ปที่ 8 ฉบับที่ 44 (กันยายน – ตุลาคม 2562)

วันที่ 13 ตุลาคม 2562
วันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
ขอนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานตอไป
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเด็นขาว

หนา

* คำสอนของพอ
2
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
2
* แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรผูทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 3
3
* แนะนำคณะกรรมการกลั่นกรองนโยบายเพื่อการขับเคลื่อน
และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย
5
* แนะนำผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลางคนใหม
5
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
8
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
12
* สาระนารู

คำสอนของพอ

“การศึกษาเปนเรื่องใหญและสำคัญยิ่งของมนุษย คนเราเมื่อเกิดมาก็ไดรับการสั่งสอนจากบิดา
มารดา อันเปนความรูเบื้องตน เมื่อเจริญเติบใหญขึ้น ก็เปนหนาที่ของครูและอาจารยสั่งสอนใหไดรับวิชา
ความรูสูง และอบรมจิตใจใหพรอมดวยคุณธรรม เพื่อจะไดเปนพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป”
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 13 ธันวาคม 2505
ที่มา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html

คุย

ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนายบุญชัย
เบญจรงคกุล ที่ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง
ใหดำรงตำแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒมิ หาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2562 และผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช
กับนายกสภา
มหาว�ทยาลัยศิลปากร ที่ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2562
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาจากคณะวิชาตางๆ ที่ไดรับรางวัลจากการประกวดผลงานในเวทีระดับชาติ และ
นานาชาติจำนวนมาก เชน นางสาวฉัตรวริน คลองนอย นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ทีไ่ ดรบั รางวัลเหรียญทองแดง ดานการบริการ
อาหารและเครือ่ งดืม่ จากการแขงขันฝมอื แรงงานนานาชาติ ครัง้ ที่ 45 (World Skills Kazan 2019) ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย
ผลงานของนักศึกษาจากโครงการ Startup ทีม bio-plast mushroom bags (ถุงเพาะเชื้อเห็ดยอยสลายได) ไดรับรางวัลชนะเลิศ
นวัตกรรมแหงประเทศไทยครั้งที่ 19 (พ.ศ.2562) สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และผลงานอีกหลายโครงการที่บริษัทเอกชน
ใหความสนใจ ติดตอขอนำไปทดลองใชงาน ซึ่งเรื่องตางๆ เหลานี้สภามหาวิทยาลัยพรอมใหการสนับสนุนเพื่อผลักดัน ตอยอดผลงาน
ใหสามารถนำไปใชประโยชนใหมากขึ้น
วันที่ 15 กันยายน 2562 เปนวันศิลป พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดงานเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของศาสตราจารย
ศิลป พีระศรี ที่มีตอมหาวิทยาลัยศิลปากรและประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
ดังเชนทุกปที่ผานมา และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เปนวันสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งในปนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรไดตั้งมาครบ
76 ปแลว ในนามของสภามหาวิทยาลัย ขอใหมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเปนที่รักของพวกเราทุกคน มีการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปนที่พึ่ง
ของสังคมและประเทศตอไป
ในชวงป พ.ศ.2558 ที่มหาวิทยาลัยเตรียมปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมา จำนวน 3 ชุด เพื่อทำหนาที่ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย การพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับขอกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ทัง้ ดานการบริหาร วิชาการและวิจยั ปจจุบนั ภารกิจของคณะกรรมการทัง้ 3 ชุดไดดำเนินการเสร็จสิน้ แลว ในนามของ
สภามหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทานมา ณ โอกาส นี้
เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนา ขับเคลื่อนไดทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อใหคำแนะนำ ขอเสนอแนะในเรื่องตางๆ แกมหาวิทยาลัย อาทิ คณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมีจำนวน 3 ชุด คือ (1) คณะกรรมการกลั่นกรองนโยบายเพื่อการขับเคลื่อน และพัฒนา
มหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัย (2) คณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานบริหาร เพื่อการขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัย
ของสภามหาวิทยาลัย (3) คณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานวิชาการและวิจัย เพื่อการขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัย
ของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะไดสื่อสาร ประชาสัมพันธใหทราบถึงความกาวหนาในการทำงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ใหทราบ
ตอไปครับ
ขอบคุณและสวัสดีครับ
(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรผูทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ดวยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงตั้ง นายบุญชัย เบญจรงคกุล ใหดำรงตำแหนง กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต
วันที่ 26 กันยายน 2562

ดวยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ใหดำรงตำแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2562

นายบุญชัย เบญจรงคกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

แนะนำคณะกรรมการกลั่นกรองนโยบายเพื่อการขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ไดแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองนโยบาย
เพื่อการขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย

นายภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ

ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
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นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายสุมนต สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ

อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
กรรมการ

ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจำ
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ สมุหเสนีโต
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจำ
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยสุพิชญา เข็มทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจำ
กรรมการ

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
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แนะนำผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลางคนใหม
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562
มีมติเห็นชอบแตงตั้ง อาจารยนันทพล จั่นเงิน เปนผูสมควรดำรงตำแหนงผูอำนวยการ
สำนักหอสมุดกลาง โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
เปนตนไป
ดานการศึกษาโดยสังเขป
พ.ศ. 2550
MArch (Master of Architecture and Urbanism),
Architectural Association School of Architecture, London, The UK
อาจารยนันทพล จั่นเงิน
พ.ศ. 2543
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
ประสบการณ
พ.ศ. 2562 คณะกรรมการประจำคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2559 อุปนายกฝายกิจการพิเศษ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ
พ.ศ. 2558 กรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2557 ประธานหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2554 ผูอำนวยการหอศิลปะสถาปตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
การประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
1. การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงาน หนวยงานและหนวยงานยอยภายในของสวนงาน และ
สวนงานเทียบเทา ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
1) มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการชวยดูแล อนุรักษ เกี่ยวกับชางพื้นถิ่นในทุกภูมิภาค ชางโบราณ ปราชญชาวบาน และ
องคความรูตางๆ เพื่อมิใหสูญหายไปตามกาลเวลา โดยอาจจะกำหนดเปนภารกิจหนึ่งของศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (International Centre for Art Conservation, Silpakorn University)
2) ควรพิจารณาเรื่องทรัพยสินทางปญญา และการจัดการเพื่อนำมาใชประโยชนและสรางคุณคา มูลคาแกมหาวิทยาลัย และ
กำหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งอาจจะอยูในสำนักงานจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
3) ควรรายงานการทำงานของศูนยทั้ง 3 ศูนย ใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะๆ ดวย
มติ ที่ประชุมอนุมัติ
1. การปรับโครงสรางสวนงานและสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ คือ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย หอศิลป สำนักหอสมุด
กลาง และศูนยคอมพิวเตอร
2. การเพิ่มหนวยงานยอยของโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร
3. การจัดตั้งศูนยตามยุทธศาสตรและการพัฒนามหาวิทยาลัย คือ
3.1 ศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (International Centre for Art Conservation,
Silpakorn University)
3.2 ศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร (Centre for Educational Innovation, Silpakorn University)
3.3 สำนักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร (Ofﬁce of Property Management,Silpakorn University)
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2. ราง หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 และ ราง คูมือ
การติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ราง หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 และ ราง คูมือ การติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่คณะกรรมการติดตาม และประเมิน
ผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ) เสนอ
3. นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อมอบใหคณะกรรมการ
สรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำไปใชประกอบการสรรหาฯ
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้
1) ควรพิจารณาปรับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยน
อยางรวดเร็ว และตรงกับความสนใจของนักศึกษารุนใหม
2) ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงาน การบริหารจัดการภายในของคณะใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ
ความรวมมือในการทำงาน บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ โดยมหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการชวยเหลือ ใหคำแนะนำในเรื่อง
ตางๆ แกผูที่จะมาดำรงตำแหนงคณบดีคนใหมดวย
3) ควรพิจารณาคุณลักษณะของนักศึกษารุนใหมที่จะรับเขามาศึกษาตอใหสอดคลองกับนโยบายการสงเสริมการ
จัดการศึกษาของรัฐบาลดวย อาทิ เรื่อง Coding เปนตน
มติ ที่ประชุม
1. กำหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่ปรากฏ
ในเอกสารดังกลาว และมอบใหคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นำไปใชประกอบการสรรหาฯ
2. มอบเอกสารใหคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร นำไปใชประกอบการสรรหาฯ ดังนี้
(1) สถานภาพ สถานการณ และความตองการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(2) แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในชวง 4 ป
(พ.ศ.2559-2563)
(3) รายงานประจำปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560-31 กรกฎาคม 2561)
(4) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของ
คณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) เฉพาะในสวนของ
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(5) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) เฉพาะในสวน
ของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
นอกจากนั้นเมื่อคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไดประชุมพิจารณาแลว เห็นวาจะมีเอกสารอื่นๆ ที่จะเปนประโยชนตอการสรรหาฯ ก็ใหสามารถเพิ่มไดตามความเหมาะสม
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การประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562
1. การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ผูรักษาการ
แทนอธิการบดี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) โดยติดตามและประเมินผลเพื่อ
การใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับทิศทาง และนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดี (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เสนอ
2. ราง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ.2562-2566
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
1) ควรประชาสัมพันธเรื่องผลการประเมิน SCImago ของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหอาจารย นักศึกษา สาธารณชนภายนอก
ไดรับทราบมากขึ้น รวมทั้งสรางความเขาใจเพื่อใหรูจักการประเมินของ SCImago ใหมากขึ้นดวย
2) การกำหนดคาเปาหมายควร benchmark กับหนวยงานภายนอก และระหวางประเทศดวย
3) การกำหนดตัวชี้วัด คาเปาหมายควรเนนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ อาทิ การจัดบริการวิชาการชวยใหสังคม
ชุมชน สิ่งแวดลอมดีขึ้นอยางไร
4) ยุทธศาสตรที่ 2 เปนที่พึ่งพิงของชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ ตัวชี้วัดที่ 3 ควรเพิ่มเรื่องสิ่งแวดลอมดวย อาทิ งานวิจัย
และสิ่งประดิษฐของมหาวิทยาลัย เปนประโยชนตอสิ่งแวดลอมอยางไร
5) ควรกำหนดตัวชี้วัดที่จะบอกวามหาวิทยาลัยเปน Smart University ใหชัดเจน อาทิ การใชทรัพยากรอยางคุมคา การนำ
ทรัพยากรมาใชหมุนเวียน (Zero Waste) การเปน Bio Economy
6) ควรสื่อสารแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ นี้ใหบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัยไดเขาใจ และบูรณาการการทำงาน
รวมกันเพื่อใหการดำเนินงานบรรลุตามแผนที่กำหนดไว
7) ทุกคณะวิชา ผูบริหารทุกระดับ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน ตองมีสวนรวมในการสรางภาพลักษณองคกร
8) ควรสรางความเขาใจในประเด็นที่ผูบริหาร บุคลากรอาจมีความคิดที่ไมตรงกัน โดยการรับฟงและระดมความคิดเห็น
รวมกัน เพื่อลดปญหาอุปสรรคในการทำงาน สรางการเปลี่ยนแปลง และนำไปสูเปาหมายที่กำหนดไว
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ราง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ.2562-2566 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำ
ขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไปดวย
3. แผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป พ.ศ.2563 - 2566
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
1) งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาลมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัย คณะวิชาจึงควรเตรียมความพรอม
และดำเนินการในดานตางๆ อาทิ
1.1) การนำเทคโนโลยีมาชวยในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และทดแทนการใชกำลังคน
1.2) การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะความสามารถในการทำงานที่สูงขึ้นเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา
และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
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1.3) มหาวิทยาลัย คณะวิชา คณาจารยควรรวมกันหาเงินรายไดจากภายนอกใหมากขึน้ อาทิ การประสานงาน
กับจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น เพื่อสรางความรวมมือ การใหคำปรึกษาการจัดโครงการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัย
คณะวิชามีศักยภาพ เพื่อดึงงบประมาณมาชวยสนับสนุนภารกิจตางๆ รวมทั้งการพัฒนามหาวิทยาลัย คณะวิชา ในอีกชองทางหนึ่ง
2) การเพิ่มอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย คณะวิชา สวนงาน ควรเปนไปอยางรอบคอบ เนื่องจากเกี่ยวโยงกับงบประมาณ
ดานบุคลากร โดยหากมีสัดสวนที่สูงขึ้น ก็จะสงผลกระทบตองบประมาณการพัฒนามหาวิทยาลัย คณะวิชาในดานอื่นๆ ดวย
3) ควรพิจารณาหลักสูตรของคณะวิชาตางๆ ที่มีบางสาขาที่จัดการเรียนการสอนเหมือนกัน ใกลเคียงกัน นำมารวมกัน
บูรณาการกัน ซึ่งจะชวยใหการบริหารจัดการ การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถลดอัตรากำลังคนลงดวย
มติ ที่ประชุมอนุมัติแผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป พ.ศ.2563 – 2566 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และ
ใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไปดวย

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนายจิรายุ อิศรางกูร
ณ อยุธยา องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปเปดงานการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 65 ประจำป 2562 ณ พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ หอศิลป ถนนเจาฟา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย และผูบริหาร
มหาวิทยาลัยใหการตอนรับ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย ไดเปนประธานวางพวงมาลัย และดอกไม
สักการะศาล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำป 2562 และในโอกาสครบรอบ 76 ป
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ เทวาลัยคเณศร พระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 6 ศาลหลักเมือง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จังหวัดนครปฐม และเปนประธานมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตร แกผูที่ทำคุณประโยชน และผูทำชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
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การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งมี ศาสตราจารย
ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ
จำนวน 5 คน มาแสดงวิสยั ทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หองเรียนทางไกล 2304 ชัน้ 3 ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนัก
หอหมุดกลาง จำนวน 2 คน ไดมาแสดงวิสัยทัศนตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสุดา เตียเจริญ

อาจารยนันทพล จั่นเงิน
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เมื่อวันที่ 17, 21, 28 และ 29 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งมีศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดจัดสนทนากลุมโดยเชิญผูเกี่ยวของกลุมตางๆ อาทิ ผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการประจำคณะ /สวนงาน เลขานุการสวนงาน ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน ผูแทนนักศึกษาปจจุบัน
และนักศึกษาเกา มาใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา (จำนวน 18 สวนงาน)

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 อาจารย ดร.ชิษณุพงศ ศิริโชตินิศากร
หัวหนาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ พรอมนางสาวฉัตรวริน คลองนอย นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ดานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการแขงขันฝมือแรงงาน
นานาชาติครัง้ ที่ 45 (World Skills Kazan 2019) ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย มารายงานเกีย่ วกับการแขงขันใหทป่ี ระชุม
สภามหาวิทยาลัยทราบ ณ หองประชุมนริศรานุวัติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
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โรคซึมเศรา (DEPRESSION)
โรคซึมเศราคืออะไร
สำหรับคนสวนใหญแลวคำวาโรคซึมเศราฟงดู
ไมคุนหู ถาพูดถึงเรื่องซึมเศราเรามักจะนึกกันวาเปน
เรือ่ งของอารมณความรูส กึ ทีเ่ กิดจากความผิดหวัง หรือ
การสูญเสียมากกวาที่จะเปนโรค ซึ่งตามจริงแลวที่เรา
พบกันในชีวติ ประจำวันสวนใหญกจ็ ะเปนเรือ่ งของอารมณ
ความรูสึกธรรมดาๆ ที่มีกันในชีวิตประจำวันมากบาง
นอยบาง อยางไรก็ตามในบางครั้ง ถาอารมณเศราที่
เกิดขึ้นนั้นเปนอยูนานโดยไมมีทีทาวาจะดีขึ้น หรือเปน
รุนแรง มีอาการตางๆ ติดตามมา เชน นอนหลับๆ ตื่นๆ
เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลงมาก หมดความสนใจตอโลก
ภายนอก ไมคดิ อยากมีชวี ติ อยูอ กี ตอไป ก็อาจจะเขาขาย
ของโรคซึมเศราแลว
คำวา “โรค” บงวาเปนความผิดปกติทางการแพทย ซึ่งจำเปนตองไดรับการดูแลรักษาเพื่อใหอาการทุเลา ตางจาก
ภาวะอารมณเศราตามปกติธรรมดาที่ถาเหตุการณตางๆ รอบตัวคลี่คลายลง หรือมีคนเขาใจเห็นใจ อารมณเศรานี้ก็อาจหายได
ผูที่ปวยเปนโรคซึมเศรานอกจากมีอารมณซึมเศรารวมกับอาการตางๆ แลว การทำงานหรือการประกอบกิจวัตรประจำวันก็แย
ลงดวย คนที่เปนแมบานก็ทำงานบานนอยลงหรือมีงานบานคั่งคาง คนที่ทำงานนอกบานก็อาจขาดงานบอยๆ จนถูกเพงเล็ง
เรียกวาตัวโรคทำใหการประกอบกิจวัตรประจำวันตางๆ บกพรองลง หากจะเปรียบกับโรคทางรางกายก็คงคลายๆ กัน เชน
ในโรคหัวใจ ผูที่เปนก็จะมีอาการตางๆ รวมกับการทำอะไรตางๆ ไดนอยหรือไมดีเทาเดิม
ดังนั้น การเปนโรคซึมเศราไมไดหมายความวา ผูที่เปนออนแอ คิดมาก หรือเปนคนไมสูปญหา เอาแตทอแท ซึมเซา
แตทเ่ี ขาเปนนัน้ เปนเพราะตัวโรค กลาวไดวา ถาไดรบั การรักษาทีถ่ กู ตองเหมาะสม โรคก็จะทุเลาลง เขาก็จะกลับมาเปนผูท จี ติ ใจ
แจมใส พรอมจะทำกิจวัตรตางๆ ดังเดิม
ประเภทของโรคซึมเศรา
โรคซึมเศรานั้นมีหลากหลายประเภท ทำใหผูปวยซึมเศราแตละคนมีความแตกตางกันออกไป อารมณที่หลากหลาย
ของโรคซึมเศรา ไดแก
1. โรคซึมเศราแบบเมเจอร ดีเพรสชั่น (Major Depression)
ผูที่ปวยเปนโรคซึมเศราชนิดนี้ จะมีความผิดปกติที่มีอารมณซึมเศรานานกวา 2 สัปดาห ผูที่ปวยจะมีอาการเศราสลด
อยางมาก จนไมมีความสนใจในกิจกรรมตางๆ ที่จะชวยทำใหกลับมามีความสุขสดชื่นเหมือนเดิม ดังนั้นควรเริ่มรักษาแตเนิ่นๆ
จะชวยไมใหโรคซึมเศราแบบนี้มีความรุนแรงขึ้น อีกทั้งยังลดความเสี่ยงตอการฆาตัวตายอีกดวย
2. โรคซึมเศราแบบดิสทีเมีย (Dysthymia Depression)
ผูท เ่ี ปนโรคซึมเศราชนิดนี้ จะมีอาการรุนแรงนอยกวาชนิดแรก แตเปนอยางตอเนือ่ งนานกวา นัน่ คือ จะมีอาการอยางนอย
2 ป แตมักจะนานกวา 5 ป อาการไมรุนแรงถึงขนาดทำอะไรไมได เนื่องจากผูที่ปวยจะมีอารมณผิดปกติสลับไปดวย
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3. โรคซึมเศราแบบไบโพลาร ดิสออรเดอร (Bipolar disorder)
ผูปวยที่เปนโรคซึมเศรา ชนิดนี้บางรายจะมีอารมณเซ็ง ซึมเศราสลับกับอาการลิงโลด โดยเปนอารมณที่ตางกัน หรือ
ตางขั้วกัน โดยซึมเศราชนิดนี้จะมีผลตอการตัดสินใจและมักกอใหเกิดปญหา เชน การใชจายสุรุยสุราย หรือตัดสินใจผิดๆ และ
อาจมีความคิดฆาตัวตายในชวงที่มีอาการซึมเศราได
ดังนั้น หากพบหรือสงสัยวาตนเองและคนใกลตัวคุณปวยดวยโรคซึมเศรา อยาไดนิ่งนอนใจ ควรพามาปรึกษาแพทย
เพราะหากไดรับการบำบัดรักษาอยางถูกตองดวยวิธีที่เหมาะสม คุณและคนใกลตัวก็สามารถจะใชชีวิตไดอยางมีความสุขตอไป
ปจจัยสำคัญๆ ที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคซึมเศราไดแก
1. กรรมพันธุ พบวากรรมพันธุมีสวนเกี่ยวของสูงในโรค
ซึมเศราโดยเฉพาะในกรณีของผูที่มีอาการเปนซ้ำหลายๆ ครั้ง
2. สารเคมีในสมอง พบวาระบบสารเคมีในสมองของ
ผูปวยโรคซึมเศรามีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติอยางชัดเจน โดย
มีสารทีส่ ำคัญไดแก ซีโรโทนิน (serotonin) และนอรเอพิเนฟริน
(norepinephrine) ลดต่ำลง รวมทั้งอาจมีความผิดปกติของ
เซลลรับสื่อเคมีเหลานี้ ปจจุบันเชื่อวาเปนความบกพรองในการ
ควบคุมประสานงานรวมกัน มากกวาเปนความผิดปกติที่ระบบ
ใดระบบหนึ่ง ยาแกซึมเศราที่ใชกันนั้นก็ออกฤทธิ์โดยการไปปรับ
สมดุลยของระบบสารเคมีเหลานี้
3. ลักษณะนิสัย บางคนมีแนวคิดที่ทำใหตนเองซึมเศรา เชน มองตนเองในแงลบ มองอดีตเห็นแตความบกพรองของ
ตนเอง หรือ มองโลกในแงรา ย เปนตน บุคคลเหลานีเ้ มือ่ เผชิญกับสถานการณทก่ี ดดัน เชน ตกงาน หยาราง ถูกทอดทิง้ ก็มี
แนวโนมที่จะเกิดอาการซึมเศราไดงาย ซึ่งหากไมไดรับการชวยเหลือที่เหมาะสมอาการอาจมากจนกลายเปนโรคซึมเศราได
โรคซึมเศรานัน้ ไมไดมสี าเหตุจากแตเพียงปจจัยใดปจจัยหนึง่ เทานัน้ เหมือนกับการปวยเปนไขหวัด ก็มกั เปนจากรางกายออนแอ
จากพักผอนนอย ไมไดออกกำลังกาย ขาดสารอาหาร ถูกฝน อากาศเย็น รวมกับการไดรับเชื้อไวรัสที่ทำใหเกิดไขหวัด ถาเรา
แข็งแรงดี แมจะไดรบั เชือ้ หวัดก็ไมเปนอะไร ในทำนองเดียวกัน ถารางกายเราออนแอ แตไมไดรบั เชือ้ หวัดก็ไมเกิดอาการ การเริม่
เกิดอาการของโรคซึมเศรานัน้ มักมีปจ จัยกระตุน มากบางนอยบาง บางครัง้ อาจไมมกี ไ็ ดซง่ึ พบไดนอ ย อยางไรก็ตาม การมีสาเหตุ
ที่เห็นชัดวาเปนมาจากความกดดันดานจิตใจนี้ มิไดหมายความวาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเปนเรื่องปกติธรรมดาของคนเราไมวาจะรุนแรง
แคไหน การพิจารณาวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นผิดปกติหรือไม เราดูจากการมีอาการตาง ๆ และความรุนแรงของอาการ
เปนหลัก ผูที่มีอาการเขากับเกณฑการวินิจฉัยโรคซึมเศรานั้น บงถึงภาวะของความผิดปกติที่จำตองไดรับการชวยเหลือ
อางอิงและขอบคุณขอมูล
https://www.pobpad.com/โรคซึมเศรา/สาเหตุของโรคซึมเศรา
https://www.bangkokhospital.com/th/disease-treatment/depression-type
https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/general/09042014-1017
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 22 หมู 7 ถนนบรมราชชนนี
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