ปที่ 7 ฉบับที่ 41 (มีนาคม – เมษายน) 2562

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ขอพระองคทรงพระเจริญ
ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเด็นขาว

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัย
* ความคิดเห็น ขอเสนอแนะตอการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรและแนวคิด
ในการปรับโครงสรางองคกรของสวนงาน
* ขอแสดงความยินดีกับอาจารยและศิษยเกาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
* แนะนำผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรคนใหม
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู
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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
“ความคิดนั้นสำคัญมาก ถือไดวาเปนแมบทใหญของคำพูดและการกระทำทั้งปวง กลาวคือ
ถาคนเราคิดดี คิดถูกตอง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คำพูดและการกระทำก็เปนไปในทางทีด่ ี ทีเ่ จริญ
แตถา คิดไมดไี มถกู ตอง คำพูดและการกระทำก็อาจกอความเสียหาย ทั้งแกตัวเองและสวนรวมได ดวย
เหตุนี้ กอนที่บุคคลจะพูดจะทำสิ่งใด จำเปนตองหยุดคิดเสียกอนวา กิจที่จะทำ คำที่จะพูด ผิดหรือถูก
เปนคุณประโยชนหรือเปนโทษเสียหาย เปนสิ่งที่ควรพูด ควรกระทำ หรือควรงดเวน เมื่อคิดพิจารณา
ไดดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้งคำพูดที่สมควรหยุดยั้ง การกระทำที่ไมถูกตองพูดและทำแตสิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผล
เปนคุณ เปนประโยชน และเปนความเจริญ”

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 9 กรกฎาคม 2540
ที่มา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html

ในนามของสภามหาวิทยาลัย กระผมขอแสดงความยินดี
กับ นางพรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รง
คุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีไ่ ดรบั ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
กับนายกสภา
และขอขอบคุณสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร ทีไ่ ดมอบ
มหาว�ทยาลัยศิลปากร เงินรายไดสวนหนึ่งจากการจัดงาน Silpakorn Run จำนวน 100,000
บาท เปนทุนการศึกษาแกนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
เดือนมีนาคม 2562 ที่ผานมานี้สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2 ครั้ง ไดพิจารณาเรื่องสำคัญๆ
หลายเรื่อง เชน รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเทาคณะ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 18 สวนงาน ซึง่ ทำใหสภา
มหาวิทยาลัยเห็นภาพการทำงานของแตละสวนงานและภาพรวมทั้งหมดของทุกสวนงานซึ่งเปนประโยชนมากรวมทั้งได
พิจารณารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบตั หิ นาทีข่ องอธิการบดี ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึง่ รายงานการติดตามและประเมินผลฯ ทัง้ 2 ระดับมีความสอดคลองกัน ขอเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุง
และพัฒนาสวนงานและมหาวิทยาลัยมีเรือ่ งหลักทีส่ ำคัญๆ อาทิ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการปรับรูปแบบการเรียนการ
สอนใหทนั สมัย ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน เชน ระบบ Wiﬁ การบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ลดขัน้ ตอนการทำงาน
การพัฒนาบุคลากรในทุกระดับเนนการปรับแนวคิด ทัศนคติ พัฒนาวิธกี ารทำงาน ปรับการใหบริการของหนวยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย เนน one stop service ดานกายภาพ สภาพแวดลอม ความปลอดภัย การจราจร และการปรับเปลีย่ นใหทนั กับ
ความเปลีย่ นแปลง
เรื่องสำคัญอีกเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณา คือ ราง แผนพัฒนา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ
10 ป พ.ศ. 2562 - 2571 โดย City Campus นีม้ งุ เนนเปน Smart Campus ตัง้ เปาหมายในระยะ 10 ป (พ.ศ. 2562 – 2571)
คือ จะเปนวิทยาเขต World Class Campus ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล มีความพรอมในศตวรรษ
ที่ 21 เปนวิทยาเขตที่พรอมดวยลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดลอม ภูมิทัศน และแหลงเรียนรู สามารถสรางรายไดใหกับ
มหาวิทยาลัย และเปน Smart Campus ทีพ่ รอมตอการเปลีย่ นแปลง ราง แผนพัฒนา City Campus (เมืองทองธานี) เปนความ
กาวหนาในการพัฒนาดานกายภาพของมหาวิทยาลัยอีกระดับหนึง่ ซึง่ สภามหาวิทยาลัยจะติดตามความคืบหนาเปนระยะๆ ตอไป
สวนเรือ่ งการสรรหาผูส มควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดดำเนินการเสร็จแลว โดยสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 มีนาคม 2562 ไดมีมติเห็นชอบใหผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช
เปนผูส มควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และใหดำเนินการเสนอชือ่ เพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้
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ตอไป ซึง่ คาดวาจะใชเวลาประมาณ 3 เดือน ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกบั ผูช ว ยศาสตราจารยชยั ชาญ ถาวรเวช
ผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรคนใหม และขอขอบคุณผูเขารับการสรรหาเปนผูสมควรดำรงตำแหนง
อธิการบดีทกุ ทานทีเ่ ขารวมในกระบวนการสรรหาในครัง้ นีด้ ว ยครับ
ขอบคุณและสวัสดีครับ
(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ความคิดเห็นขอเสนอแนะตอการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรและแนวคิด
ในการปรับโครงสรางองคกรของสวนงาน
อาจารยปญญา วิจินธนสาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 อาจารยปญ
 ญา วิจนิ ธนสาร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ ไดใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร และแนวคิดในการปรับโครงสราง
องคกรของสวนงาน
นายกสภามหาวิทยาลัย ใหนำความคิดเห็นและขอเสนอแนะของอาจารยปญญา วิจินธนสาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ดังกลาว มาเปนสวนหนึ่งของแนวความคิดของสภามหาวิทยาลัยรวมทัง้ ใหนำไปเผยแพรใหบคุ ลากรไดรบั ทราบดวย
ซึง่ สรุปไดดงั นี้
1. การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากรตองชวยกันคิดและมองตัวเองใหชัดเจน จากรูปทีต่ ดิ ไวในหอง
ประชุมนริศรานุวดั ติวงศ ชัน้ 4 สำนักงานอธิการบดี เปนรูปของ ศาสตราจารยศิลป พีระศรี
และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ยืนอยูระหวางพระบรม
ราชานุสาวรีย รูปนี้เปน Key Word ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ถาเราเขาใจตรงนี้ เราจะสามารถ
กำหนดตัวเราเองไดอยางชัดเจน
ศาสตราจารยศลิ ป พีระศรี คือ นำความทันสมัยเขามาอยูใ นเรือ่ งศิลปวัฒนธรรม
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ คือ ภูมปิ ญ
 ญาของไทยทีม่ คี วามเขมแข็ง ในรุน นีอ้ ยูใ น
ชวงทีเ่ รายอมรับ หรือเรามีการเปลีย่ นแปลงระหวางไทยใหสามารถอยูไ ดในยุคอารยธรรมทีท่ นั สมัย
ประเทศที่ตองตกเปนอาณานิคมเมืองขึ้นเพราะไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไมยอมรับสิ่งใหมที่เขามา ก็เลยสราง
วัฒนธรรมที่เปนประเพณีของตัวเองมาตอตาน เพื่อที่จะรวมคนในประเทศใหตอตานสิ่งแปลกปลอมสิ่งใหมที่จะเขามา ก็เลย
ตองตกเปนเมืองขึ้น แตเราอยูได
มหาวิทยาลัยศิลปากรก็ประสมประสานกันระหวางภูมิปญญาตะวันตกกับภูมิปญญาตะวันออก ภูมิปญญาที่เรามีอยู
ควรนำมาเปนหลักคิดใหเราสรางสรรคสิ่งใหมขึ้นมา ทุกวันนี้เรารับมาตลอดทั้งความรู รับมาใชแตเราไมเคยสรางความรูใหม
ของเราเอง ถามหาวิทยาลัยพอใจที่จะยืนอยูในจุดนี้ เราก็สามารถผลิตคนออกไปรับใชในสิ่งที่มีอยูเดิมแคนั้นเอง
ประเทศเราก็ไมสามารถสรางนวัตกรรมใหมขึ้นมาไดอยางแนนอน เรื่องหนึ่งที่มหาวิทยาลัยศิลปากรทำได คือ เรื่อง
ศิลปะหรือวัฒนธรรม ไมใชวาผมจบมาทางดานนี้ แลวผมจะเห็นวาเรื่องนี้ดีกวา มันไมใช มันเปนจุดหลักสำคัญที่ทำใหประเทศ
เราอยูได จากดวยความเขมแข็งของวัฒนธรรมจนเปนวัฒนธรรมที่สามารถสรางรายไดใหกับประเทศได และในเรื่องนี้ก็ยัง
ทำใหเรามีโอกาสเขมแข็งขึ้นมาอีกดวย
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มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกคณะจะมีสวนเขามาทำใหเรื่องนี้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำใหเกิดเศรษฐกิจ ทำใหเกิดความ
เขมแข็งของประเทศได ทุกคณะจะมีสวนรวมได ผมเชื่อตรงนี้วาถาเราสามารถหันมามองดวยกัน มิฉะนั้นแลวถาเราทุกคณะ
ยังมองในขอบเขตของความรูความสามารถของตัวเองและทุกคณะก็ยังมองหรือพัฒนาจากอาจารยคนไหนไปเรียนวิชาใหม
มาก็สอนหรือพัฒนาในวิชาใหมเขามาตรงนั้น โดยที่เราไมมีการบูรณาการวิชาการระหวางอาจารย ความรูใหมกับความรูนี้
ที่มีอยู มันก็เลยเกิดขัดแยงขึ้นมาระหวางความรูเกาที่มีอยูกับความรูใหม และเราก็สอนในเรื่องใหมๆ ความรูเกาก็หายไป
ถาเราไมคิดบูรณาการเพื่อสรางองคความรูใหม
ผมวาถาอาจารยจะยืนอยูเฉพาะตัวอาจารยเองในสิ่งที่ตัวเองสอนเทานั้นก็จะไมรับรูในสิ่งอื่น อันนี้คือสิ่งที่ผมหวัง
อยางยิ่งวา มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนมหาวิทยาลัยที่ไมคอยใหญ แตมันนาจะผนึกหรือวารวมกันที่จะพัฒนาสิ่งใหมได ผมคิด
วาถามีวิทยาเขตใหมขึ้นมา เราสรางอนุสาวรียจากในรูปนี้อยูตรงกลางใหเปนปรัชญาของมหาวิทยาลัยศิลปากรวาเรามี
Key Word ของการเรียนการศึกษาการพัฒนา ศักยภาพของประเทศยังไง ตรงนี้ถาเรามองรวมกันไดไมตองมามองวาศิลป
วัฒนธรรมมาเปนเรื่องของคณะทางศิลปะ คือ ศิลปวัฒนธรรมเปนเรื่องของทุกคนที่เราใชศาสตรวิทยาการที่แตกตางกันมาทำ
ตรงนี้ใหสัมฤทธิ์ผลขึ้นมาได
2. การปรับโครงสรางองคกรของสวนงาน โดยสรุปดังนี้
มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แตขณะนีเ้ ราไมไดเขาใจ และมองไปในทิศทางเดียวกันทัง้ หมด
ในการปรับโครงสรางองคกรนี้เพราะอาจารยในภาควิชายังปกปองความเปนตัวของตัวเองและในการดำเนินการ คณบดีตอง
ตามใจภาควิชา ภาควิชาตามใจอาจารย อธิการบดีตามใจคณะ มันเปนเหตุทำใหตางคนตางทำไมมีทิศทาง การปรับโครงสราง
จึงไมอยูในแนวทางเดียวกันเหมือนที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตองการใหเปน ผมวาเราตองคุยกันใหไดเพราะปญหาใหญ
ที่สุดของเราก็คือคน ซึ่งก็คืออาจารย ไมใชนักศึกษา ขาราชการสายสนับสนุน ถาเรายังเปนอยางนี้อยู ผมยังเสียดายเรื่อง
วิชาการ บางวิชาตองหายไป เพื่อนอาจารยจะตองสูญพันธุ เพราะจะไมสามารถบริหารภาควิชาได ผมคิดวาการยุบรวมนี้
ยุบรวมแลวทำใหเห็นวาเกิดประโยชนชวยเหลือเกื้อกูลกันไดอยางไร ทุกคนยังมีความสำคัญอยู คณะจิตรกรรมฯ ยังแบง
ภาควิชาเหมือนเดิมแลวมันยังมีกำแพงเหมือนเดิม และการเปนเชนนี้จะไมสามารถที่จะแลกเปลี่ยนหรือเรียนขามกันได ผมเคย
เสนอใหเรียนขามภาควิชากันตั้งแตเมื่อ 20 ปที่แลวยังไมยอมรับ ปจจุบันการเรียนการสอนทันสมัยขึ้น นักศึกษาคนเดียว
ไมจำเปนจะตองจบมีความถนัดในภาควิชาใดภาควิชาหนึ่ง ความสำเร็จของนักศึกษาอาจจะเกิดจากการเรียนขามภาควิชา
ซึง่ ผสมผสานกันระหวางความแตกตางของวิชา ผมอยากจะใหไมจำกัดอยูเ ฉพาะความเปนภาควิชา และนักศึกษาสามารถเรียน
ขามได แตภาควิชามองวาตัวเองจะสูญเสียความเปนภาควิชาไป แตจริงๆ แลว ภาควิชายังคงอยู ภาควิชามาแคบริหารการเรียน
การสอน แตคณะจะชวยบริหารการจัดการการศึกษา ทำใหนักศึกษาสามารถเรียนขามภาควิชากันงายขึ้น และสิ่งที่ผมยังไมได
ทำในขณะนั้น คือ เรื่องโครงสรางที่จะปรับใหสามารถปฏิบัติงานในระบบ studio การเรียนการสอนเนนปฏิบัติงานเปนหลัก
ถามหาวิทยาลัยคิดอยางนี้ จะใหคณะหรือนักศึกษาเรียนขามภาควิชา ไปเรียนคณะอื่น หรือมหาวิทยาลัยอื่นยิ่งเปนไปได
ยากขึ้น ยากที่จะใหนักศึกษาไดเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียน เพราะวาเราไดกำหนดทุกอยางใหนักศึกษาเมื่อเขามาศึกษาแลว

ขอแสดงความยินดีกับอาจารยและศิษยเกาของมหาวิทยาลัยศิลปากร

สภามหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีกับอาจารยและศิษยเกาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติใหเปนศิลปนแหงชาติ ประจำปพุทธศักราช 2561 จำนวน 3 ทาน คือ

ศาสตราจารยปริญญา ตันติสุข
อาจารยคณะจิตรกรรมฯ
ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม)

นายชิน ประสงค
สำเร็จการศึกษาจากคณะจิตรกรรมฯ
ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (ประติมากรรม)
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นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี
สำเร็จการศึกษาจาก
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป
(สถาปตยกรรมภายใน)

แนะนำผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรคนใหม
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
ไดมีมติเห็นชอบใหผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช เปนผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร และในระหวางดำเนินการเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ไดแตงตั้งใหเปนผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2562
เปนตนมา
ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช
ผูรักษาการแทนอธิการบดี
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2516
ปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2524
ปริญญาโท สาขาสถาปตยกรรมศาสตร Illinois Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา
ประสบการณดานบริหาร
พ.ศ. 2539 - 2543
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2544 - 2547
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2546 - 2555
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2556 – 2560 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
การประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562
1. การปรับโครงสรางองคกรของสวนงาน จำนวน 12 สวนงาน ประกอบดวย
1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3. คณะโบราณคดี
4. คณะมัณฑนศิลป
5. คณะอักษรศาสตร
6. คณะศึกษาศาสตร
7. คณะวิทยาศาสตร
8. คณะเภสัชศาสตร
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10. คณะดุริยางคศาสตร
11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
12. คณะวิทยาการจัดการ
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
1) ควรจัดทำ Roadmap การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรใหชัดเจนวาจะพัฒนาไปในทิศทางใด แลวจัดระบบโครงสรางของ
มหาวิทยาลัย สวนงาน อัตรากำลัง ขอบังคับ การบริหารจัดการ งบประมาณฯลฯ ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาทีก่ ำหนดไว
2) ควรปรับงานในสำนักงานคณบดีของทุกสวนงานใหเหลือเพียง 2 งาน คือ งานบริหารทั่วไป งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ เนื่องจากงานในสำนักงานคณบดีมีลักษณะใกลเคียงกัน และเพื่อใหการบริหารจัดการทันตอการเปลี่ยนแปลง และ
สอดคลองกับการบริหารจัดการยุคใหมที่มุงเนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใหมหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดระยะเวลาใน
การดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนดวย
3) ควรมีการสื่อสาร 2 ทางใหมากขึ้น เพื่อใหบุคลากรไดรับทราบขอมูล และแสดงความคิดเห็น/ใหขอมูล โดยใชกลไก
ตางๆ อาทิ ผานกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ ประธานสภาคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัย เปนตน
4) การปรับโครงสรางของสวนงานสวนใหญยงั คงมีภาควิชาเทาเดิม อาจารยปญ
 ญา วิจนิ ธนสาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท รงคุณวุฒิ ไดใหความคิดเห็นและเสนอแนะตอการปรับโครงสรางองค
งองคกรของสวนงาน
มต ทีป่ ระชุมเห็นชอบการปรับโครงสรางองคกรของสวนงาน จำนวน 12 สวนงานตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอและใหนำขอสังเกต
มติ
ขอเสนอแนะของทีป่ ระชุมไปพิจารณาดวย
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
2. ราง รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
1) สภามหาวิทยาลัยควรแตงตั้งคณะกรรมการเชิงยุทธศาสตรที่จะชวยขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
เพื่อใหการทำงาน การกำหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยมีความเขมแข็ง และชัดเจนมากขึ้นนอกจากนั้นยังเปนประโยชนตอ
การพัฒนามหาวิทยาลัย และสวนงานตางๆ ดวย
โดยคณะกรรมการชุดนี้ใหนายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ สวนกรรมการทานอื่นๆ ใหนายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตามความเหมาะสม และเสนอรายชื่อกรรมการฯ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
2) ควรจัดเวทีเสวนาเปนกลุมเล็กๆ โดยเชิญวิทยากรจากสถาบันที่มีแนวปฏิบัติที่ดีมาถายทอดแนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ
การทำงาน การขับเคลื่อนนโยบายตางๆ แลวนำมาปรับใชกับสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
3) หลังการประชุมสภามหาวิทยาลัย ใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สรุปสาระสำคัญของการประชุม แลวอาจจะจัดทำ
เปนคลิปวิดีโอ หรืออื่นๆ นำไปเผยแพรผานชองทางตางๆ อาทิ Facebook YouTube ฯลฯ เพื่อเพิ่มชองทางการสื่อสาร การ
ถายทอดการทำงานของสภามหาวิทยาลัยใหบุคลากร นักศึกษา ไดรับทราบ และสามารถเขาถึงขอมูลไดมากขึ้น
4) ควรใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยยอนหลัง
ประมาณ 2-3 เดือนมาสรุปประเด็น และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ เพื่อติดตามการทำงาน หรือใหขอเสนอแนะตอไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561 ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
ประเมินตนเองฯ เสนอ และใหมหาวิทยาลัย ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ดำเนินการดวย
3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากรปการศึกษา 2561
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
1) ควรนำความเขมแข็ง ความโดดเดนดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของแตละคณะวิชา รวมทั้งกิจกรรมตางๆ
ของมหาวิทยาลัย เชน งานวันสมเด็จกรมพระยานริศฯ มาบูรณาการจัดทำเปนตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา ดวย
2) ควรพิจารณาคุณสมบัติและวางแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหสอดคลองกับจัดการศึกษาในลักษณะ
บูรณาการของศาสตรตางๆ เพื่อใหเปนตามแผนการเปดหลักสูตรในลักษณะบูรณาการ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากรปการศึกษา 2561 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดวย
การประชุมครั้งที่ 3/2562วันที่ 13 มีนาคม 2562
1. การปรับโครงสรางองคกรของสวนงาน จำนวน 1 สวนงาน (บัณฑิตวิทยาลัย)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับโครงสรางองคกรของบัณฑิตวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
2. แผนพัฒนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
1) ควรพิจารณากำหนด เรื่อง การออกแบบกอสรางที่คำนึงถึงการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงาน การปองกัน
ภัยพิบัติ ในแผนพัฒนาดวย เพื่อใหสอดคลองบริบทความเปลี่ยนแปลง ทิศทางแนวโนมในปจจุบัน และอนาคต
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
2) ควรปรับวิธีการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน ใหเปดกวาง มีความยืดหยุน สามารถเรียนขามสาขา ขาม
หลักสูตรได และเอื้ออำนวยประโยชนตอนักศึกษาใหมากขึ้น
3) ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของระดับบัณฑิตศึกษาได เพื่อนำไปใช
ประโยชนในการทำงาน การทำวิทยานิพนธ
4) ควรมีการบูรณาการการทำงาน การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการระหวางภาควิชา และระหวางคณะวิชา
ตางๆ ใหมากขึ้น
5) ควรเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาใหคำปรึกษาในภารกิจตางๆ เพื่อเปดมุมมองของคณะใหกวางขึ้น และการดำเนินการ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
6) ควรมีจุดเนน อัตลักษณของคณะ และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากคณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยใชพื้นฐานดานศิลปะซึ่งเปนจุดแข็งมาใชประโยชนเชน เนนเรื่องผังเมือง/การออกแบบผังเมือง สถาปนิกที่มีความสามารถดาน
Creative
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2562 - 2565) ตามที่ อาจารย ดร.นนท คุณค้ำชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร เสนอและใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของ
ที่ประชุมไปพิจารณาดวย
3. แผนพัฒนาหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
1) ควรนำ Collection ที่มหาวิทยาลัย หอศิลปมีอยูจำนวนมากมาดำเนินการใหเกิดประโยชนมากขึ้น อาทิ รวบรวมใหมี
ความสมบูรณมากขึ้น นำมาพัฒนาตอยอด ซึ่งจะทำใหเกิดองคความรูใหม การสรางคุณคา และมูลคาที่เพิ่มมากขึ้น
2) ควรพิจารณาแนวทาง วิธีการในการจัดเก็บคาใชจายในเรื่องที่หอศิลปใหบริการอาทิ การ Download ผลงานที่หอศิลป
เผยแพรไว หรืออื่นๆ ซึ่งจะชวยสรางรายไดใหแกหอศิลปอีกทางหนึ่ง
3) ควรเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาใหคำปรึกษาในภารกิจตางๆ เพื่อเปดมุมมองและพัฒนาการดำเนินการของหอศิลป
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากรระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) ตามที่
อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอำนวยการหอศิลป เสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย
4. (ราง) แผนพัฒนา City Campus (เมืองทองธานี) มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 10 ป พ.ศ. 2562 - 2571
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
1) เรื่องเรงดวนที่มหาวิทยาลัยควรดำเนินการที่ City Campus (เมืองทองธานี) คือ
1.1) การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแกนักศึกษา จัดกิจกรรมนักศึกษาและเพิ่ม Campus Life ใหนักศึกษา
ที่กำลังศึกษาอยูใหมากขึ้น
1.2) วางแผนการใชพื้นที่ที่ City Campus (เมืองทองธานี) ใหคุมคา และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) การวางแผนกอสรางอาคารตางๆ ใน City Campus (เมืองทองธานี) มหาวิทยาลัยควรคำนึงถึงพื้นที่จอดรถดวย
3) ควรตรวจสอบขอมูลเรื่องการเสนอของบประมาณแผนดิน เพื่อกอสรางอาคารใหชัดเจนดวย
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ราง แผนพัฒนา City Campus (เมืองทองธานี) มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 10 ป พ.ศ.
2562 - 2571 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอและใหมหาวิทยาลัยนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

7

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562
นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบเกียรติบัตรศิลปากรสรางสรรคสำหรับผูไดรับรางวัลและ
สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับนานาชาติ) ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน อาทิ
ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรมฯ
ผลงาน ไดรับรางวัล Museum Award ผลงานชื่อ “Black Hailstorm”
จากงาน The 6th TOKYO INTERNATIONAL MINI PRINT TRIENNIAL
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

อาจารยชูศักดิ์ ศรีขวัญ อาจารยคณะจิตรกรรมฯ
ผลงาน ไดรับเชิญรวมแสดงมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale
Krabi 2018” สุดขอบฟาแหงดินแดนมหัศจรรย ในผลงานสรางสรรคศิลปะชุด
“พระ-นาง” ระหวาง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562
ณ หาดไรเลย จ.กระบี่ฯ

อาจารย ปฐมพร ศิริกุลชยานนท
ผูอำนวยการหอศิลป

อาจารย ดร.นนท คุณค้ำชู
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

อาจารย ดร.นนท คุณค้ำชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดนำเสนอแผนพัฒนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) และอาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท
ผูอำนวยการหอศิลป ไดนำเสนอแผนพัฒนาหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- 2565) ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
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การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
1. วันที่ 21 มีนาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดใหผูเขารับการ
สรรหาฯ มาแสดงวิสัยทัศนและสัมภาษณ
เวลา 8.45 น. ผูเ ขารับการสรรหาเปนผูส มควรดำรงตำแหนงอธิการบดี จำนวน 5 ราย ไดจบั สลากลำดับการแสดงวิสยั ทัศน
โดยการจับสลากเรียงตามลำดับตัวอักษร ผลการจับสลากคือ ลำดับที่ 1 ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ลำดับที่ 2
ศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย ลำดับที่ 3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริศร เทียนประเสริฐ ลำดับที่ 4 รองศาสตราจารยปรีชา
ปนกล่ำ และลำดับที่ 5 ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์

เวลา 9.30 – 14.35 น. ผูเขารับการสรรหาฯ แสดงวิสัยทัศนและตอบคำถามบุคลากร ตามลำดับการจับสลาก ณ หอง
314-315 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย
และบุคลากรเขารับฟงการแสดงวิสัยทัศน มีการถายทอดสดผานระบบ Intranet ไปยังวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
และวิทยาเขตเพชรบุรี
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เวลา 15.00 น. คณะกรรมการสรรหาฯ ไดสัมภาษณผูเขารับการสรรหาฯ ทั้ง 5 ราย เรียงตามลำดับการจับ ณ หอง 401
ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

2. วันที่ 27 มีนาคม 2562 สภามหาวิทยาลัยประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เวลา 14.00 น. ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 2 ราย คือผูชวย
ศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช และศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ มาแสดงวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบใหผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช เปนผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวแสดงความยินดีพรอมทั้งมอบดอกไมแกผูชวย
ศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ผูสมควรดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และกลาวขอบคุณศาสตราจารย
ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ที่เขารวมกระบวนการสรรหาในครั้งนี้
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เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่พระวิหารหลวง องคพระปฐมเจดีย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผูบริหารมหาวิทยาลัย เปนผูแทนรวมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยมีนายชาญนะ
เอี่ยมแสง ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม เปนประธานพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช
2562 ซึ่งจังหวัดนครปฐม ไดคัดเลือกสระน้ำจันทร เปนแหลงน้ำศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก

มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ หอง 314-315 สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน โดยนิมนตพระสงฆมาเจริญพระพุทธมนต หลังจากนั้นผูบริหารมหาวิทยาลัย อาจารย พนักงาน บุคลากร
ไดรวมรดน้ำขอพรจากนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ผูรักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อความเปนสิริมงคล

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
ผูช ว ยศาสตราจารยชยั ชาญ ถาวรเวช ผูร กั ษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงความยินดีกบั นางพรรณขนิตตา บุญครอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดรับ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

สมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย นายลลิต เลิศไมไทย นายกสมาคมฯ และตัวแทนกรรมการสมาคมฯ
ไดมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จากการจัดกิจกรรม Silpakorn Run เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เปนทุนการศึกษาแก
นักศึกษามหาวิทยาวิทยาลัยศิลปากร โดย นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผูชวยศาสตราจารย
ชัยชาญ ถาวรเวช ผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผูรับมอบ
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ทำอยางไรเราจึงจะมีอากาศที่ดีไดใชหายใจตามสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย
ทำความเขาใจกับ PM2.5 ฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอนที่ขนจมูกของมนุษยนั้นไมสามารถกรองได

V

คา PM2.5 ตามกำหนดองคการอนามัยโลก
มีผลกระทบ
201
ในป 2548 องคการอนามัยโลก (WHO) ไดออกคำแนะนำเพิ่มเติมในการกำหนดคา
ตอสุขภาพ
เปาหมายของคามาตรฐานเฉลีย่ 1 ป แบงเปน 4 ระดับ ไดแก 35, 25, 15 และ 10 ไมโครกรัม 101-200 เริม่ มีผลกระทบ
ตอสุขภาพ
ตอลูกบาศกเมตร ขึน้ อยูก บั ระดับการพัฒนาของประเทศ โดยคาเฉลีย่ รายปและคาเฉลีย่ ใน 24
ปานกลาง
51-100
ชัว่ โมงขององคการอนามัยโลกกำหนดไวท่ี 10 และ 25 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลำดับ
ประเทศไทยไดมกี ารกำหนดคาไวสงู กวาคามาตรฐานขององคการอนามัยโลก โดยมีคา เฉลีย่
ดี
26-50
รายปและคาเฉลีย่ ใน 24 ชัว่ โมงไวที่ 25 และ 50 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามขอสรุปของ
ดีมาก
0-25
องคการสหประชาชาติ (UN) ที่วา ประเทศไทยเปนประเทศกำลังพัฒนา ทำใหเปนประเทศ
ทีไ่ ดรบั สิทธิพเิ ศษทีจ่ ะสามารถปลอยมลพิษทางอากาศไดมากกวาหลายประเทศ
ขอมูลอางอิงจาก
เกณฑของดัชนีคณ
ุ ภาพอากาศของประเทศไทย
1. http://aqmthai.com/aqi_info.php
2. https://thestandard.co/pm-2-5-environmental-nano-pollutants/
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