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นายภราเดช พยัฆวิเชียร   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษา
ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา  บรรณาธิการ     บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  คณะทำงาน

ปที่ 7 ฉบับที่ 38 (กันยายน – ตุลาคม 2561)

        
 “หลักของคุณธรรม คือการคิดดวยจิตใจที่เปนกลาง กอนจะพูดจะทำสิ่งไร จำเปน
ตองหยุดคิดเสียกอน เพื่อรวบรวมสติใหตั้งมั่น และใหจิตสวางแจมใส ซึ่งเมื่อฝกหัดจนคุนเคย
ชำนาญแลว จะกระทำไดคลองแคลว ชวยใหสามารถแสดงความรู ความคิด ในเรื่องตาง ๆ 
ใหผูฟงเขาใจไดงาย ไดชัด ไมผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม”

 * พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2535

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

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9  

เกี่ยวกับการเรียนประเพณีของชาติไทย

  ประเด็นขาว

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัย
* คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู
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กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

 วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

รัชกาลที่ 9  ในนามของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรขอนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานตลอดไป

 วันที่ 15 กันยายน 2561 เปนวันศิลป พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดงานเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของศาสตราจารย

ศิลป พีระศรี ท่ีมีตอมหาวิทยาลัยศิลปากรและประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัด

นครปฐม ทานไดใหคติพจนไววา Ars longa vita brevis ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น ซึ่งสิ่งนี้จะยังคงอยูกับชาวมหาวิทยาลัยศิลปากร

ทุกคนตลอดไป

 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ของปนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดตั้งมาครบ 75 ป แลว จากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม 

สังกัดกรมศิลปากร ไดยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2486 จนปจจุบันไดปรับเปลี่ยนสถานภาพ

เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 และในการกาวตอไปขางหนาของมหาวิทยาลัยศิลปากร สิ่งสำคัญ

คือมหาวิทยาลัยและทุกคนตองปรับตัว ปรับการดำเนินงานในทุกดานใหทันตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และ

ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็จะตองสรางความเปนผูนำในการสรางสรรค นวัตกรรมท่ีมีคุณคา และมูลคาใหมากย่ิงข้ึน ซ่ึงสภา

มหาวิทยาลัยพรอมจะเปนกลไกหนึ่งในการสนับสนุน และผลักดันมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น 

 สภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันเปนสภามหาวิทยาลัยชุดแรกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 มีจำนวน 31 คน 

เขามาปฏิบัติหนาที่เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 และขณะนี้ไดปฏิบัติหนาที่มาครบ 1 ปแลว กระผมจึงใหคณะกรรมการชุดตางๆ 

ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งไดรายงานผลการดำเนินงาน ความกาวหนาในการทำงาน ในรอบ 1 ปที่ผานมา พรอมปญหาอุปสรรค 

หรือประเด็นอื่นๆ ใหสภามหาวิทยาลัยไดทราบและใหขอเสนอแนะ เพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นไดใหมี

การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ในป พ.ศ.2561 (สิงหาคม 2560-สิงหาคม 2561) เพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย มีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ มาชวยดำเนินการ 

 ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดเริ่มเสนอเรื่องการปรับโครงสรางองคกรของสวนงานใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลว ซึ่งเรื่องนี้

มีความสำคัญมาก เพราะเปนจุดเริ่มตนที่จะผูกโยงกับเรื่องสำคัญอื่นๆ ทั้ง อัตรากำลัง งบประมาณ การบริหารจัดการ ฯลฯ ซึ่ง

สภามหาวิทยาลัยไดใหแนวคิดในการปรับโครงสรางองคกรแกมหาวิทยาลัยไปแลววาควรยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

การทำงานที่เชื่อมโยงบูรณาการกัน มีความยืดหยุน รวมทั้งควรติดตาม ประเมินผล หรือวิจัยสถาบันวารูปแบบโครงสรางสวนงาน

ที่นำเสนอนั้น เมื่อนำไปดำเนินการแลวมีปญหา มีจุดเดน จุดดอยอะไร เพื่อเปนขอมูลในการปรับโครงสรางใหมใหเหมาะสมกับ

บริบท และธรรมชาติของสวนงานนั้นๆ และการปรับโครงสรางองคกร อาจจะมีผลกระทบตอการปรับเปลี่ยนภาระงาน การบริหาร

จัดการ ฯลฯ ซึ่งจะตองใชเวลาในการปรับตัว ปรับวิธีคิดวิธีการทำงาน ก็ขอเปนกำลังใจใหทุกคนครับ

                                                                        ขอบคุณและสวัสดีครับ

                                                                                           

                                                                                (นายภราเดช พยัฆวิเชียร)

                                                                                   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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สาระนารู

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 

เปนวันคลายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

ขอนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานตลอดไป

ดวยเกลาดวยกระหมอนขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

   คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 ไดแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเอง

ของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 โดยประกอบดวย

 คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 ไดประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 

พิจารณา ราง กรอบแนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในเบื้องตน โดยกำหนดขอบเขตการประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งนี้คือ

 1) ระยะเวลาอยูในชวงสิงหาคม 2560 - สิงหาคม 2561 

 2) กรอบการประเมิน เปน 5 มิติ ดังนี้

  มิติที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย

  มิติที่ 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย

  มิติที่ 3 การทำหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

  มิติที่ 4 การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

  มิติที่ 5 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร

 3) เก็บขอมูลโดยการสนทนากลุม และการตอบแบบสอบถาม

21

22

คุณหญิงกษมา วรวรรณ  ณ  อยุธยา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจำ

กรรมการ

อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน

กรรมการ

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ



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 7 ฉบับที่ 38 (กันยายน – ตุลาคม 2561)

        
 “หลักของคุณธรรม คือการคิดดวยจิตใจที่เปนกลาง กอนจะพูดจะทำสิ่งไร จำเปน
ตองหยุดคิดเสียกอน เพื่อรวบรวมสติใหตั้งมั่น และใหจิตสวางแจมใส ซึ่งเมื่อฝกหัดจนคุนเคย
ชำนาญแลว จะกระทำไดคลองแคลว ชวยใหสามารถแสดงความรู ความคิด ในเรื่องตาง ๆ 
ใหผูฟงเขาใจไดงาย ไดชัด ไมผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม”

 * พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2535

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

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9  

เกี่ยวกับการเรียนประเพณีของชาติไทย

  ประเด็นขาว

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัย
* คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู
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กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

คุย
กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

คุย

 วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

รัชกาลที่ 9  ในนามของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรขอนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานตลอดไป

 วันที่ 15 กันยายน 2561 เปนวันศิลป พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดงานเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของศาสตราจารย

ศิลป พีระศรี ท่ีมีตอมหาวิทยาลัยศิลปากรและประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัด

นครปฐม ทานไดใหคติพจนไววา Ars longa vita brevis ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น ซึ่งสิ่งนี้จะยังคงอยูกับชาวมหาวิทยาลัยศิลปากร

ทุกคนตลอดไป

 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ของปนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดตั้งมาครบ 75 ป แลว จากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม 

สังกัดกรมศิลปากร ไดยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2486 จนปจจุบันไดปรับเปลี่ยนสถานภาพ

เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 และในการกาวตอไปขางหนาของมหาวิทยาลัยศิลปากร สิ่งสำคัญ

คือมหาวิทยาลัยและทุกคนตองปรับตัว ปรับการดำเนินงานในทุกดานใหทันตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และ

ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็จะตองสรางความเปนผูนำในการสรางสรรค นวัตกรรมท่ีมีคุณคา และมูลคาใหมากย่ิงข้ึน ซ่ึงสภา

มหาวิทยาลัยพรอมจะเปนกลไกหนึ่งในการสนับสนุน และผลักดันมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น 

 สภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันเปนสภามหาวิทยาลัยชุดแรกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 มีจำนวน 31 คน 

เขามาปฏิบัติหนาที่เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 และขณะนี้ไดปฏิบัติหนาที่มาครบ 1 ปแลว กระผมจึงใหคณะกรรมการชุดตางๆ 

ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งไดรายงานผลการดำเนินงาน ความกาวหนาในการทำงาน ในรอบ 1 ปที่ผานมา พรอมปญหาอุปสรรค 

หรือประเด็นอื่นๆ ใหสภามหาวิทยาลัยไดทราบและใหขอเสนอแนะ เพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นไดใหมี

การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ในป พ.ศ.2561 (สิงหาคม 2560-สิงหาคม 2561) เพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย มีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ มาชวยดำเนินการ 

 ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดเริ่มเสนอเรื่องการปรับโครงสรางองคกรของสวนงานใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลว ซึ่งเรื่องนี้

มีความสำคัญมาก เพราะเปนจุดเริ่มตนที่จะผูกโยงกับเรื่องสำคัญอื่นๆ ทั้ง อัตรากำลัง งบประมาณ การบริหารจัดการ ฯลฯ ซึ่ง

สภามหาวิทยาลัยไดใหแนวคิดในการปรับโครงสรางองคกรแกมหาวิทยาลัยไปแลววาควรยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

การทำงานที่เชื่อมโยงบูรณาการกัน มีความยืดหยุน รวมทั้งควรติดตาม ประเมินผล หรือวิจัยสถาบันวารูปแบบโครงสรางสวนงาน

ที่นำเสนอนั้น เมื่อนำไปดำเนินการแลวมีปญหา มีจุดเดน จุดดอยอะไร เพื่อเปนขอมูลในการปรับโครงสรางใหมใหเหมาะสมกับ

บริบท และธรรมชาติของสวนงานนั้นๆ และการปรับโครงสรางองคกร อาจจะมีผลกระทบตอการปรับเปลี่ยนภาระงาน การบริหาร

จัดการ ฯลฯ ซึ่งจะตองใชเวลาในการปรับตัว ปรับวิธีคิดวิธีการทำงาน ก็ขอเปนกำลังใจใหทุกคนครับ

                                                                        ขอบคุณและสวัสดีครับ

                                                                                           

                                                                                (นายภราเดช พยัฆวิเชียร)

                                                                                   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

3

สาระนารู

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 

เปนวันคลายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

ขอนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานตลอดไป

ดวยเกลาดวยกระหมอนขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

   คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 ไดแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเอง

ของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 โดยประกอบดวย

 คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 ไดประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 

พิจารณา ราง กรอบแนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในเบื้องตน โดยกำหนดขอบเขตการประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งนี้คือ

 1) ระยะเวลาอยูในชวงสิงหาคม 2560 - สิงหาคม 2561 

 2) กรอบการประเมิน เปน 5 มิติ ดังนี้

  มิติที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย

  มิติที่ 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย

  มิติที่ 3 การทำหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

  มิติที่ 4 การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

  มิติที่ 5 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร

 3) เก็บขอมูลโดยการสนทนากลุม และการตอบแบบสอบถาม

21

22

คุณหญิงกษมา วรวรรณ  ณ  อยุธยา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจำ

กรรมการ

อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน

กรรมการ

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ



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 7 ฉบับที่ 38 (กันยายน – ตุลาคม 2561)

        
 “หลักของคุณธรรม คือการคิดดวยจิตใจที่เปนกลาง กอนจะพูดจะทำสิ่งไร จำเปน
ตองหยุดคิดเสียกอน เพื่อรวบรวมสติใหตั้งมั่น และใหจิตสวางแจมใส ซึ่งเมื่อฝกหัดจนคุนเคย
ชำนาญแลว จะกระทำไดคลองแคลว ชวยใหสามารถแสดงความรู ความคิด ในเรื่องตาง ๆ 
ใหผูฟงเขาใจไดงาย ไดชัด ไมผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม”

 * พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2535

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

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9  

เกี่ยวกับการเรียนประเพณีของชาติไทย

  ประเด็นขาว

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัย
* คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา
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8

2

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

 วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

รัชกาลที่ 9  ในนามของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรขอนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานตลอดไป

 วันที่ 15 กันยายน 2561 เปนวันศิลป พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดงานเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของศาสตราจารย

ศิลป พีระศรี ท่ีมีตอมหาวิทยาลัยศิลปากรและประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัด

นครปฐม ทานไดใหคติพจนไววา Ars longa vita brevis ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น ซึ่งสิ่งนี้จะยังคงอยูกับชาวมหาวิทยาลัยศิลปากร

ทุกคนตลอดไป

 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ของปนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดตั้งมาครบ 75 ป แลว จากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม 

สังกัดกรมศิลปากร ไดยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2486 จนปจจุบันไดปรับเปลี่ยนสถานภาพ

เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 และในการกาวตอไปขางหนาของมหาวิทยาลัยศิลปากร สิ่งสำคัญ

คือมหาวิทยาลัยและทุกคนตองปรับตัว ปรับการดำเนินงานในทุกดานใหทันตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และ

ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็จะตองสรางความเปนผูนำในการสรางสรรค นวัตกรรมท่ีมีคุณคา และมูลคาใหมากย่ิงข้ึน ซ่ึงสภา

มหาวิทยาลัยพรอมจะเปนกลไกหนึ่งในการสนับสนุน และผลักดันมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น 

 สภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันเปนสภามหาวิทยาลัยชุดแรกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 มีจำนวน 31 คน 

เขามาปฏิบัติหนาที่เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 และขณะนี้ไดปฏิบัติหนาที่มาครบ 1 ปแลว กระผมจึงใหคณะกรรมการชุดตางๆ 

ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งไดรายงานผลการดำเนินงาน ความกาวหนาในการทำงาน ในรอบ 1 ปที่ผานมา พรอมปญหาอุปสรรค 

หรือประเด็นอื่นๆ ใหสภามหาวิทยาลัยไดทราบและใหขอเสนอแนะ เพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นไดใหมี

การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ในป พ.ศ.2561 (สิงหาคม 2560-สิงหาคม 2561) เพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย มีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ มาชวยดำเนินการ 

 ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดเริ่มเสนอเรื่องการปรับโครงสรางองคกรของสวนงานใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลว ซึ่งเรื่องนี้

มีความสำคัญมาก เพราะเปนจุดเริ่มตนที่จะผูกโยงกับเรื่องสำคัญอื่นๆ ทั้ง อัตรากำลัง งบประมาณ การบริหารจัดการ ฯลฯ ซึ่ง

สภามหาวิทยาลัยไดใหแนวคิดในการปรับโครงสรางองคกรแกมหาวิทยาลัยไปแลววาควรยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

การทำงานที่เชื่อมโยงบูรณาการกัน มีความยืดหยุน รวมทั้งควรติดตาม ประเมินผล หรือวิจัยสถาบันวารูปแบบโครงสรางสวนงาน

ที่นำเสนอนั้น เมื่อนำไปดำเนินการแลวมีปญหา มีจุดเดน จุดดอยอะไร เพื่อเปนขอมูลในการปรับโครงสรางใหมใหเหมาะสมกับ

บริบท และธรรมชาติของสวนงานนั้นๆ และการปรับโครงสรางองคกร อาจจะมีผลกระทบตอการปรับเปลี่ยนภาระงาน การบริหาร

จัดการ ฯลฯ ซึ่งจะตองใชเวลาในการปรับตัว ปรับวิธีคิดวิธีการทำงาน ก็ขอเปนกำลังใจใหทุกคนครับ

                                                                        ขอบคุณและสวัสดีครับ

                                                                                           

                                                                                (นายภราเดช พยัฆวิเชียร)

                                                                                   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

3

สาระนารู

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 

เปนวันคลายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

ขอนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานตลอดไป

ดวยเกลาดวยกระหมอนขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

   คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 ไดแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเอง

ของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 โดยประกอบดวย

 คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 ไดประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 

พิจารณา ราง กรอบแนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในเบื้องตน โดยกำหนดขอบเขตการประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งนี้คือ

 1) ระยะเวลาอยูในชวงสิงหาคม 2560 - สิงหาคม 2561 

 2) กรอบการประเมิน เปน 5 มิติ ดังนี้

  มิติที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย

  มิติที่ 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย

  มิติที่ 3 การทำหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

  มิติที่ 4 การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

  มิติที่ 5 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร

 3) เก็บขอมูลโดยการสนทนากลุม และการตอบแบบสอบถาม

21

22

คุณหญิงกษมา วรวรรณ  ณ  อยุธยา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจำ

กรรมการ

อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน

กรรมการ

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญสรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561

1. ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562

 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่คณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี เสนอ

2. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562

 
มติ ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2,039.0987 ลานบาท ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ 

3. แผนพัฒนาคณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2561-2565

 
 ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1) มหาวิทยาลัย และคณะโบราณคดี มีศักยภาพ มีองคความรูดานการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จึงเปนโอกาสที่ดี
ในการมีสวนรวม สงเสริม ผลักดันนโยบายดานการทองเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล โดยการจัดทำโครงการเสนอของบประมาณ
จากรัฐบาล อาทิ การจัดทำคูมือการทองเที่ยวและแปลเปนภาษาตางๆ  นอกจากนั้นยังเกิดการทำงานในลักษณะบูรณาการ
ระหวางภาควิชาสาขาวิชาตางๆ ภายในคณะดวย
 2) ควรนำความรูดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สื่อสังคม มาบูรณาการกับองคความรูดานโบราณคดี ประวัติศาสตร
ศิลปะ และอื่นๆ ใหมากขึ้น เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูใหม นวัตกรรมที่สามารถสรางมูลคาในรูปแบบตางๆ อาทิ การนำ
ความรูโบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ ไปสรางเปนภาพยนตร นวนิยาย การตูน 
 3) ควรจัดทำหลักสูตร online เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนในยุคปจจุบัน และกาวพนขอจำกัด
เร่ืองพ้ืนท่ี จำนวนอาจารยท่ีมีจำนวนนอย นอกจากน้ันยังเปดโอกาสใหผูสนใจสามารถเขาถึงองคความรู และมีโอกาสไดเรียนมากข้ึน 
 4) ควรสื่อสารประชาสัมพันธคณะ และผลงานตางๆ ใหภายนอกไดรับทราบมากขึ้น
 5) ควรผลักดันใหภาควิชาดานภาษาทั้งภาษาตะวันตก และภาษาตะวันออก มีความเขมแข็งมากขึ้น เพื่อใหการพัฒนา
คณะสามารถกาวไปพรอมๆ กัน อาทิ การทำงานในลักษณะบูรณาการระหวางภาควิชา สาขาวิชาใหมากขึ้น การทำโครงการ
บริการทางวิชาการ การจัดทำผลงานวิชาการรวมกัน เปนตน 
 6) ควรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และวัฒนธรรมองคกร รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากร
ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยารวดเร็ว
 7) ควรนำความรูความเชี่ยวชาญ ศักยภาพของบุคลากรในคณะ ซึ่งหลายทานมีเครือขายในระดับนานาชาติ มาใชใหเกิด
ประโยชนกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะวิชาตางๆ ใหมากขึ้น
มติ ที่ประชุมแผนพัฒนาคณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2561-2565 ตามที่คณบดีคณะโบราณคดีเสนอ       

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
      1) ควรมีการประสานงาน เชื่อมโยง และบูรณาการการทำงานรวมกันในทุกระดับใหมากขึ้น
      2) ควรพัฒนาบุคลากร โดยการปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงาน และเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร
ใหมากขึ้น
     มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับโครงสรางองคกรของสำนักงานอธิการบดี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต 
ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

การประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561

1. การปรับโครงสรางองคกรของสำนักงานอธิการบดี

 

2. การปรับโครงสรางองคกรของสวนงาน จำนวน 2 สวนงาน

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
       ควรติดตาม ประเมินผล หรือวิจัยสถาบันเรื่องการปรับโครงสรางองคกรที่แตละสวนงานเสนอมา ซึ่งมีความแตกตางกัน อาทิ 
บางสวนงานมีสำนักงานคณบดี บางสวนงานไมมีสำนักงานคณบดี วาการดำเนินการมีปญหา อุปสรรค มีขอเดน ขอดอยอะไรบาง 
แลวนำมาใชประโยชน เปนขอมูลในการปรับโครงสรางองคกรใหเหมาะสมกับบริบท และการทำงานของแตละสวนงานตอไป 
     มติ ที่ประชุม  1. เห็นชอบการปรับโครงสรางของวิทยาลัยนานาชาติ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
                      2. ใหปรับโครงสรางของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากที่เสนอมาคือ “ไมมีการแบงหนวยงาน
ภายในของคณะ” เปน “มีสำนักงานคณบดี” ทั้งนี้เพื่อลดภาระงาน ความรับผิดชอบของคณบดี และมีเวลาในการบริหารจัดการ 
การพัฒนางานในดานตางๆ ของคณะมากขึ้น อยางไรก็ตามหากตอไปเมื่อไดมีการติดตาม และประเมินผลแลวพบวามีปญหา อุปสรรค 
และไมเหมาะสม คณะฯ ก็อาจจะเสนอปรับรูปแบบใหมได 

3. แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
           1) ควรหาแนวทาง กลไกในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหวางกองแผนงานซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำแผน กับสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งตองพิจารณาใหความเห็นชอบแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
           2) ควรเพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของแผนปฏิบัติการ อาทิ ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินการตามตัวชี้วัด  หรือผลสัมฤทธิ์ที่ไดรับ
จากการเขารวมโครงการตางๆ 
          3) ควรกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของแตละสวนงาน เมื่อสิ้นปงบประมาณใหสภามหาวิทยาลัยทราบดวย
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

     มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหวิทยาลัยนานาชาติมีที่ตั้ง ณ ชั้น 8 และชั้น 9 อาคาร กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บางรัก 
กรุงเทพมหานคร แตเพียงแหงเดียวแทนการจัดการเรียนการสอนและมีสำนักงานสองแหง คือ ที่สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
และที่ชั้น 9 อาคาร กสท โทรคมนาคมฯ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

4. วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติจัดตั้งสำนักงาน และจัดการศึกษา ณ ชั้น 8 และชั้น 9 อาคาร กสท โทรคมนาคม 
   จำกัด (มหาชน)  บางรัก กรุงเทพมหานคร แตเพียงแหงเดียว  แทนการจัดการเรียนการสอนและมีสำนักงาน
   สองแหง คือ ที่สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และที่ชั้น 9 อาคาร กสท โทรคมนาคมฯ
 

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

           ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 สภามหาวิทยาลัยไดเชิญผูไดรับการเสนอชื่อ
เปนผูสมควรดำรงตำแหนงผูอำนวยการหอศิลป จำนวน 2 คน คือ ผูชวยศาสตราจารยณัฎฐพล สุวรรณกุศลสง และ อาจารย ดร.
ปรมพร ศิริกุลชยานนท มาแสดงวิสัยทัศน แผนพัฒนาหอศิลปในชวงระยะเวลา 4 ป ที่ดำรงตำแหนง เพื่อพิจารณาเลือกผูสมควร
ดำรงตำแหนงผูอำนวยการหอศิลป  ณ หองประชุมนริศรานุวัติวงศ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ

          มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดกิจกรรมเนื่องในวันศิลป พีระศรี 126 ป เมื่อวันเสารที่ 15 กันยายน 2561 ณ ลานอนุสาวรีย
ศาสตราจารยศิลป พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จ.นครปฐม และไดเชิญนายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัย ใหเปนเกียรติรวมเปดงาน วันศิลป พีระศรี 126 ป และมอบของที่ระลึกให นายชวน หลีกภัย ประธานในพิธี 

           คณะมัณฑนศิลปไดจัดนิทรรศการผลงานคณาจารยคณะมัณฑนศิลป ประจำป 2561  โครงการสงเสริมชุมชนตนแบบ
สืบสานมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมสูเศรษฐกิจสรางสรรค ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ หองนิทรรศการ 5 
ชั้น 2 หอศิลปรวมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ และไดเชิญนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานเปดงาน

          มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 75 ป เมื่อวันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561 
ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จ.นครปฐม และไดเชิญ
นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานเปดงาน พรอมทั้งมอบเกียรติบัตรใหกับผูทำคุณประโยชน ผูสรางชื่อเสียง
ใหแกมหาวิทยาลัย ผูไดรับรางวัลผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค บุคลากรและนักศึกษาเกาดีเดน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

           มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับ QS Asia จัดงานประชุม QS Totally Arts Summit  ดานศิลปะและการออกแบบระดับ
นานาชาติ ครั้งแรกของประเทศไทย ในหัวขอ 21st  Century Art And Design Education : Nuturing Passion With Purpose 
เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ณ หอง Grand Ballroom โรงแรม Millennium Hilton Bangkok และไดเชิญ นายภราเดช  พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม รวมทั้งไดรับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมเปดงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความกาวหนาทางวิชาการ ดานศิลปะ
และการออกแบบ ระหวางศิลปน นักออกแบบ นักวิชาการดานศิลปะ ตลอดจนคณาจารย นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปจากทั่วโลก



54

6 7

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญสรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561

1. ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562

 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่คณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี เสนอ

2. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562

 
มติ ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2,039.0987 ลานบาท ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ 

3. แผนพัฒนาคณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2561-2565

 
 ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1) มหาวิทยาลัย และคณะโบราณคดี มีศักยภาพ มีองคความรูดานการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จึงเปนโอกาสที่ดี
ในการมีสวนรวม สงเสริม ผลักดันนโยบายดานการทองเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล โดยการจัดทำโครงการเสนอของบประมาณ
จากรัฐบาล อาทิ การจัดทำคูมือการทองเที่ยวและแปลเปนภาษาตางๆ  นอกจากนั้นยังเกิดการทำงานในลักษณะบูรณาการ
ระหวางภาควิชาสาขาวิชาตางๆ ภายในคณะดวย
 2) ควรนำความรูดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สื่อสังคม มาบูรณาการกับองคความรูดานโบราณคดี ประวัติศาสตร
ศิลปะ และอื่นๆ ใหมากขึ้น เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูใหม นวัตกรรมที่สามารถสรางมูลคาในรูปแบบตางๆ อาทิ การนำ
ความรูโบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ ไปสรางเปนภาพยนตร นวนิยาย การตูน 
 3) ควรจัดทำหลักสูตร online เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนในยุคปจจุบัน และกาวพนขอจำกัด
เร่ืองพ้ืนท่ี จำนวนอาจารยท่ีมีจำนวนนอย นอกจากน้ันยังเปดโอกาสใหผูสนใจสามารถเขาถึงองคความรู และมีโอกาสไดเรียนมากข้ึน 
 4) ควรสื่อสารประชาสัมพันธคณะ และผลงานตางๆ ใหภายนอกไดรับทราบมากขึ้น
 5) ควรผลักดันใหภาควิชาดานภาษาทั้งภาษาตะวันตก และภาษาตะวันออก มีความเขมแข็งมากขึ้น เพื่อใหการพัฒนา
คณะสามารถกาวไปพรอมๆ กัน อาทิ การทำงานในลักษณะบูรณาการระหวางภาควิชา สาขาวิชาใหมากขึ้น การทำโครงการ
บริการทางวิชาการ การจัดทำผลงานวิชาการรวมกัน เปนตน 
 6) ควรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และวัฒนธรรมองคกร รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากร
ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยารวดเร็ว
 7) ควรนำความรูความเชี่ยวชาญ ศักยภาพของบุคลากรในคณะ ซึ่งหลายทานมีเครือขายในระดับนานาชาติ มาใชใหเกิด
ประโยชนกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะวิชาตางๆ ใหมากขึ้น
มติ ที่ประชุมแผนพัฒนาคณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2561-2565 ตามที่คณบดีคณะโบราณคดีเสนอ       

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
      1) ควรมีการประสานงาน เชื่อมโยง และบูรณาการการทำงานรวมกันในทุกระดับใหมากขึ้น
      2) ควรพัฒนาบุคลากร โดยการปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงาน และเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร
ใหมากขึ้น
     มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับโครงสรางองคกรของสำนักงานอธิการบดี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต 
ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

การประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561

1. การปรับโครงสรางองคกรของสำนักงานอธิการบดี

 

2. การปรับโครงสรางองคกรของสวนงาน จำนวน 2 สวนงาน

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
       ควรติดตาม ประเมินผล หรือวิจัยสถาบันเรื่องการปรับโครงสรางองคกรที่แตละสวนงานเสนอมา ซึ่งมีความแตกตางกัน อาทิ 
บางสวนงานมีสำนักงานคณบดี บางสวนงานไมมีสำนักงานคณบดี วาการดำเนินการมีปญหา อุปสรรค มีขอเดน ขอดอยอะไรบาง 
แลวนำมาใชประโยชน เปนขอมูลในการปรับโครงสรางองคกรใหเหมาะสมกับบริบท และการทำงานของแตละสวนงานตอไป 
     มติ ที่ประชุม  1. เห็นชอบการปรับโครงสรางของวิทยาลัยนานาชาติ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
                      2. ใหปรับโครงสรางของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากที่เสนอมาคือ “ไมมีการแบงหนวยงาน
ภายในของคณะ” เปน “มีสำนักงานคณบดี” ทั้งนี้เพื่อลดภาระงาน ความรับผิดชอบของคณบดี และมีเวลาในการบริหารจัดการ 
การพัฒนางานในดานตางๆ ของคณะมากขึ้น อยางไรก็ตามหากตอไปเมื่อไดมีการติดตาม และประเมินผลแลวพบวามีปญหา อุปสรรค 
และไมเหมาะสม คณะฯ ก็อาจจะเสนอปรับรูปแบบใหมได 

3. แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
           1) ควรหาแนวทาง กลไกในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหวางกองแผนงานซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำแผน กับสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งตองพิจารณาใหความเห็นชอบแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
           2) ควรเพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของแผนปฏิบัติการ อาทิ ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินการตามตัวชี้วัด  หรือผลสัมฤทธิ์ที่ไดรับ
จากการเขารวมโครงการตางๆ 
          3) ควรกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของแตละสวนงาน เมื่อสิ้นปงบประมาณใหสภามหาวิทยาลัยทราบดวย
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

     มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหวิทยาลัยนานาชาติมีที่ตั้ง ณ ชั้น 8 และชั้น 9 อาคาร กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บางรัก 
กรุงเทพมหานคร แตเพียงแหงเดียวแทนการจัดการเรียนการสอนและมีสำนักงานสองแหง คือ ที่สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
และที่ชั้น 9 อาคาร กสท โทรคมนาคมฯ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

4. วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติจัดตั้งสำนักงาน และจัดการศึกษา ณ ชั้น 8 และชั้น 9 อาคาร กสท โทรคมนาคม 
   จำกัด (มหาชน)  บางรัก กรุงเทพมหานคร แตเพียงแหงเดียว  แทนการจัดการเรียนการสอนและมีสำนักงาน
   สองแหง คือ ที่สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และที่ชั้น 9 อาคาร กสท โทรคมนาคมฯ
 

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

           ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 สภามหาวิทยาลัยไดเชิญผูไดรับการเสนอชื่อ
เปนผูสมควรดำรงตำแหนงผูอำนวยการหอศิลป จำนวน 2 คน คือ ผูชวยศาสตราจารยณัฎฐพล สุวรรณกุศลสง และ อาจารย ดร.
ปรมพร ศิริกุลชยานนท มาแสดงวิสัยทัศน แผนพัฒนาหอศิลปในชวงระยะเวลา 4 ป ที่ดำรงตำแหนง เพื่อพิจารณาเลือกผูสมควร
ดำรงตำแหนงผูอำนวยการหอศิลป  ณ หองประชุมนริศรานุวัติวงศ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ

          มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดกิจกรรมเนื่องในวันศิลป พีระศรี 126 ป เมื่อวันเสารที่ 15 กันยายน 2561 ณ ลานอนุสาวรีย
ศาสตราจารยศิลป พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จ.นครปฐม และไดเชิญนายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัย ใหเปนเกียรติรวมเปดงาน วันศิลป พีระศรี 126 ป และมอบของที่ระลึกให นายชวน หลีกภัย ประธานในพิธี 

           คณะมัณฑนศิลปไดจัดนิทรรศการผลงานคณาจารยคณะมัณฑนศิลป ประจำป 2561  โครงการสงเสริมชุมชนตนแบบ
สืบสานมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมสูเศรษฐกิจสรางสรรค ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ หองนิทรรศการ 5 
ชั้น 2 หอศิลปรวมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ และไดเชิญนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานเปดงาน

          มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 75 ป เมื่อวันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561 
ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จ.นครปฐม และไดเชิญ
นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานเปดงาน พรอมทั้งมอบเกียรติบัตรใหกับผูทำคุณประโยชน ผูสรางชื่อเสียง
ใหแกมหาวิทยาลัย ผูไดรับรางวัลผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค บุคลากรและนักศึกษาเกาดีเดน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

           มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับ QS Asia จัดงานประชุม QS Totally Arts Summit  ดานศิลปะและการออกแบบระดับ
นานาชาติ ครั้งแรกของประเทศไทย ในหัวขอ 21st  Century Art And Design Education : Nuturing Passion With Purpose 
เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ณ หอง Grand Ballroom โรงแรม Millennium Hilton Bangkok และไดเชิญ นายภราเดช  พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม รวมทั้งไดรับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมเปดงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความกาวหนาทางวิชาการ ดานศิลปะ
และการออกแบบ ระหวางศิลปน นักออกแบบ นักวิชาการดานศิลปะ ตลอดจนคณาจารย นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปจากทั่วโลก
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญสรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561

1. ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562

 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่คณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี เสนอ

2. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562

 
มติ ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2,039.0987 ลานบาท ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ 

3. แผนพัฒนาคณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2561-2565

 
 ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1) มหาวิทยาลัย และคณะโบราณคดี มีศักยภาพ มีองคความรูดานการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จึงเปนโอกาสที่ดี
ในการมีสวนรวม สงเสริม ผลักดันนโยบายดานการทองเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล โดยการจัดทำโครงการเสนอของบประมาณ
จากรัฐบาล อาทิ การจัดทำคูมือการทองเที่ยวและแปลเปนภาษาตางๆ  นอกจากนั้นยังเกิดการทำงานในลักษณะบูรณาการ
ระหวางภาควิชาสาขาวิชาตางๆ ภายในคณะดวย
 2) ควรนำความรูดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สื่อสังคม มาบูรณาการกับองคความรูดานโบราณคดี ประวัติศาสตร
ศิลปะ และอื่นๆ ใหมากขึ้น เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูใหม นวัตกรรมที่สามารถสรางมูลคาในรูปแบบตางๆ อาทิ การนำ
ความรูโบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ ไปสรางเปนภาพยนตร นวนิยาย การตูน 
 3) ควรจัดทำหลักสูตร online เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนในยุคปจจุบัน และกาวพนขอจำกัด
เร่ืองพ้ืนท่ี จำนวนอาจารยท่ีมีจำนวนนอย นอกจากน้ันยังเปดโอกาสใหผูสนใจสามารถเขาถึงองคความรู และมีโอกาสไดเรียนมากข้ึน 
 4) ควรสื่อสารประชาสัมพันธคณะ และผลงานตางๆ ใหภายนอกไดรับทราบมากขึ้น
 5) ควรผลักดันใหภาควิชาดานภาษาทั้งภาษาตะวันตก และภาษาตะวันออก มีความเขมแข็งมากขึ้น เพื่อใหการพัฒนา
คณะสามารถกาวไปพรอมๆ กัน อาทิ การทำงานในลักษณะบูรณาการระหวางภาควิชา สาขาวิชาใหมากขึ้น การทำโครงการ
บริการทางวิชาการ การจัดทำผลงานวิชาการรวมกัน เปนตน 
 6) ควรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และวัฒนธรรมองคกร รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากร
ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยารวดเร็ว
 7) ควรนำความรูความเชี่ยวชาญ ศักยภาพของบุคลากรในคณะ ซึ่งหลายทานมีเครือขายในระดับนานาชาติ มาใชใหเกิด
ประโยชนกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะวิชาตางๆ ใหมากขึ้น
มติ ที่ประชุมแผนพัฒนาคณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2561-2565 ตามที่คณบดีคณะโบราณคดีเสนอ       

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
      1) ควรมีการประสานงาน เชื่อมโยง และบูรณาการการทำงานรวมกันในทุกระดับใหมากขึ้น
      2) ควรพัฒนาบุคลากร โดยการปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงาน และเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร
ใหมากขึ้น
     มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับโครงสรางองคกรของสำนักงานอธิการบดี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต 
ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

การประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561

1. การปรับโครงสรางองคกรของสำนักงานอธิการบดี

 

2. การปรับโครงสรางองคกรของสวนงาน จำนวน 2 สวนงาน

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
       ควรติดตาม ประเมินผล หรือวิจัยสถาบันเรื่องการปรับโครงสรางองคกรที่แตละสวนงานเสนอมา ซึ่งมีความแตกตางกัน อาทิ 
บางสวนงานมีสำนักงานคณบดี บางสวนงานไมมีสำนักงานคณบดี วาการดำเนินการมีปญหา อุปสรรค มีขอเดน ขอดอยอะไรบาง 
แลวนำมาใชประโยชน เปนขอมูลในการปรับโครงสรางองคกรใหเหมาะสมกับบริบท และการทำงานของแตละสวนงานตอไป 
     มติ ที่ประชุม  1. เห็นชอบการปรับโครงสรางของวิทยาลัยนานาชาติ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
                      2. ใหปรับโครงสรางของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากที่เสนอมาคือ “ไมมีการแบงหนวยงาน
ภายในของคณะ” เปน “มีสำนักงานคณบดี” ทั้งนี้เพื่อลดภาระงาน ความรับผิดชอบของคณบดี และมีเวลาในการบริหารจัดการ 
การพัฒนางานในดานตางๆ ของคณะมากขึ้น อยางไรก็ตามหากตอไปเมื่อไดมีการติดตาม และประเมินผลแลวพบวามีปญหา อุปสรรค 
และไมเหมาะสม คณะฯ ก็อาจจะเสนอปรับรูปแบบใหมได 

3. แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
           1) ควรหาแนวทาง กลไกในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหวางกองแผนงานซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำแผน กับสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งตองพิจารณาใหความเห็นชอบแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
           2) ควรเพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของแผนปฏิบัติการ อาทิ ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินการตามตัวชี้วัด  หรือผลสัมฤทธิ์ที่ไดรับ
จากการเขารวมโครงการตางๆ 
          3) ควรกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของแตละสวนงาน เมื่อสิ้นปงบประมาณใหสภามหาวิทยาลัยทราบดวย
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

     มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหวิทยาลัยนานาชาติมีที่ตั้ง ณ ชั้น 8 และชั้น 9 อาคาร กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บางรัก 
กรุงเทพมหานคร แตเพียงแหงเดียวแทนการจัดการเรียนการสอนและมีสำนักงานสองแหง คือ ที่สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
และที่ชั้น 9 อาคาร กสท โทรคมนาคมฯ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

4. วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติจัดตั้งสำนักงาน และจัดการศึกษา ณ ชั้น 8 และชั้น 9 อาคาร กสท โทรคมนาคม 
   จำกัด (มหาชน)  บางรัก กรุงเทพมหานคร แตเพียงแหงเดียว  แทนการจัดการเรียนการสอนและมีสำนักงาน
   สองแหง คือ ที่สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และที่ชั้น 9 อาคาร กสท โทรคมนาคมฯ
 

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

           ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 สภามหาวิทยาลัยไดเชิญผูไดรับการเสนอชื่อ
เปนผูสมควรดำรงตำแหนงผูอำนวยการหอศิลป จำนวน 2 คน คือ ผูชวยศาสตราจารยณัฎฐพล สุวรรณกุศลสง และ อาจารย ดร.
ปรมพร ศิริกุลชยานนท มาแสดงวิสัยทัศน แผนพัฒนาหอศิลปในชวงระยะเวลา 4 ป ที่ดำรงตำแหนง เพื่อพิจารณาเลือกผูสมควร
ดำรงตำแหนงผูอำนวยการหอศิลป  ณ หองประชุมนริศรานุวัติวงศ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ

          มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดกิจกรรมเนื่องในวันศิลป พีระศรี 126 ป เมื่อวันเสารที่ 15 กันยายน 2561 ณ ลานอนุสาวรีย
ศาสตราจารยศิลป พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จ.นครปฐม และไดเชิญนายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัย ใหเปนเกียรติรวมเปดงาน วันศิลป พีระศรี 126 ป และมอบของที่ระลึกให นายชวน หลีกภัย ประธานในพิธี 

           คณะมัณฑนศิลปไดจัดนิทรรศการผลงานคณาจารยคณะมัณฑนศิลป ประจำป 2561  โครงการสงเสริมชุมชนตนแบบ
สืบสานมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมสูเศรษฐกิจสรางสรรค ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ หองนิทรรศการ 5 
ชั้น 2 หอศิลปรวมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ และไดเชิญนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานเปดงาน

          มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 75 ป เมื่อวันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561 
ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จ.นครปฐม และไดเชิญ
นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานเปดงาน พรอมทั้งมอบเกียรติบัตรใหกับผูทำคุณประโยชน ผูสรางชื่อเสียง
ใหแกมหาวิทยาลัย ผูไดรับรางวัลผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค บุคลากรและนักศึกษาเกาดีเดน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

           มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับ QS Asia จัดงานประชุม QS Totally Arts Summit  ดานศิลปะและการออกแบบระดับ
นานาชาติ ครั้งแรกของประเทศไทย ในหัวขอ 21st  Century Art And Design Education : Nuturing Passion With Purpose 
เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ณ หอง Grand Ballroom โรงแรม Millennium Hilton Bangkok และไดเชิญ นายภราเดช  พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม รวมทั้งไดรับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมเปดงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความกาวหนาทางวิชาการ ดานศิลปะ
และการออกแบบ ระหวางศิลปน นักออกแบบ นักวิชาการดานศิลปะ ตลอดจนคณาจารย นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปจากทั่วโลก
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญสรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561

1. ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562

 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่คณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี เสนอ

2. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562

 
มติ ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2,039.0987 ลานบาท ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ 

3. แผนพัฒนาคณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2561-2565

 
 ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1) มหาวิทยาลัย และคณะโบราณคดี มีศักยภาพ มีองคความรูดานการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จึงเปนโอกาสที่ดี
ในการมีสวนรวม สงเสริม ผลักดันนโยบายดานการทองเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล โดยการจัดทำโครงการเสนอของบประมาณ
จากรัฐบาล อาทิ การจัดทำคูมือการทองเที่ยวและแปลเปนภาษาตางๆ  นอกจากนั้นยังเกิดการทำงานในลักษณะบูรณาการ
ระหวางภาควิชาสาขาวิชาตางๆ ภายในคณะดวย
 2) ควรนำความรูดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สื่อสังคม มาบูรณาการกับองคความรูดานโบราณคดี ประวัติศาสตร
ศิลปะ และอื่นๆ ใหมากขึ้น เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูใหม นวัตกรรมที่สามารถสรางมูลคาในรูปแบบตางๆ อาทิ การนำ
ความรูโบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ ไปสรางเปนภาพยนตร นวนิยาย การตูน 
 3) ควรจัดทำหลักสูตร online เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนในยุคปจจุบัน และกาวพนขอจำกัด
เร่ืองพ้ืนท่ี จำนวนอาจารยท่ีมีจำนวนนอย นอกจากน้ันยังเปดโอกาสใหผูสนใจสามารถเขาถึงองคความรู และมีโอกาสไดเรียนมากข้ึน 
 4) ควรสื่อสารประชาสัมพันธคณะ และผลงานตางๆ ใหภายนอกไดรับทราบมากขึ้น
 5) ควรผลักดันใหภาควิชาดานภาษาทั้งภาษาตะวันตก และภาษาตะวันออก มีความเขมแข็งมากขึ้น เพื่อใหการพัฒนา
คณะสามารถกาวไปพรอมๆ กัน อาทิ การทำงานในลักษณะบูรณาการระหวางภาควิชา สาขาวิชาใหมากขึ้น การทำโครงการ
บริการทางวิชาการ การจัดทำผลงานวิชาการรวมกัน เปนตน 
 6) ควรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และวัฒนธรรมองคกร รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากร
ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยารวดเร็ว
 7) ควรนำความรูความเชี่ยวชาญ ศักยภาพของบุคลากรในคณะ ซึ่งหลายทานมีเครือขายในระดับนานาชาติ มาใชใหเกิด
ประโยชนกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะวิชาตางๆ ใหมากขึ้น
มติ ที่ประชุมแผนพัฒนาคณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2561-2565 ตามที่คณบดีคณะโบราณคดีเสนอ       

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
      1) ควรมีการประสานงาน เชื่อมโยง และบูรณาการการทำงานรวมกันในทุกระดับใหมากขึ้น
      2) ควรพัฒนาบุคลากร โดยการปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงาน และเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร
ใหมากขึ้น
     มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับโครงสรางองคกรของสำนักงานอธิการบดี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต 
ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

การประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561

1. การปรับโครงสรางองคกรของสำนักงานอธิการบดี

 

2. การปรับโครงสรางองคกรของสวนงาน จำนวน 2 สวนงาน

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
       ควรติดตาม ประเมินผล หรือวิจัยสถาบันเรื่องการปรับโครงสรางองคกรที่แตละสวนงานเสนอมา ซึ่งมีความแตกตางกัน อาทิ 
บางสวนงานมีสำนักงานคณบดี บางสวนงานไมมีสำนักงานคณบดี วาการดำเนินการมีปญหา อุปสรรค มีขอเดน ขอดอยอะไรบาง 
แลวนำมาใชประโยชน เปนขอมูลในการปรับโครงสรางองคกรใหเหมาะสมกับบริบท และการทำงานของแตละสวนงานตอไป 
     มติ ที่ประชุม  1. เห็นชอบการปรับโครงสรางของวิทยาลัยนานาชาติ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
                      2. ใหปรับโครงสรางของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากที่เสนอมาคือ “ไมมีการแบงหนวยงาน
ภายในของคณะ” เปน “มีสำนักงานคณบดี” ทั้งนี้เพื่อลดภาระงาน ความรับผิดชอบของคณบดี และมีเวลาในการบริหารจัดการ 
การพัฒนางานในดานตางๆ ของคณะมากขึ้น อยางไรก็ตามหากตอไปเมื่อไดมีการติดตาม และประเมินผลแลวพบวามีปญหา อุปสรรค 
และไมเหมาะสม คณะฯ ก็อาจจะเสนอปรับรูปแบบใหมได 

3. แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
           1) ควรหาแนวทาง กลไกในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหวางกองแผนงานซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำแผน กับสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งตองพิจารณาใหความเห็นชอบแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
           2) ควรเพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของแผนปฏิบัติการ อาทิ ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินการตามตัวชี้วัด  หรือผลสัมฤทธิ์ที่ไดรับ
จากการเขารวมโครงการตางๆ 
          3) ควรกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของแตละสวนงาน เมื่อสิ้นปงบประมาณใหสภามหาวิทยาลัยทราบดวย
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

     มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหวิทยาลัยนานาชาติมีที่ตั้ง ณ ชั้น 8 และชั้น 9 อาคาร กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บางรัก 
กรุงเทพมหานคร แตเพียงแหงเดียวแทนการจัดการเรียนการสอนและมีสำนักงานสองแหง คือ ที่สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
และที่ชั้น 9 อาคาร กสท โทรคมนาคมฯ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

4. วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติจัดตั้งสำนักงาน และจัดการศึกษา ณ ชั้น 8 และชั้น 9 อาคาร กสท โทรคมนาคม 
   จำกัด (มหาชน)  บางรัก กรุงเทพมหานคร แตเพียงแหงเดียว  แทนการจัดการเรียนการสอนและมีสำนักงาน
   สองแหง คือ ที่สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และที่ชั้น 9 อาคาร กสท โทรคมนาคมฯ
 

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

           ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 สภามหาวิทยาลัยไดเชิญผูไดรับการเสนอชื่อ
เปนผูสมควรดำรงตำแหนงผูอำนวยการหอศิลป จำนวน 2 คน คือ ผูชวยศาสตราจารยณัฎฐพล สุวรรณกุศลสง และ อาจารย ดร.
ปรมพร ศิริกุลชยานนท มาแสดงวิสัยทัศน แผนพัฒนาหอศิลปในชวงระยะเวลา 4 ป ที่ดำรงตำแหนง เพื่อพิจารณาเลือกผูสมควร
ดำรงตำแหนงผูอำนวยการหอศิลป  ณ หองประชุมนริศรานุวัติวงศ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ

          มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดกิจกรรมเนื่องในวันศิลป พีระศรี 126 ป เมื่อวันเสารที่ 15 กันยายน 2561 ณ ลานอนุสาวรีย
ศาสตราจารยศิลป พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จ.นครปฐม และไดเชิญนายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัย ใหเปนเกียรติรวมเปดงาน วันศิลป พีระศรี 126 ป และมอบของที่ระลึกให นายชวน หลีกภัย ประธานในพิธี 

           คณะมัณฑนศิลปไดจัดนิทรรศการผลงานคณาจารยคณะมัณฑนศิลป ประจำป 2561  โครงการสงเสริมชุมชนตนแบบ
สืบสานมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมสูเศรษฐกิจสรางสรรค ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ หองนิทรรศการ 5 
ชั้น 2 หอศิลปรวมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ และไดเชิญนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานเปดงาน

          มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 75 ป เมื่อวันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561 
ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จ.นครปฐม และไดเชิญ
นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานเปดงาน พรอมทั้งมอบเกียรติบัตรใหกับผูทำคุณประโยชน ผูสรางชื่อเสียง
ใหแกมหาวิทยาลัย ผูไดรับรางวัลผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค บุคลากรและนักศึกษาเกาดีเดน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

           มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับ QS Asia จัดงานประชุม QS Totally Arts Summit  ดานศิลปะและการออกแบบระดับ
นานาชาติ ครั้งแรกของประเทศไทย ในหัวขอ 21st  Century Art And Design Education : Nuturing Passion With Purpose 
เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ณ หอง Grand Ballroom โรงแรม Millennium Hilton Bangkok และไดเชิญ นายภราเดช  พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม รวมทั้งไดรับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมเปดงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความกาวหนาทางวิชาการ ดานศิลปะ
และการออกแบบ ระหวางศิลปน นักออกแบบ นักวิชาการดานศิลปะ ตลอดจนคณาจารย นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปจากทั่วโลก
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 “การปฏิรูปการประเมินการเรียนรูเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูเรียน”
 สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ไดจัดเสวนาเรื่อง “การปฏิรูปการประเมินการเรียนรูเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของผูเรียน” เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร 
และไดเชิญ นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมเสวนา 
 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไดขออนุญาต นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ นำเอกสาร
ประกอบการเสวนา มาลงในขาวสารสภามหาวิทยาลัย 
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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 7 ฉบับที่ 38 (กันยายน – ตุลาคม 2561)

        
 “หลักของคุณธรรม คือการคิดดวยจิตใจที่เปนกลาง กอนจะพูดจะทำสิ่งไร จำเปน
ตองหยุดคิดเสียกอน เพื่อรวบรวมสติใหตั้งมั่น และใหจิตสวางแจมใส ซึ่งเมื่อฝกหัดจนคุนเคย
ชำนาญแลว จะกระทำไดคลองแคลว ชวยใหสามารถแสดงความรู ความคิด ในเรื่องตาง ๆ 
ใหผูฟงเขาใจไดงาย ไดชัด ไมผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม”

 * พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2535

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

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9  

เกี่ยวกับการเรียนประเพณีของชาติไทย

  ประเด็นขาว

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัย
* คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา

1
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4

6

8

2

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

 วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

รัชกาลที่ 9  ในนามของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรขอนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานตลอดไป

 วันที่ 15 กันยายน 2561 เปนวันศิลป พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดงานเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของศาสตราจารย

ศิลป พีระศรี ท่ีมีตอมหาวิทยาลัยศิลปากรและประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัด

นครปฐม ทานไดใหคติพจนไววา Ars longa vita brevis ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น ซึ่งสิ่งนี้จะยังคงอยูกับชาวมหาวิทยาลัยศิลปากร

ทุกคนตลอดไป

 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ของปนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดตั้งมาครบ 75 ป แลว จากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม 

สังกัดกรมศิลปากร ไดยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2486 จนปจจุบันไดปรับเปลี่ยนสถานภาพ

เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 และในการกาวตอไปขางหนาของมหาวิทยาลัยศิลปากร สิ่งสำคัญ

คือมหาวิทยาลัยและทุกคนตองปรับตัว ปรับการดำเนินงานในทุกดานใหทันตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และ

ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็จะตองสรางความเปนผูนำในการสรางสรรค นวัตกรรมท่ีมีคุณคา และมูลคาใหมากย่ิงข้ึน ซ่ึงสภา

มหาวิทยาลัยพรอมจะเปนกลไกหนึ่งในการสนับสนุน และผลักดันมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น 

 สภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันเปนสภามหาวิทยาลัยชุดแรกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 มีจำนวน 31 คน 

เขามาปฏิบัติหนาที่เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 และขณะนี้ไดปฏิบัติหนาที่มาครบ 1 ปแลว กระผมจึงใหคณะกรรมการชุดตางๆ 

ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งไดรายงานผลการดำเนินงาน ความกาวหนาในการทำงาน ในรอบ 1 ปที่ผานมา พรอมปญหาอุปสรรค 

หรือประเด็นอื่นๆ ใหสภามหาวิทยาลัยไดทราบและใหขอเสนอแนะ เพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นไดใหมี

การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ในป พ.ศ.2561 (สิงหาคม 2560-สิงหาคม 2561) เพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย มีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ มาชวยดำเนินการ 

 ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดเริ่มเสนอเรื่องการปรับโครงสรางองคกรของสวนงานใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลว ซึ่งเรื่องนี้

มีความสำคัญมาก เพราะเปนจุดเริ่มตนที่จะผูกโยงกับเรื่องสำคัญอื่นๆ ทั้ง อัตรากำลัง งบประมาณ การบริหารจัดการ ฯลฯ ซึ่ง

สภามหาวิทยาลัยไดใหแนวคิดในการปรับโครงสรางองคกรแกมหาวิทยาลัยไปแลววาควรยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

การทำงานที่เชื่อมโยงบูรณาการกัน มีความยืดหยุน รวมทั้งควรติดตาม ประเมินผล หรือวิจัยสถาบันวารูปแบบโครงสรางสวนงาน

ที่นำเสนอนั้น เมื่อนำไปดำเนินการแลวมีปญหา มีจุดเดน จุดดอยอะไร เพื่อเปนขอมูลในการปรับโครงสรางใหมใหเหมาะสมกับ

บริบท และธรรมชาติของสวนงานนั้นๆ และการปรับโครงสรางองคกร อาจจะมีผลกระทบตอการปรับเปลี่ยนภาระงาน การบริหาร

จัดการ ฯลฯ ซึ่งจะตองใชเวลาในการปรับตัว ปรับวิธีคิดวิธีการทำงาน ก็ขอเปนกำลังใจใหทุกคนครับ

                                                                        ขอบคุณและสวัสดีครับ

                                                                                           

                                                                                (นายภราเดช พยัฆวิเชียร)

                                                                                   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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สาระนารูสาระนารู

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 

เปนวันคลายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

ขอนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานตลอดไป

ดวยเกลาดวยกระหมอนขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

   คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 ไดแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเอง

ของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 โดยประกอบดวย

 คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 ไดประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 

พิจารณา ราง กรอบแนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในเบื้องตน โดยกำหนดขอบเขตการประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งนี้คือ

 1) ระยะเวลาอยูในชวงสิงหาคม 2560 - สิงหาคม 2561 

 2) กรอบการประเมิน เปน 5 มิติ ดังนี้

  มิติที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย

  มิติที่ 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย

  มิติที่ 3 การทำหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

  มิติที่ 4 การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

  มิติที่ 5 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร

 3) เก็บขอมูลโดยการสนทนากลุม และการตอบแบบสอบถาม
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