนจริงและมีสิทธิอุทธรณกรณีหนวยงานไมลบ หรือเปลี่ยนแปลงตามคำขอ

สงเก็บหอจดหมายเหตุ
ขยายเวลาไดคราวละ 5 ป
ขอเก็บไวเอง

แนะนำประชาชนผูขอ ใหไปยื่นคำขอตอหนวยงานที่ควบคุมดูแลขอมูลโดยไมชักชา
หากพบวาขอมูลที่ประชาชนขอ เปนขอมูลของหนวยงานอื่น และระบุหามการเปดเผย (ม.61)
ใหสงคำขอใหหนวยงานนั้นพิจารณาเพื่อมีคำสั่งตอไป

อางอิงและขอบคุณขอมูล จาก อนุสารอุดมศึกษา ปที่ 44 ฉบับ 481 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ขอมูลขาวสารสวนบุคคล

คืออะไร? 

รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว
ของผูถึงแกกรรมดวย

สิ่งที่ทำใหรูตัวผูนั้น      ขอมูลเฉพาะตัวบุคคล
ชื่อ - นามสกุล
ลายพิมพนิ้วมือ
แผนบันทึกเสียง
รูปภาพ ฯลฯ

ฐานะการเงิน
การศึกษา
ประวัติสุขภาพ
ประวัติอาชญากรรม
ประวัติการทำงาน

ราชกิจจานุเบกษา

คำขวัญวันแม ประจำป 2561
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานคำขวัญวันแม ประจำป 2561

“ เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ  ยอมสามารถชวยไทยไขปญหา
ผนึกแรงหลอมรวมรวมปญญา จักนำพาชาติตนรอดพนภัย ”

ที่มา https://news.mthai.com/general-news/661021.html


