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นายภราเดช พยัฆวิเชียร   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษา
ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา  บรรณาธิการ     บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  คณะทำงาน
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            “การใหการศึกษาถือวาเปนการใหสิ่งสำคัญที่สุด เพราะเปนการหลอหลอมวางรูปแบบใหแกอนุชน 
ทั้งทางความรูความสามารถ ทั้งทางจิตวิญญาณ ผูมีหนาที่ใหการศึกษาทุกตำแหนงหนาที่ จึงมีความรับผิดชอบ
อยางยิ่งตอชาติบานเมือง ในการสรางพลเมืองที่ดี…”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20 มิถุนายน 2520

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

อางอิง และขอขอบคุณขอมูลจาก  https://www.m-culture.go.th/young/ewt_news.php?nid=590&filename=index

วันที่ 23 ตุลาคม 2563  และ  วันที่ 13 ตุลาคม 2563

วันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

และ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ขอนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาที่สุดมิได

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาที่สุดมิได

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

 ในนามของสภามหาวิทยาลัย กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ซึ่งมีคุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานคณะกรรมการ  ที่ไดรวบรวมและ

ประมวล วิเคราะหผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตป พ.ศ.2560  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยชุดนี้เขามาปฏิบัติหนาที่ 

จนถึงป พ.ศ. 2563 ที่จะครบวาระการดำรงตำแหนง  และจัดทำเปน รายงานการประมวลผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2560-2563 เสนอใหสภามหาวิทยาลัยทราบและพิจารณา ซึ่งมีสาระสำคัญแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 สรุปความกาวหนา

และผลงานหลักท่ีสำคัญของสภามหาวิทยาลัย ระหวางป พ.ศ. 2560-2563  ท้ังการทำหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ กฎหมายตางๆ 

ท่ีกำหนดไว การขับเคล่ือนเปล่ียนผานสูมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยวางพ้ืนฐานท่ีสำคัญ อาทิ การปรับโครงสรางองคกร การออก

ระเบียบขอบังคับ การแกไขปญหาที่ตอเนื่องจากอดีตและการสานตอนโยบายเดิม รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายใหม อาทิ การปฏิรูป

มหาวิทยาลัย และ สวนท่ี 2 ขอเสนอแนะตอการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในระยะตอไป เชน การเตรียมความพรอมเพ่ือให

มหาวิทยาลัยสามารถเผชิญความทาทาย  การกำกับติดตามแผนพัฒนาตางๆ  การเสริมสรางความเขมแข็งในดานการวางแผนกลยุทธ

และเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปนประโยชนมากตอทั้งสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันที่ไดทราบผลการปฏิบัติงานในดานตางๆ การ

มีสวนรวมในการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยตลอด 3 ปที่ผานมา และสภามหาวิทยาลัยชุดใหมที่จะเขามาปฏิบัติหนาที่ไดรับ

ทราบส่ิงท่ีไดดำเนินการไปแลว ส่ิงท่ีควรดำเนินการในระยะตอไป รวมถึงการวางแผนการทำงาน การกำกับติดตาม และสนับสนุนงานใน

ดานตางๆ ซึ่งจะทำใหสภามหาวิทยาลัยทำหนาที่ไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 สภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะแกฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในการดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวาระที่จะตองมี

การลงมติ โดยเฉพาะเรื่องการแตงตั้งผูสมควรดำรงตำแหนงผูบริหาร ซึ่งจะใชเวลาคอนขางมากวาควรนำเทคโนโลยีมาชวยในการทำงาน 

อาทิ การจัดทำโปรแกรมการลงมติ ซึ่งขณะนี้ทราบวาการดำเนินการมีความกาวหนาในระดับหนึ่งแลว 

 มหาวิทยาลัยไดเสนอเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยศิลปากร และปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  ซึ่งเปนเรื่องที่มีความสำคัญมาก เพราะจะสงผลตอเนื่องตอทั้งการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรม

นักศึกษา การฝกงาน ฯลฯ สภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัย อาทิ ควรศึกษา วิจัยขอมูลจากแหลงตางๆ การวิเคราะห

คุณลักษณะศิษยเกาที่ประสบความสำเร็จ ฯลฯ  มาประกอบการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยดวย

เพื่อความรอบคอบ และชัดเจนมากขึ้น  

 ขอเปนกำลังใจใหทุกทานครับ
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 วันที่ 12 ตุลาคม 2563  เปนวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งใน

ปนี้มหาวิทยาลัยไดกอตั้งมาครบ 77 ป แลว ในนามของสภามหาวิทยาลัย ขอให

มหาวิทยาลัยศิลปากรเจริญกาวหนาและพัฒนาตอไปอยางยั่งยืน  เปนที่พึ่งของ

สังคมและประเทศตลอดไป  และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563  เปนวันครบรอบ 

128 ป ของศาสตราจารยศิลป พีระศรี มหาวิทยาลัยไดจัดงานวันศิลป พีระศรี ขึ้น 

โดยรูปแบบการจัดงานไดปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดของ COVID 19 ท้ังการขยายเวลาการจัดกิจกรรมเปน 

3 วัน ตั้งแตวันที่ 12-13 และ 15 กันยายน 2563 การจัดปาฐกถาทั้งภายในหองประชุมและผานระบบออนไลน เพื่อลดความแออัด  

รายงานการประมวลผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560 - 2563

  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่  14  ตุลาคม  2563 คณะกรรมการดำเนินการ

ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งมีคุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรง

คุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการ ไดรายงานการประมวลผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560

ถึง 2563 มีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้

1. สรุปความกาวหนาและผลงานหลักที่สำคัญระหวางป พ.ศ. 2560-2563

  1.1 สภามหาวิทยาลัยไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามกรอบพันธกิจที่กำหนดไวในมาตรา 22 แหงพระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 

  1.2 สภามหาวิทยาลัยไดปรับปรุงการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลอยางตอเนื่อง อาทิ

                       - มีความกาวหนาที่โดดเดนในเรื่องการปรับกระบวนการทำงานของสภามหาวิทยาลัยใหมี

ประสิทธิภาพผานคณะกรรมการกลั่นกรองชุดตางๆ 

                       - เปดโอกาสและจัดเวทีเพื่อรับฟงปญหาและความคิดเห็นจากประชาคมอยางกวางขวาง 

                       - มีชองทางการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น 

  1.3 สภามหาวิทยาลัยไดขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนผานสูมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ใหมีพื้นฐาน

ที่จำเปน อาทิ

                       - การออกระเบียบ/ขอบังคับ 

                       - การปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

                       - สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกัน ลดความซ้ำซอนและเอื้อตอการประสานภารกิจ 

                       - แผนอัตรากำลังและการจัดสรรอัตรากำลัง 

                       - ผลักดันใหมีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ 

                       - การนำระบบ SU-ERP มาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงิน 

  1.4 การกำหนดและขับเคลื่อนนโยบาย จากการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในชวงสองปแรกได

สะทอนใหเห็นวาสภามหาวิทยาลัยไดใชเวลาในการพิจารณางานประจำมากกวางานนโยบาย ขาดการบูรณาการและความ

ตอเนื่องเพื่อใหเกิดเปนนโยบายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว  มีขอจำกัดในการกำกับการขับเคลื่อนอยางเปนระบบ

และการสื่อสารสูประชาคม ในชวงสองปหลังสภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและการกำกับ ติดตามการ

นำนโยบายสูการปฏิบัติมากขึ้น โดยมีผลงานดานนโยบาย อาทิ

      1.4.1 การกำหนดวิสัยทัศนและกรอบในการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว  อาทิ  กระบวน

การปฏิรูปมหาวิทยาลัยทั้งระบบ โดยผานโครงการ SU Transformation

    1.4.2 นโยบายดานงานวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค อาทิ อนุมัติแผนกลยุทธสงเสริมงาน

วิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามแนวยุทธศาสตรชาติ 20 ป

    1.4.3 นโยบายดานหลักสูตร การเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ อาทิ อนุมัติใหนำ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใชเกณฑ EdPEx มาใชทั่วทั้งองคกร ตั้งแตปการศึกษา 2562 ควบคูไปกับ

การใชเกณฑ AUN-QA ในระดับหลักสูตร

    1.4.4 นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของนักศึกษา อาทิ นโยบาย Student First

  1.5 การแกไขปญหาที่ตอเนื่องจากอดีต และการสานตอนโยบาย อาทิ

                       - การติดตาม ตรวจสอบรายงานการเงินโดยผานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย 

จนเปนที่ยอมรับของหนวยงานที่เกี่ยวของวาไดมาตรฐานการบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนด

                       

2. ประเภทของกฐิน  แยกเปน 2 ประเภทใหญ คือ 1 . กฐินหลวง 2. กฐินราษฎร
 2.1 กฐินหลวง มีประวัติวาเม่ือพระพุทธศาสนาไดแพรหลายมาประดิษฐาน
ในประเทศไทย และประชาชนชาวไทยไดนับถือพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติ 
การทอดกฐินก็ไดกลายเปนประเพณีของบานเมืองมาโดยลำดับ และพระเจาแผนดิน
ผูปกครองบานเมืองก็ไดทรงรับเรื่องกฐินเปนพระราชพิธีอยางหนึ่ง การที่พระเจา
แผนดินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเกี่ยวกับกฐินเปนพระราชพิธีดังกลาว เปนเหตุให
เรียกกันวา กฐินหลวง ดังนั้น วัดใดก็ตามไมวาวัดหลวงหรือวัดราษฎรที่พระเจา
แผนดินเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผาพระกฐินแลว ก็เรียกวา กฐินหลวงทั้งสิ้น แตสมัยตอมากฐินหลวงไดมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามภาวะการณของบานเมือง เชน ประชาชนมีศรัทธาเจริญรอยตามพระราชศรัทธาของพระเจาแผนดินและไดรับพระกรุณาให
ถวายผาพระกฐินตามควรแกฐานะ กฐินหลวงปจจุบันจึงไดแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้
  2.1.1 กฐินท่ีกำหนดเปนพระราชพิธี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผาพระกฐินดวย
พระองคเอง หรือ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหพระบรมวงศานุวงศหรือองคมนตรีเปนผูแทนพระองคไปถวายเปนประจำ ณ วัดสำคัญๆ 
ปจจุบันมี 16 วัด เชน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดสุทัศนเทพวราราม วัดบวรนิเวศวิหาร เปนตน
  2.1.2 กฐินตน หมายถึง กฐินที่พระเจาแผนดินเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผาพระกฐิน  ณ วัดที่มิใชวัดหลวงและ
มิไดเสด็จไปอยางเปนทางการหรืออยางเปนพระราชพิธีแตเปนการบำเพ็ญพระราชกุศลสวนพระองค
               2.1.3 กฐินพระราชทาน เปนกฐินท่ีพระเจาแผนดินพระราชทานผาของหลวงแกผูท่ีกราบบังคมทูลขอพระราชทาน
ไปถวายยังวัดหลวง ท่ีนอกเหนือไปจากวัดสำคัญ 16 วัดท่ีกำหนดไว  เหตุท่ีมีกฐินพระราชทาน ก็เพราะปจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมาก 
จึงเปดโอกาสใหกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ตลอดจนคณะบุคคลตาง ๆ ที่สมควรขอพระราชทานผาพระกฐินไปถวายได ซึ่งกฐิน
ดังกลาวสวนใหญก็คือกฐินที่หนวยงานราชการตาง ๆ นำไปถวายนั่นเอง ทั้งนี้ ผูที่จะรับพระราชทานผากฐินไปถวาย ณ วัดหลวง
วัดใดตองติดตอไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตามระเบียบเพื่อเปนการจองไวกอนดวย
         2.2 กฐินราษฎร หมายถึง กฐินที่ราษฎรหรือประชาชนผูมีศรัทธานำผากฐินของตนไปถวายตามวัดตาง ๆ ยกเวนวัดหลวง 
16 วัด ซึ่งจะมีชื่อเรียกตาง ๆ ตามลักษณะของการทอด คือ
         2.2.1 กฐินหรือมหากฐิน เปนกฐินที่ราษฎรนำไปทอด ณ วัดใดวัดหนึ่งที่ตนศรัทธาเปนการเฉพาะ ผาที่เปนองคกฐิน
จะเปนผืนเดียวหรือหลายผืนก็ได  จะเย็บแลวหรือไมก็ได  แตปจจุบันสวนใหญจะเปนผาสำเร็จรูปแลว  และนิยมถวายของอื่นๆ 
ที่เรียกวา บริวารกฐิน ไปพรอมกับองคกฐินดวย เชน เครื่องอุปโภคบริโภคของพระภิกษุสงฆ อยางหมอน โองน้ำ เตา ไมกวาด จอบ
เสียบ อาหาร ยาตางๆ เปนตน
           2.2.2 จุลกฐิน เปนกฐินท่ีตองทำดวยความรีบเรง เดิมเรียกแบบไทยๆ วา กฐินแลน เจาภาพท่ีจะทอดกฐินเชนน้ีได
ตองมีพวกและกำลังมาก เพราะตองเริ่มตั้งแตปนฝายเปนดาย ทอดายใหเปนผา ตัดผาและเย็บผาเปนจีวร ยอมสี และตองทอด
ภายในวันนั้น และพระสงฆก็ตองกรานและอนุโมทนาในวันนั้นๆ ดวย เรียกวาเปนกฐินที่ตองทำทุกอยางใหเสร็จภายในวันเดียว
                    2.2.3 กฐินสามัคคี เปนกฐินที่มีเจาภาพหลายคนรวมกัน ไมจำเปนวาใครบริจาคมากนอย แตมักตั้งเปนคณะทำงาน
ข้ึนมาดำเนินการและมีหนังสือบอกบุญไปยังผูอ่ืน เม่ือไดปจจัยมาเทาไรก็จัดผาอันเปนองคกฐินรวมท้ังบริวารไปทอด ณ วัดใดวัดหน่ึง
ที่จองไว ซึ่งกฐินชนิดนี้เปนที่นิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน เพราะนอกจากทำบุญกฐินแลว ยังนำปจจัยที่เหลือไปชวยทำนุบำรุงวัด 
เชน กอสรางศาสนสถาน บูรณะปฎิสังขรณโบสถ เจดีย เปนตน
                2.2.4 กฐินตกคาง หรือ กฐินโจร กลาวคือในทองถิ่นที่มีวัดมาก ๆ อาจจะมีวัดตกคางไมมีใครไปทอด จึงมีผูมีจิต
ศรัทธาเสาะหาวัดอยางนี้ แลวนำกฐินไปทอด ซึ่งมักจะเปนวันใกลสิ้นเทศกาลกฐินหรือวันสุดทาย จึงเรียกวา กฐินตกคาง หรืออาจ
เรียกวา กฐินโจร เพราะกิริยาอาการ ที่ไปทอดอยางไมรูเนื้อรูตัวจู ๆ ก็ไปทอด ไมบอกกลาวลวงหนาใหวัดรูเพื่อเตรียมตัวคลายโจรบุก 
ซึ่งกฐินแบบนี้ตางกับกฐินอื่นคือ ไมมีการจองลวงหนา และจะทอดเฉพาะวัดที่ยังไมมีใครทอด จะทอดหลายวัดก็ได และสามารถ
เอาของไทยธรรมที่เหลือจากวัดที่ไมไดทอด ( กรณีไปหลายวัด ) ไปจัดเปนผาปา เรียกวา " ผาปาแถมกฐิน " ก็ได
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นายภราเดช พยัฆวิเชียร   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษา
ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา  บรรณาธิการ     บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  คณะทำงาน
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            “การใหการศึกษาถือวาเปนการใหสิ่งสำคัญที่สุด เพราะเปนการหลอหลอมวางรูปแบบใหแกอนุชน 
ทั้งทางความรูความสามารถ ทั้งทางจิตวิญญาณ ผูมีหนาที่ใหการศึกษาทุกตำแหนงหนาที่ จึงมีความรับผิดชอบ
อยางยิ่งตอชาติบานเมือง ในการสรางพลเมืองที่ดี…”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20 มิถุนายน 2520

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

อางอิง และขอขอบคุณขอมูลจาก  https://www.m-culture.go.th/young/ewt_news.php?nid=590&filename=index

วันที่ 23 ตุลาคม 2563  และ  วันที่ 13 ตุลาคม 2563

วันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

และ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ขอนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาที่สุดมิได

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

คุย
กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

คุย

 ในนามของสภามหาวิทยาลัย กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ซึ่งมีคุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานคณะกรรมการ  ที่ไดรวบรวมและ

ประมวล วิเคราะหผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตป พ.ศ.2560  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยชุดนี้เขามาปฏิบัติหนาที่ 

จนถึงป พ.ศ. 2563 ที่จะครบวาระการดำรงตำแหนง  และจัดทำเปน รายงานการประมวลผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2560-2563 เสนอใหสภามหาวิทยาลัยทราบและพิจารณา ซึ่งมีสาระสำคัญแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 สรุปความกาวหนา

และผลงานหลักท่ีสำคัญของสภามหาวิทยาลัย ระหวางป พ.ศ. 2560-2563  ท้ังการทำหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ กฎหมายตางๆ 

ท่ีกำหนดไว การขับเคล่ือนเปล่ียนผานสูมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยวางพ้ืนฐานท่ีสำคัญ อาทิ การปรับโครงสรางองคกร การออก

ระเบียบขอบังคับ การแกไขปญหาที่ตอเนื่องจากอดีตและการสานตอนโยบายเดิม รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายใหม อาทิ การปฏิรูป

มหาวิทยาลัย และ สวนท่ี 2 ขอเสนอแนะตอการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในระยะตอไป เชน การเตรียมความพรอมเพ่ือให

มหาวิทยาลัยสามารถเผชิญความทาทาย  การกำกับติดตามแผนพัฒนาตางๆ  การเสริมสรางความเขมแข็งในดานการวางแผนกลยุทธ

และเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปนประโยชนมากตอทั้งสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันที่ไดทราบผลการปฏิบัติงานในดานตางๆ การ

มีสวนรวมในการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยตลอด 3 ปที่ผานมา และสภามหาวิทยาลัยชุดใหมที่จะเขามาปฏิบัติหนาที่ไดรับ

ทราบส่ิงท่ีไดดำเนินการไปแลว ส่ิงท่ีควรดำเนินการในระยะตอไป รวมถึงการวางแผนการทำงาน การกำกับติดตาม และสนับสนุนงานใน

ดานตางๆ ซึ่งจะทำใหสภามหาวิทยาลัยทำหนาที่ไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 สภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะแกฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในการดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวาระที่จะตองมี

การลงมติ โดยเฉพาะเรื่องการแตงตั้งผูสมควรดำรงตำแหนงผูบริหาร ซึ่งจะใชเวลาคอนขางมากวาควรนำเทคโนโลยีมาชวยในการทำงาน 

อาทิ การจัดทำโปรแกรมการลงมติ ซึ่งขณะนี้ทราบวาการดำเนินการมีความกาวหนาในระดับหนึ่งแลว 

 มหาวิทยาลัยไดเสนอเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยศิลปากร และปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  ซึ่งเปนเรื่องที่มีความสำคัญมาก เพราะจะสงผลตอเนื่องตอทั้งการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรม

นักศึกษา การฝกงาน ฯลฯ สภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัย อาทิ ควรศึกษา วิจัยขอมูลจากแหลงตางๆ การวิเคราะห

คุณลักษณะศิษยเกาที่ประสบความสำเร็จ ฯลฯ  มาประกอบการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยดวย

เพื่อความรอบคอบ และชัดเจนมากขึ้น  

 ขอเปนกำลังใจใหทุกทานครับ
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 วันที่ 12 ตุลาคม 2563  เปนวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งใน

ปนี้มหาวิทยาลัยไดกอตั้งมาครบ 77 ป แลว ในนามของสภามหาวิทยาลัย ขอให

มหาวิทยาลัยศิลปากรเจริญกาวหนาและพัฒนาตอไปอยางยั่งยืน  เปนที่พึ่งของ

สังคมและประเทศตลอดไป  และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563  เปนวันครบรอบ 

128 ป ของศาสตราจารยศิลป พีระศรี มหาวิทยาลัยไดจัดงานวันศิลป พีระศรี ขึ้น 

โดยรูปแบบการจัดงานไดปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดของ COVID 19 ท้ังการขยายเวลาการจัดกิจกรรมเปน 

3 วัน ตั้งแตวันที่ 12-13 และ 15 กันยายน 2563 การจัดปาฐกถาทั้งภายในหองประชุมและผานระบบออนไลน เพื่อลดความแออัด  

รายงานการประมวลผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560 - 2563

  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่  14  ตุลาคม  2563 คณะกรรมการดำเนินการ

ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งมีคุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรง

คุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการ ไดรายงานการประมวลผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560

ถึง 2563 มีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้

1. สรุปความกาวหนาและผลงานหลักที่สำคัญระหวางป พ.ศ. 2560-2563

  1.1 สภามหาวิทยาลัยไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามกรอบพันธกิจที่กำหนดไวในมาตรา 22 แหงพระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 

  1.2 สภามหาวิทยาลัยไดปรับปรุงการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลอยางตอเนื่อง อาทิ

                       - มีความกาวหนาที่โดดเดนในเรื่องการปรับกระบวนการทำงานของสภามหาวิทยาลัยใหมี

ประสิทธิภาพผานคณะกรรมการกลั่นกรองชุดตางๆ 

                       - เปดโอกาสและจัดเวทีเพื่อรับฟงปญหาและความคิดเห็นจากประชาคมอยางกวางขวาง 

                       - มีชองทางการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น 

  1.3 สภามหาวิทยาลัยไดขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนผานสูมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ใหมีพื้นฐาน

ที่จำเปน อาทิ

                       - การออกระเบียบ/ขอบังคับ 

                       - การปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

                       - สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกัน ลดความซ้ำซอนและเอื้อตอการประสานภารกิจ 

                       - แผนอัตรากำลังและการจัดสรรอัตรากำลัง 

                       - ผลักดันใหมีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ 

                       - การนำระบบ SU-ERP มาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงิน 

  1.4 การกำหนดและขับเคลื่อนนโยบาย จากการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในชวงสองปแรกได

สะทอนใหเห็นวาสภามหาวิทยาลัยไดใชเวลาในการพิจารณางานประจำมากกวางานนโยบาย ขาดการบูรณาการและความ

ตอเนื่องเพื่อใหเกิดเปนนโยบายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว  มีขอจำกัดในการกำกับการขับเคลื่อนอยางเปนระบบ

และการสื่อสารสูประชาคม ในชวงสองปหลังสภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและการกำกับ ติดตามการ

นำนโยบายสูการปฏิบัติมากขึ้น โดยมีผลงานดานนโยบาย อาทิ

      1.4.1 การกำหนดวิสัยทัศนและกรอบในการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว  อาทิ  กระบวน

การปฏิรูปมหาวิทยาลัยทั้งระบบ โดยผานโครงการ SU Transformation

    1.4.2 นโยบายดานงานวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค อาทิ อนุมัติแผนกลยุทธสงเสริมงาน

วิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามแนวยุทธศาสตรชาติ 20 ป

    1.4.3 นโยบายดานหลักสูตร การเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ อาทิ อนุมัติใหนำ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใชเกณฑ EdPEx มาใชทั่วทั้งองคกร ตั้งแตปการศึกษา 2562 ควบคูไปกับ

การใชเกณฑ AUN-QA ในระดับหลักสูตร

    1.4.4 นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของนักศึกษา อาทิ นโยบาย Student First

  1.5 การแกไขปญหาที่ตอเนื่องจากอดีต และการสานตอนโยบาย อาทิ

                       - การติดตาม ตรวจสอบรายงานการเงินโดยผานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย 

จนเปนที่ยอมรับของหนวยงานที่เกี่ยวของวาไดมาตรฐานการบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนด

                       

2. ประเภทของกฐิน  แยกเปน 2 ประเภทใหญ คือ 1 . กฐินหลวง 2. กฐินราษฎร
 2.1 กฐินหลวง มีประวัติวาเม่ือพระพุทธศาสนาไดแพรหลายมาประดิษฐาน
ในประเทศไทย และประชาชนชาวไทยไดนับถือพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติ 
การทอดกฐินก็ไดกลายเปนประเพณีของบานเมืองมาโดยลำดับ และพระเจาแผนดิน
ผูปกครองบานเมืองก็ไดทรงรับเรื่องกฐินเปนพระราชพิธีอยางหนึ่ง การที่พระเจา
แผนดินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเกี่ยวกับกฐินเปนพระราชพิธีดังกลาว เปนเหตุให
เรียกกันวา กฐินหลวง ดังนั้น วัดใดก็ตามไมวาวัดหลวงหรือวัดราษฎรที่พระเจา
แผนดินเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผาพระกฐินแลว ก็เรียกวา กฐินหลวงทั้งสิ้น แตสมัยตอมากฐินหลวงไดมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามภาวะการณของบานเมือง เชน ประชาชนมีศรัทธาเจริญรอยตามพระราชศรัทธาของพระเจาแผนดินและไดรับพระกรุณาให
ถวายผาพระกฐินตามควรแกฐานะ กฐินหลวงปจจุบันจึงไดแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้
  2.1.1 กฐินท่ีกำหนดเปนพระราชพิธี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผาพระกฐินดวย
พระองคเอง หรือ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหพระบรมวงศานุวงศหรือองคมนตรีเปนผูแทนพระองคไปถวายเปนประจำ ณ วัดสำคัญๆ 
ปจจุบันมี 16 วัด เชน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดสุทัศนเทพวราราม วัดบวรนิเวศวิหาร เปนตน
  2.1.2 กฐินตน หมายถึง กฐินที่พระเจาแผนดินเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผาพระกฐิน  ณ วัดที่มิใชวัดหลวงและ
มิไดเสด็จไปอยางเปนทางการหรืออยางเปนพระราชพิธีแตเปนการบำเพ็ญพระราชกุศลสวนพระองค
               2.1.3 กฐินพระราชทาน เปนกฐินท่ีพระเจาแผนดินพระราชทานผาของหลวงแกผูท่ีกราบบังคมทูลขอพระราชทาน
ไปถวายยังวัดหลวง ท่ีนอกเหนือไปจากวัดสำคัญ 16 วัดท่ีกำหนดไว  เหตุท่ีมีกฐินพระราชทาน ก็เพราะปจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมาก 
จึงเปดโอกาสใหกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ตลอดจนคณะบุคคลตาง ๆ ที่สมควรขอพระราชทานผาพระกฐินไปถวายได ซึ่งกฐิน
ดังกลาวสวนใหญก็คือกฐินที่หนวยงานราชการตาง ๆ นำไปถวายนั่นเอง ทั้งนี้ ผูที่จะรับพระราชทานผากฐินไปถวาย ณ วัดหลวง
วัดใดตองติดตอไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตามระเบียบเพื่อเปนการจองไวกอนดวย
         2.2 กฐินราษฎร หมายถึง กฐินที่ราษฎรหรือประชาชนผูมีศรัทธานำผากฐินของตนไปถวายตามวัดตาง ๆ ยกเวนวัดหลวง 
16 วัด ซึ่งจะมีชื่อเรียกตาง ๆ ตามลักษณะของการทอด คือ
         2.2.1 กฐินหรือมหากฐิน เปนกฐินที่ราษฎรนำไปทอด ณ วัดใดวัดหนึ่งที่ตนศรัทธาเปนการเฉพาะ ผาที่เปนองคกฐิน
จะเปนผืนเดียวหรือหลายผืนก็ได  จะเย็บแลวหรือไมก็ได  แตปจจุบันสวนใหญจะเปนผาสำเร็จรูปแลว  และนิยมถวายของอื่นๆ 
ที่เรียกวา บริวารกฐิน ไปพรอมกับองคกฐินดวย เชน เครื่องอุปโภคบริโภคของพระภิกษุสงฆ อยางหมอน โองน้ำ เตา ไมกวาด จอบ
เสียบ อาหาร ยาตางๆ เปนตน
           2.2.2 จุลกฐิน เปนกฐินท่ีตองทำดวยความรีบเรง เดิมเรียกแบบไทยๆ วา กฐินแลน เจาภาพท่ีจะทอดกฐินเชนน้ีได
ตองมีพวกและกำลังมาก เพราะตองเริ่มตั้งแตปนฝายเปนดาย ทอดายใหเปนผา ตัดผาและเย็บผาเปนจีวร ยอมสี และตองทอด
ภายในวันนั้น และพระสงฆก็ตองกรานและอนุโมทนาในวันนั้นๆ ดวย เรียกวาเปนกฐินที่ตองทำทุกอยางใหเสร็จภายในวันเดียว
                    2.2.3 กฐินสามัคคี เปนกฐินที่มีเจาภาพหลายคนรวมกัน ไมจำเปนวาใครบริจาคมากนอย แตมักตั้งเปนคณะทำงาน
ข้ึนมาดำเนินการและมีหนังสือบอกบุญไปยังผูอ่ืน เม่ือไดปจจัยมาเทาไรก็จัดผาอันเปนองคกฐินรวมท้ังบริวารไปทอด ณ วัดใดวัดหน่ึง
ที่จองไว ซึ่งกฐินชนิดนี้เปนที่นิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน เพราะนอกจากทำบุญกฐินแลว ยังนำปจจัยที่เหลือไปชวยทำนุบำรุงวัด 
เชน กอสรางศาสนสถาน บูรณะปฎิสังขรณโบสถ เจดีย เปนตน
                2.2.4 กฐินตกคาง หรือ กฐินโจร กลาวคือในทองถิ่นที่มีวัดมาก ๆ อาจจะมีวัดตกคางไมมีใครไปทอด จึงมีผูมีจิต
ศรัทธาเสาะหาวัดอยางนี้ แลวนำกฐินไปทอด ซึ่งมักจะเปนวันใกลสิ้นเทศกาลกฐินหรือวันสุดทาย จึงเรียกวา กฐินตกคาง หรืออาจ
เรียกวา กฐินโจร เพราะกิริยาอาการ ที่ไปทอดอยางไมรูเนื้อรูตัวจู ๆ ก็ไปทอด ไมบอกกลาวลวงหนาใหวัดรูเพื่อเตรียมตัวคลายโจรบุก 
ซึ่งกฐินแบบนี้ตางกับกฐินอื่นคือ ไมมีการจองลวงหนา และจะทอดเฉพาะวัดที่ยังไมมีใครทอด จะทอดหลายวัดก็ได และสามารถ
เอาของไทยธรรมที่เหลือจากวัดที่ไมไดทอด ( กรณีไปหลายวัด ) ไปจัดเปนผาปา เรียกวา " ผาปาแถมกฐิน " ก็ได
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นายภราเดช พยัฆวิเชียร   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษา
ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา  บรรณาธิการ     บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  คณะทำงาน
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            “การใหการศึกษาถือวาเปนการใหสิ่งสำคัญที่สุด เพราะเปนการหลอหลอมวางรูปแบบใหแกอนุชน 
ทั้งทางความรูความสามารถ ทั้งทางจิตวิญญาณ ผูมีหนาที่ใหการศึกษาทุกตำแหนงหนาที่ จึงมีความรับผิดชอบ
อยางยิ่งตอชาติบานเมือง ในการสรางพลเมืองที่ดี…”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20 มิถุนายน 2520

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

อางอิง และขอขอบคุณขอมูลจาก  https://www.m-culture.go.th/young/ewt_news.php?nid=590&filename=index

วันที่ 23 ตุลาคม 2563  และ  วันที่ 13 ตุลาคม 2563

วันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

และ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ขอนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาที่สุดมิได

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

 ในนามของสภามหาวิทยาลัย กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ซึ่งมีคุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานคณะกรรมการ  ที่ไดรวบรวมและ

ประมวล วิเคราะหผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตป พ.ศ.2560  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยชุดนี้เขามาปฏิบัติหนาที่ 

จนถึงป พ.ศ. 2563 ที่จะครบวาระการดำรงตำแหนง  และจัดทำเปน รายงานการประมวลผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2560-2563 เสนอใหสภามหาวิทยาลัยทราบและพิจารณา ซึ่งมีสาระสำคัญแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 สรุปความกาวหนา

และผลงานหลักท่ีสำคัญของสภามหาวิทยาลัย ระหวางป พ.ศ. 2560-2563  ท้ังการทำหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ กฎหมายตางๆ 

ท่ีกำหนดไว การขับเคล่ือนเปล่ียนผานสูมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยวางพ้ืนฐานท่ีสำคัญ อาทิ การปรับโครงสรางองคกร การออก

ระเบียบขอบังคับ การแกไขปญหาที่ตอเนื่องจากอดีตและการสานตอนโยบายเดิม รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายใหม อาทิ การปฏิรูป

มหาวิทยาลัย และ สวนท่ี 2 ขอเสนอแนะตอการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในระยะตอไป เชน การเตรียมความพรอมเพ่ือให

มหาวิทยาลัยสามารถเผชิญความทาทาย  การกำกับติดตามแผนพัฒนาตางๆ  การเสริมสรางความเขมแข็งในดานการวางแผนกลยุทธ

และเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปนประโยชนมากตอทั้งสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันที่ไดทราบผลการปฏิบัติงานในดานตางๆ การ

มีสวนรวมในการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยตลอด 3 ปที่ผานมา และสภามหาวิทยาลัยชุดใหมที่จะเขามาปฏิบัติหนาที่ไดรับ

ทราบส่ิงท่ีไดดำเนินการไปแลว ส่ิงท่ีควรดำเนินการในระยะตอไป รวมถึงการวางแผนการทำงาน การกำกับติดตาม และสนับสนุนงานใน

ดานตางๆ ซึ่งจะทำใหสภามหาวิทยาลัยทำหนาที่ไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 สภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะแกฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในการดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวาระที่จะตองมี

การลงมติ โดยเฉพาะเรื่องการแตงตั้งผูสมควรดำรงตำแหนงผูบริหาร ซึ่งจะใชเวลาคอนขางมากวาควรนำเทคโนโลยีมาชวยในการทำงาน 

อาทิ การจัดทำโปรแกรมการลงมติ ซึ่งขณะนี้ทราบวาการดำเนินการมีความกาวหนาในระดับหนึ่งแลว 

 มหาวิทยาลัยไดเสนอเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยศิลปากร และปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  ซึ่งเปนเรื่องที่มีความสำคัญมาก เพราะจะสงผลตอเนื่องตอทั้งการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรม

นักศึกษา การฝกงาน ฯลฯ สภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัย อาทิ ควรศึกษา วิจัยขอมูลจากแหลงตางๆ การวิเคราะห

คุณลักษณะศิษยเกาที่ประสบความสำเร็จ ฯลฯ  มาประกอบการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยดวย

เพื่อความรอบคอบ และชัดเจนมากขึ้น  

 ขอเปนกำลังใจใหทุกทานครับ

2

 วันที่ 12 ตุลาคม 2563  เปนวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งใน

ปนี้มหาวิทยาลัยไดกอตั้งมาครบ 77 ป แลว ในนามของสภามหาวิทยาลัย ขอให

มหาวิทยาลัยศิลปากรเจริญกาวหนาและพัฒนาตอไปอยางยั่งยืน  เปนที่พึ่งของ

สังคมและประเทศตลอดไป  และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563  เปนวันครบรอบ 

128 ป ของศาสตราจารยศิลป พีระศรี มหาวิทยาลัยไดจัดงานวันศิลป พีระศรี ขึ้น 

โดยรูปแบบการจัดงานไดปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดของ COVID 19 ท้ังการขยายเวลาการจัดกิจกรรมเปน 

3 วัน ตั้งแตวันที่ 12-13 และ 15 กันยายน 2563 การจัดปาฐกถาทั้งภายในหองประชุมและผานระบบออนไลน เพื่อลดความแออัด  

รายงานการประมวลผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560 - 2563

  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่  14  ตุลาคม  2563 คณะกรรมการดำเนินการ

ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งมีคุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรง

คุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการ ไดรายงานการประมวลผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560

ถึง 2563 มีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้

1. สรุปความกาวหนาและผลงานหลักที่สำคัญระหวางป พ.ศ. 2560-2563

  1.1 สภามหาวิทยาลัยไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามกรอบพันธกิจที่กำหนดไวในมาตรา 22 แหงพระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 

  1.2 สภามหาวิทยาลัยไดปรับปรุงการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลอยางตอเนื่อง อาทิ

                       - มีความกาวหนาที่โดดเดนในเรื่องการปรับกระบวนการทำงานของสภามหาวิทยาลัยใหมี

ประสิทธิภาพผานคณะกรรมการกลั่นกรองชุดตางๆ 

                       - เปดโอกาสและจัดเวทีเพื่อรับฟงปญหาและความคิดเห็นจากประชาคมอยางกวางขวาง 

                       - มีชองทางการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น 

  1.3 สภามหาวิทยาลัยไดขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนผานสูมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ใหมีพื้นฐาน

ที่จำเปน อาทิ

                       - การออกระเบียบ/ขอบังคับ 

                       - การปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

                       - สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกัน ลดความซ้ำซอนและเอื้อตอการประสานภารกิจ 

                       - แผนอัตรากำลังและการจัดสรรอัตรากำลัง 

                       - ผลักดันใหมีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ 

                       - การนำระบบ SU-ERP มาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงิน 

  1.4 การกำหนดและขับเคลื่อนนโยบาย จากการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในชวงสองปแรกได

สะทอนใหเห็นวาสภามหาวิทยาลัยไดใชเวลาในการพิจารณางานประจำมากกวางานนโยบาย ขาดการบูรณาการและความ

ตอเนื่องเพื่อใหเกิดเปนนโยบายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว  มีขอจำกัดในการกำกับการขับเคลื่อนอยางเปนระบบ

และการสื่อสารสูประชาคม ในชวงสองปหลังสภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและการกำกับ ติดตามการ

นำนโยบายสูการปฏิบัติมากขึ้น โดยมีผลงานดานนโยบาย อาทิ

      1.4.1 การกำหนดวิสัยทัศนและกรอบในการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว  อาทิ  กระบวน

การปฏิรูปมหาวิทยาลัยทั้งระบบ โดยผานโครงการ SU Transformation

    1.4.2 นโยบายดานงานวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค อาทิ อนุมัติแผนกลยุทธสงเสริมงาน

วิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามแนวยุทธศาสตรชาติ 20 ป

    1.4.3 นโยบายดานหลักสูตร การเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ อาทิ อนุมัติใหนำ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใชเกณฑ EdPEx มาใชทั่วทั้งองคกร ตั้งแตปการศึกษา 2562 ควบคูไปกับ

การใชเกณฑ AUN-QA ในระดับหลักสูตร

    1.4.4 นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของนักศึกษา อาทิ นโยบาย Student First

  1.5 การแกไขปญหาที่ตอเนื่องจากอดีต และการสานตอนโยบาย อาทิ

                       - การติดตาม ตรวจสอบรายงานการเงินโดยผานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย 

จนเปนที่ยอมรับของหนวยงานที่เกี่ยวของวาไดมาตรฐานการบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนด

                       

2. ประเภทของกฐิน  แยกเปน 2 ประเภทใหญ คือ 1 . กฐินหลวง 2. กฐินราษฎร
 2.1 กฐินหลวง มีประวัติวาเม่ือพระพุทธศาสนาไดแพรหลายมาประดิษฐาน
ในประเทศไทย และประชาชนชาวไทยไดนับถือพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติ 
การทอดกฐินก็ไดกลายเปนประเพณีของบานเมืองมาโดยลำดับ และพระเจาแผนดิน
ผูปกครองบานเมืองก็ไดทรงรับเรื่องกฐินเปนพระราชพิธีอยางหนึ่ง การที่พระเจา
แผนดินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเกี่ยวกับกฐินเปนพระราชพิธีดังกลาว เปนเหตุให
เรียกกันวา กฐินหลวง ดังนั้น วัดใดก็ตามไมวาวัดหลวงหรือวัดราษฎรที่พระเจา
แผนดินเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผาพระกฐินแลว ก็เรียกวา กฐินหลวงทั้งสิ้น แตสมัยตอมากฐินหลวงไดมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามภาวะการณของบานเมือง เชน ประชาชนมีศรัทธาเจริญรอยตามพระราชศรัทธาของพระเจาแผนดินและไดรับพระกรุณาให
ถวายผาพระกฐินตามควรแกฐานะ กฐินหลวงปจจุบันจึงไดแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้
  2.1.1 กฐินท่ีกำหนดเปนพระราชพิธี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผาพระกฐินดวย
พระองคเอง หรือ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหพระบรมวงศานุวงศหรือองคมนตรีเปนผูแทนพระองคไปถวายเปนประจำ ณ วัดสำคัญๆ 
ปจจุบันมี 16 วัด เชน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดสุทัศนเทพวราราม วัดบวรนิเวศวิหาร เปนตน
  2.1.2 กฐินตน หมายถึง กฐินที่พระเจาแผนดินเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผาพระกฐิน  ณ วัดที่มิใชวัดหลวงและ
มิไดเสด็จไปอยางเปนทางการหรืออยางเปนพระราชพิธีแตเปนการบำเพ็ญพระราชกุศลสวนพระองค
               2.1.3 กฐินพระราชทาน เปนกฐินท่ีพระเจาแผนดินพระราชทานผาของหลวงแกผูท่ีกราบบังคมทูลขอพระราชทาน
ไปถวายยังวัดหลวง ท่ีนอกเหนือไปจากวัดสำคัญ 16 วัดท่ีกำหนดไว  เหตุท่ีมีกฐินพระราชทาน ก็เพราะปจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมาก 
จึงเปดโอกาสใหกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ตลอดจนคณะบุคคลตาง ๆ ที่สมควรขอพระราชทานผาพระกฐินไปถวายได ซึ่งกฐิน
ดังกลาวสวนใหญก็คือกฐินที่หนวยงานราชการตาง ๆ นำไปถวายนั่นเอง ทั้งนี้ ผูที่จะรับพระราชทานผากฐินไปถวาย ณ วัดหลวง
วัดใดตองติดตอไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตามระเบียบเพื่อเปนการจองไวกอนดวย
         2.2 กฐินราษฎร หมายถึง กฐินที่ราษฎรหรือประชาชนผูมีศรัทธานำผากฐินของตนไปถวายตามวัดตาง ๆ ยกเวนวัดหลวง 
16 วัด ซึ่งจะมีชื่อเรียกตาง ๆ ตามลักษณะของการทอด คือ
         2.2.1 กฐินหรือมหากฐิน เปนกฐินที่ราษฎรนำไปทอด ณ วัดใดวัดหนึ่งที่ตนศรัทธาเปนการเฉพาะ ผาที่เปนองคกฐิน
จะเปนผืนเดียวหรือหลายผืนก็ได  จะเย็บแลวหรือไมก็ได  แตปจจุบันสวนใหญจะเปนผาสำเร็จรูปแลว  และนิยมถวายของอื่นๆ 
ที่เรียกวา บริวารกฐิน ไปพรอมกับองคกฐินดวย เชน เครื่องอุปโภคบริโภคของพระภิกษุสงฆ อยางหมอน โองน้ำ เตา ไมกวาด จอบ
เสียบ อาหาร ยาตางๆ เปนตน
           2.2.2 จุลกฐิน เปนกฐินท่ีตองทำดวยความรีบเรง เดิมเรียกแบบไทยๆ วา กฐินแลน เจาภาพท่ีจะทอดกฐินเชนน้ีได
ตองมีพวกและกำลังมาก เพราะตองเริ่มตั้งแตปนฝายเปนดาย ทอดายใหเปนผา ตัดผาและเย็บผาเปนจีวร ยอมสี และตองทอด
ภายในวันนั้น และพระสงฆก็ตองกรานและอนุโมทนาในวันนั้นๆ ดวย เรียกวาเปนกฐินที่ตองทำทุกอยางใหเสร็จภายในวันเดียว
                    2.2.3 กฐินสามัคคี เปนกฐินที่มีเจาภาพหลายคนรวมกัน ไมจำเปนวาใครบริจาคมากนอย แตมักตั้งเปนคณะทำงาน
ข้ึนมาดำเนินการและมีหนังสือบอกบุญไปยังผูอ่ืน เม่ือไดปจจัยมาเทาไรก็จัดผาอันเปนองคกฐินรวมท้ังบริวารไปทอด ณ วัดใดวัดหน่ึง
ที่จองไว ซึ่งกฐินชนิดนี้เปนที่นิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน เพราะนอกจากทำบุญกฐินแลว ยังนำปจจัยที่เหลือไปชวยทำนุบำรุงวัด 
เชน กอสรางศาสนสถาน บูรณะปฎิสังขรณโบสถ เจดีย เปนตน
                2.2.4 กฐินตกคาง หรือ กฐินโจร กลาวคือในทองถิ่นที่มีวัดมาก ๆ อาจจะมีวัดตกคางไมมีใครไปทอด จึงมีผูมีจิต
ศรัทธาเสาะหาวัดอยางนี้ แลวนำกฐินไปทอด ซึ่งมักจะเปนวันใกลสิ้นเทศกาลกฐินหรือวันสุดทาย จึงเรียกวา กฐินตกคาง หรืออาจ
เรียกวา กฐินโจร เพราะกิริยาอาการ ที่ไปทอดอยางไมรูเนื้อรูตัวจู ๆ ก็ไปทอด ไมบอกกลาวลวงหนาใหวัดรูเพื่อเตรียมตัวคลายโจรบุก 
ซึ่งกฐินแบบนี้ตางกับกฐินอื่นคือ ไมมีการจองลวงหนา และจะทอดเฉพาะวัดที่ยังไมมีใครทอด จะทอดหลายวัดก็ได และสามารถ
เอาของไทยธรรมที่เหลือจากวัดที่ไมไดทอด ( กรณีไปหลายวัด ) ไปจัดเปนผาปา เรียกวา " ผาปาแถมกฐิน " ก็ได
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2. ขอเสนอแนะตอการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในระยะตอไป 
  2.1  ควรสงเสริมใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบความเคลื่อนไหวทางวิชาการที่เกี่ยวของ มีกลไก
การทำงานรวมกันกับทีมผูบริหารมหาวิทยาลัยในระดับตางๆ เพ่ือใหการกำหนดนโยบายสามารถขับเคล่ือนสูการปฏิบัติไดจริง
ปรับปรุงกลไกการสื่อสารระหวางสภามหาวิทยาลัยและประชาคมทุกกลุม
  2.2 ควรประเมินผลและสรางพ้ืนฐานความเขาใจรวมกันเพ่ือเปนแนวทางสงเสริม สนับสนุน ขยายผล ผอนคลาย
แกไขปญหาขอจำกัดใหตรงประเด็น  และการปรับเปลี่ยน  mindset  ของคนในองคกรเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่บรรลุตาม
เปาหมายในการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
    2.3 สภามหาวิทยาลัยชุดน้ีมีความโดดเดนในการกำหนดนโยบายและขับเคล่ือนใหเกิดการนำสูการปฏิบัติ แตยัง
จำเปนตองไดรับการสานตอในระดับตางๆ อาทิ 
   2.3.1 การสนับสนุนให City Campus เปนศูนยกลางการศึกษานานาชาติและเทคโนโลยีและขยาย
พื้นที่การใหบริการในเขตเมือง การใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา
   2.3.2 นโยบายเฉพาะดาน ซึ่งจะตองดำเนินการและพัฒนาขยายผลอยางตอเนื่อง อาทิ 
     (1) ดานวิชาการและการพัฒนาความเปนนานาชาติสูมาตรฐานสากล 
     (2) ดานงานวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรค อาทิ สนับสนุน/สงเสริม กำหนดกลไกที่
จะชวยผลักดันทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
    (3) ดานการพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน อาทิ การพัฒนาใหมีขีด
ความสามารถที่สูงขึ้นสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัย 
    (4) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา อาทิ สงเสริมใหทุกสวนงานไดมีความพรอมที่จะ
พัฒนาตนเองและสามารถผานการประเมินตามเกณฑ EdPEx ไดในระดับที่สูงขึ้น 
    (5) ดานการดูแลคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของนักศึกษา 
   2.3.3 การกำกับติดตามแผนพัฒนาตางๆ ของมหาวิทยาลัย
   2.3.4 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.4 การเตรียมความพรอมเพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถเผชิญความทาทาย โดยสภามหาวิทยาลัยจำเปนตองชวย
สงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งในดานตางๆ อาทิ 
   2.4.1 เรงปรับระบบบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพ ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ ที่มีอยู
ใหเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไป
   2.4.2 การนำเสนอแนวคิด แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา หลักสูตร การบริหารจัดการ ฯลฯ
ที่สอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยศิลปากร
   2.4.3 การเสริมสรางความเขมแข็งในดานการวางแผนกลยุทธ เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาใน
เชิงรุก และกาวสูความเปนนานาชาติ อาทิ การจัดต้ังหนวยงานท่ีจะรับผิดชอบงานวางแผนกลยุทธ การพัฒนาทีมงานขับเคล่ือน
การเปลี่ยนแปลงในทุกสวนงาน เรงปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพื่อเฝาระวังสถานการณ สรางเครือขายที่จะเชื่อมโยงและทำงาน
เชิงรุกกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ผนึกกำลังประชาคมศิลปากร และการวางแผนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 
ตอยอดจากโครงการ SU Transformation
             อานรายงานฯ เลมเต็มไดจาก 

แนะนำคณบดีคนใหม

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย    
ดร.วันชัย สุทธะนันท  เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป  ตั้งแตวันที่ 
10 กันยายน 2563 เปนตนไป

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ดานการศึกษา

ดานการบริหารโดยสังเขป

พ.ศ. 2536 ปริญญาเอก สาขาเภสัชกรรม Ph.D.(Pharmaceutics)
  The School of Pharmacy, University of London
พ.ศ. 2532 ปริญญาโท สาขาเภสัชกรรม M.Sc.(Pharmaceutics)
  King’s College London,University of London
พ.ศ. 2526 ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

พ.ศ. 2560 - 2561 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ. 2557 - 2558 รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร  
พ.ศ. 2556 - 2557 รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
พ.ศ. 2547 - 2555 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
พ.ศ. 2543 - 2547 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบแตงตั้ง อาจารย ดร.ธนาทร  
เจียรกุล เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป  โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ต้ังแตวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 
เปนตนไป

คณบดีคณะมัณฑนศิลป

ดานการศึกษา

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ดานการบริหารโดยสังเขป

พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน คณบดีคณะมัณฑนศิลป
พ.ศ. 2546 - 2553 คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
พ.ศ. 2542 - 2543 รองอธิการบดีฝายบริหาร

อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล
คณบดีคณะมัณฑนศิลป

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
 (1) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยประมาณรอยละ 70 มาจากรายรับคาหนวยกิตของนักศึกษา  
ดวยจำนวนนักศึกษาในบางคณะมีแนวโนมลดลง  ในขณะที่งบประมาณดานบุคลากรมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  มหาวิทยาลัยจึงควร
เรงจัดทำแผนการหารายไดจากแหลงตางๆ เพิ่ม  รวมถึงการวางแผนบริหารจัดการดานแผนอัตรากำลัง การควบคุมคาใชจาย 
เปนตน  
 (2) ปจจุบันการคำนวณสัดสวนงบประมาณภารกิจประจำ : ภารกิจนโยบาย ซึ่งกำหนดไวที่รอยละ 70:30 ไมไดนำ
งบประมาณดานบุคลากรมารวมดวย คณะกรรมการฯ ใหขอเสนอแนะวาในการคำนวณสัดสวนดังกลาวของปงบประมาณตอไป
ควรนำงบประมาณดานบุคลากรมารวมดวย เพื่อสะทอนงบประมาณในการดำเนินการ และงบประมาณการพัฒนาใหชัดเจนขึ้น
มติ ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  จำนวน 2,200.4192 ลานบาท ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ  และใหนำขอสังเกต  ขอเสนอแนะของท่ีประชุม  และคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย (นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ) ไปพิจารณาดวย

1. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการตอการจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจำ ที่จะเกษียณอายุครบหกสิบป
บริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) จำนวน 4 ราย คือ

2. การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตอการจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจำ ที่จะเกษียณอายุครบหกสิบปบริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) 

  (1.2) นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมทานใหม อาทิ ดาน
การพัฒนางานวิจัย ท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยจัดทำโครงการขนาดใหญในการนำองคความรูในอดีตมาพัฒนาอนาคต ซ่ึงจะเปน
โอกาสของมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะตางๆ ที่มีองคความรู และจุดแข็งในดานนี้จะนำไปดำเนินการ และเสนอของบประมาณ
ตอไป
 (2) ควรนำแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยไปสื่อสาร รวมถึงรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรใหมากขึ้น เพื่อความเขาใจ
รวมกันในการทำงาน
 (3) ควรมีการบูรณาการพันธกิจ งานตางๆ ทั้งระบบรวมกัน ทั้งหลักสูตร การเรียนการสอน สหกิจศึกษา กิจกรรม
นักศึกษา ฯลฯ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยมากขึ้น 
 (4) ควรเนนเรื่องวิธีการในการขับเคลื่อนแผน และการทำงานที่เชื่อมโยงสัมพันธกันในทุกระดับเพื่อใหงานสำเร็จตามที่
กำหนดไว
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป  พ.ศ.2562-2566  (ฉบับปรับปรุง : เปาหมาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

 (1)  รองศาสตราจารย ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
 (2)  รองศาสตราจารย ดร.ร.ต.อ.อนุชา แพงเกษร ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป
 (3)  รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
 (4)  ศาสตราจารยฐิติพัฒน ประทานทรัพย ภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 (1) ควรศึกษา วิจัย หาขอมูลจากแหลงตางๆ เพิ่มเติม และนำมาวิเคราะหเพื่อประกอบในการกำหนด/ปรับคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่นำเสนอ อาทิ

  (1.1) ศิษยเกาที่ประสบความสำเร็จ มีคุณลักษณะอยางไร

  (1.2) ควรรวบรวมและวิเคราะหวาเมื่อบริษัท/หนวยงานองคกรชั้นนำทั้งในประเทศและตางประเทศ เปดรับ

สมัครงานตองการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอยางไร

4. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยศิลปากร และปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

- อนุมัติใหนำระบบ SU-ERP เขามาใชเพื่อปรับปรุงการทำงานดานการเงินและบัญชี 
                       - แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อเรงรัดการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วังทาพระ จนมีกำหนดที่
จะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2563
                       - การพัฒนา City Campus ไดชวยแกปญหาใหคณะที่ขาดพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน  

  (1.3) การวิจัยบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ยอนหลังประมาณ 3 ป วามีคุณลักษณะอยางไร
  (1.4) ผูใชบัณฑิตตองการบัณฑิต/คาดหวังบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีคุณลักษณะอยางไร 
 (2) ควรฝกใหนักศึกษามีทักษะ ประสบการณจริงในการทำงานใหมากขึ้น เพื่อใหสามารถปรับตัว ปรับทัศนคติ และมี
ความสุขในการทำงาน
 (3) ควรกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในแตละระดับใหชัดเจน เพื่อประโยชนในการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ฯลฯ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยศิลปากร และปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  โดยใหนำขอสังเกต  ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย  แลวรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบตอไป

ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 (1) ควรกำหนดตัวชี้วัด ใหสอดคลองกับแผน/นโยบายตางๆ ของรัฐบาล และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม อาทิ 
  (1.1) นโยบายของรัฐบาลทั้งแผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560
-2564) ฯลฯ  รวมถึงเนนตัวชี้วัดในดานการพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาที่ยั่งยืน การยกระดับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เพื่อให
มหาวิทยาลัยมีบทบาท/มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น

3. เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ.2562-2566 

   (ฉบับปรับปรุง : เปาหมาย ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2564) 

6

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ราง รายงานการประมวลผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560-2563 
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ) เสนอ

1. ราง รายงานการประมวลผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560-2563
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2. ขอเสนอแนะตอการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในระยะตอไป 
  2.1  ควรสงเสริมใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบความเคลื่อนไหวทางวิชาการที่เกี่ยวของ มีกลไก
การทำงานรวมกันกับทีมผูบริหารมหาวิทยาลัยในระดับตางๆ เพ่ือใหการกำหนดนโยบายสามารถขับเคล่ือนสูการปฏิบัติไดจริง
ปรับปรุงกลไกการสื่อสารระหวางสภามหาวิทยาลัยและประชาคมทุกกลุม
  2.2 ควรประเมินผลและสรางพ้ืนฐานความเขาใจรวมกันเพ่ือเปนแนวทางสงเสริม สนับสนุน ขยายผล ผอนคลาย
แกไขปญหาขอจำกัดใหตรงประเด็น  และการปรับเปลี่ยน  mindset  ของคนในองคกรเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่บรรลุตาม
เปาหมายในการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
    2.3 สภามหาวิทยาลัยชุดน้ีมีความโดดเดนในการกำหนดนโยบายและขับเคล่ือนใหเกิดการนำสูการปฏิบัติ แตยัง
จำเปนตองไดรับการสานตอในระดับตางๆ อาทิ 
   2.3.1 การสนับสนุนให City Campus เปนศูนยกลางการศึกษานานาชาติและเทคโนโลยีและขยาย
พื้นที่การใหบริการในเขตเมือง การใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา
   2.3.2 นโยบายเฉพาะดาน ซึ่งจะตองดำเนินการและพัฒนาขยายผลอยางตอเนื่อง อาทิ 
     (1) ดานวิชาการและการพัฒนาความเปนนานาชาติสูมาตรฐานสากล 
     (2) ดานงานวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรค อาทิ สนับสนุน/สงเสริม กำหนดกลไกที่
จะชวยผลักดันทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
    (3) ดานการพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน อาทิ การพัฒนาใหมีขีด
ความสามารถที่สูงขึ้นสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัย 
    (4) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา อาทิ สงเสริมใหทุกสวนงานไดมีความพรอมที่จะ
พัฒนาตนเองและสามารถผานการประเมินตามเกณฑ EdPEx ไดในระดับที่สูงขึ้น 
    (5) ดานการดูแลคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของนักศึกษา 
   2.3.3 การกำกับติดตามแผนพัฒนาตางๆ ของมหาวิทยาลัย
   2.3.4 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.4 การเตรียมความพรอมเพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถเผชิญความทาทาย โดยสภามหาวิทยาลัยจำเปนตองชวย
สงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งในดานตางๆ อาทิ 
   2.4.1 เรงปรับระบบบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพ ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ ที่มีอยู
ใหเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไป
   2.4.2 การนำเสนอแนวคิด แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา หลักสูตร การบริหารจัดการ ฯลฯ
ที่สอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยศิลปากร
   2.4.3 การเสริมสรางความเขมแข็งในดานการวางแผนกลยุทธ เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาใน
เชิงรุก และกาวสูความเปนนานาชาติ อาทิ การจัดต้ังหนวยงานท่ีจะรับผิดชอบงานวางแผนกลยุทธ การพัฒนาทีมงานขับเคล่ือน
การเปลี่ยนแปลงในทุกสวนงาน เรงปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพื่อเฝาระวังสถานการณ สรางเครือขายที่จะเชื่อมโยงและทำงาน
เชิงรุกกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ผนึกกำลังประชาคมศิลปากร และการวางแผนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 
ตอยอดจากโครงการ SU Transformation
             อานรายงานฯ เลมเต็มไดจาก 

แนะนำคณบดีคนใหม

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย    
ดร.วันชัย สุทธะนันท  เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป  ตั้งแตวันที่ 
10 กันยายน 2563 เปนตนไป

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ดานการศึกษา

ดานการบริหารโดยสังเขป

พ.ศ. 2536 ปริญญาเอก สาขาเภสัชกรรม Ph.D.(Pharmaceutics)
  The School of Pharmacy, University of London
พ.ศ. 2532 ปริญญาโท สาขาเภสัชกรรม M.Sc.(Pharmaceutics)
  King’s College London,University of London
พ.ศ. 2526 ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

พ.ศ. 2560 - 2561 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ. 2557 - 2558 รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร  
พ.ศ. 2556 - 2557 รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
พ.ศ. 2547 - 2555 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
พ.ศ. 2543 - 2547 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบแตงตั้ง อาจารย ดร.ธนาทร  
เจียรกุล เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป  โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ต้ังแตวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 
เปนตนไป

คณบดีคณะมัณฑนศิลป

ดานการศึกษา

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ดานการบริหารโดยสังเขป

พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน คณบดีคณะมัณฑนศิลป
พ.ศ. 2546 - 2553 คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
พ.ศ. 2542 - 2543 รองอธิการบดีฝายบริหาร

อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล
คณบดีคณะมัณฑนศิลป

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
 (1) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยประมาณรอยละ 70 มาจากรายรับคาหนวยกิตของนักศึกษา  
ดวยจำนวนนักศึกษาในบางคณะมีแนวโนมลดลง  ในขณะที่งบประมาณดานบุคลากรมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  มหาวิทยาลัยจึงควร
เรงจัดทำแผนการหารายไดจากแหลงตางๆ เพิ่ม  รวมถึงการวางแผนบริหารจัดการดานแผนอัตรากำลัง การควบคุมคาใชจาย 
เปนตน  
 (2) ปจจุบันการคำนวณสัดสวนงบประมาณภารกิจประจำ : ภารกิจนโยบาย ซึ่งกำหนดไวที่รอยละ 70:30 ไมไดนำ
งบประมาณดานบุคลากรมารวมดวย คณะกรรมการฯ ใหขอเสนอแนะวาในการคำนวณสัดสวนดังกลาวของปงบประมาณตอไป
ควรนำงบประมาณดานบุคลากรมารวมดวย เพื่อสะทอนงบประมาณในการดำเนินการ และงบประมาณการพัฒนาใหชัดเจนขึ้น
มติ ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  จำนวน 2,200.4192 ลานบาท ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ  และใหนำขอสังเกต  ขอเสนอแนะของท่ีประชุม  และคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย (นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ) ไปพิจารณาดวย

1. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการตอการจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจำ ที่จะเกษียณอายุครบหกสิบป
บริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) จำนวน 4 ราย คือ

2. การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตอการจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจำ ที่จะเกษียณอายุครบหกสิบปบริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) 

  (1.2) นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมทานใหม อาทิ ดาน
การพัฒนางานวิจัย ท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยจัดทำโครงการขนาดใหญในการนำองคความรูในอดีตมาพัฒนาอนาคต ซ่ึงจะเปน
โอกาสของมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะตางๆ ที่มีองคความรู และจุดแข็งในดานนี้จะนำไปดำเนินการ และเสนอของบประมาณ
ตอไป
 (2) ควรนำแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยไปสื่อสาร รวมถึงรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรใหมากขึ้น เพื่อความเขาใจ
รวมกันในการทำงาน
 (3) ควรมีการบูรณาการพันธกิจ งานตางๆ ทั้งระบบรวมกัน ทั้งหลักสูตร การเรียนการสอน สหกิจศึกษา กิจกรรม
นักศึกษา ฯลฯ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยมากขึ้น 
 (4) ควรเนนเรื่องวิธีการในการขับเคลื่อนแผน และการทำงานที่เชื่อมโยงสัมพันธกันในทุกระดับเพื่อใหงานสำเร็จตามที่
กำหนดไว
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป  พ.ศ.2562-2566  (ฉบับปรับปรุง : เปาหมาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

 (1)  รองศาสตราจารย ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
 (2)  รองศาสตราจารย ดร.ร.ต.อ.อนุชา แพงเกษร ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป
 (3)  รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
 (4)  ศาสตราจารยฐิติพัฒน ประทานทรัพย ภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 (1) ควรศึกษา วิจัย หาขอมูลจากแหลงตางๆ เพิ่มเติม และนำมาวิเคราะหเพื่อประกอบในการกำหนด/ปรับคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่นำเสนอ อาทิ

  (1.1) ศิษยเกาที่ประสบความสำเร็จ มีคุณลักษณะอยางไร

  (1.2) ควรรวบรวมและวิเคราะหวาเมื่อบริษัท/หนวยงานองคกรชั้นนำทั้งในประเทศและตางประเทศ เปดรับ

สมัครงานตองการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอยางไร

4. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยศิลปากร และปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

- อนุมัติใหนำระบบ SU-ERP เขามาใชเพื่อปรับปรุงการทำงานดานการเงินและบัญชี 
                       - แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อเรงรัดการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วังทาพระ จนมีกำหนดที่
จะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2563
                       - การพัฒนา City Campus ไดชวยแกปญหาใหคณะที่ขาดพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน  

  (1.3) การวิจัยบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ยอนหลังประมาณ 3 ป วามีคุณลักษณะอยางไร
  (1.4) ผูใชบัณฑิตตองการบัณฑิต/คาดหวังบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีคุณลักษณะอยางไร 
 (2) ควรฝกใหนักศึกษามีทักษะ ประสบการณจริงในการทำงานใหมากขึ้น เพื่อใหสามารถปรับตัว ปรับทัศนคติ และมี
ความสุขในการทำงาน
 (3) ควรกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในแตละระดับใหชัดเจน เพื่อประโยชนในการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ฯลฯ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยศิลปากร และปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  โดยใหนำขอสังเกต  ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย  แลวรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบตอไป

ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 (1) ควรกำหนดตัวชี้วัด ใหสอดคลองกับแผน/นโยบายตางๆ ของรัฐบาล และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม อาทิ 
  (1.1) นโยบายของรัฐบาลทั้งแผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560
-2564) ฯลฯ  รวมถึงเนนตัวชี้วัดในดานการพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาที่ยั่งยืน การยกระดับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เพื่อให
มหาวิทยาลัยมีบทบาท/มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น

3. เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ.2562-2566 

   (ฉบับปรับปรุง : เปาหมาย ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2564) 
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ราง รายงานการประมวลผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560-2563 
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ) เสนอ

1. ราง รายงานการประมวลผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560-2563
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2. ขอเสนอแนะตอการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในระยะตอไป 
  2.1  ควรสงเสริมใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบความเคลื่อนไหวทางวิชาการที่เกี่ยวของ มีกลไก
การทำงานรวมกันกับทีมผูบริหารมหาวิทยาลัยในระดับตางๆ เพ่ือใหการกำหนดนโยบายสามารถขับเคล่ือนสูการปฏิบัติไดจริง
ปรับปรุงกลไกการสื่อสารระหวางสภามหาวิทยาลัยและประชาคมทุกกลุม
  2.2 ควรประเมินผลและสรางพ้ืนฐานความเขาใจรวมกันเพ่ือเปนแนวทางสงเสริม สนับสนุน ขยายผล ผอนคลาย
แกไขปญหาขอจำกัดใหตรงประเด็น  และการปรับเปลี่ยน  mindset  ของคนในองคกรเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่บรรลุตาม
เปาหมายในการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
    2.3 สภามหาวิทยาลัยชุดน้ีมีความโดดเดนในการกำหนดนโยบายและขับเคล่ือนใหเกิดการนำสูการปฏิบัติ แตยัง
จำเปนตองไดรับการสานตอในระดับตางๆ อาทิ 
   2.3.1 การสนับสนุนให City Campus เปนศูนยกลางการศึกษานานาชาติและเทคโนโลยีและขยาย
พื้นที่การใหบริการในเขตเมือง การใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา
   2.3.2 นโยบายเฉพาะดาน ซึ่งจะตองดำเนินการและพัฒนาขยายผลอยางตอเนื่อง อาทิ 
     (1) ดานวิชาการและการพัฒนาความเปนนานาชาติสูมาตรฐานสากล 
     (2) ดานงานวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรค อาทิ สนับสนุน/สงเสริม กำหนดกลไกที่
จะชวยผลักดันทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
    (3) ดานการพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน อาทิ การพัฒนาใหมีขีด
ความสามารถที่สูงขึ้นสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัย 
    (4) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา อาทิ สงเสริมใหทุกสวนงานไดมีความพรอมที่จะ
พัฒนาตนเองและสามารถผานการประเมินตามเกณฑ EdPEx ไดในระดับที่สูงขึ้น 
    (5) ดานการดูแลคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของนักศึกษา 
   2.3.3 การกำกับติดตามแผนพัฒนาตางๆ ของมหาวิทยาลัย
   2.3.4 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.4 การเตรียมความพรอมเพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถเผชิญความทาทาย โดยสภามหาวิทยาลัยจำเปนตองชวย
สงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งในดานตางๆ อาทิ 
   2.4.1 เรงปรับระบบบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพ ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ ที่มีอยู
ใหเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไป
   2.4.2 การนำเสนอแนวคิด แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา หลักสูตร การบริหารจัดการ ฯลฯ
ที่สอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยศิลปากร
   2.4.3 การเสริมสรางความเขมแข็งในดานการวางแผนกลยุทธ เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาใน
เชิงรุก และกาวสูความเปนนานาชาติ อาทิ การจัดต้ังหนวยงานท่ีจะรับผิดชอบงานวางแผนกลยุทธ การพัฒนาทีมงานขับเคล่ือน
การเปลี่ยนแปลงในทุกสวนงาน เรงปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพื่อเฝาระวังสถานการณ สรางเครือขายที่จะเชื่อมโยงและทำงาน
เชิงรุกกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ผนึกกำลังประชาคมศิลปากร และการวางแผนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 
ตอยอดจากโครงการ SU Transformation
             อานรายงานฯ เลมเต็มไดจาก 

แนะนำคณบดีคนใหม

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย    
ดร.วันชัย สุทธะนันท  เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป  ตั้งแตวันที่ 
10 กันยายน 2563 เปนตนไป

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ดานการศึกษา

ดานการบริหารโดยสังเขป

พ.ศ. 2536 ปริญญาเอก สาขาเภสัชกรรม Ph.D.(Pharmaceutics)
  The School of Pharmacy, University of London
พ.ศ. 2532 ปริญญาโท สาขาเภสัชกรรม M.Sc.(Pharmaceutics)
  King’s College London,University of London
พ.ศ. 2526 ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

พ.ศ. 2560 - 2561 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ. 2557 - 2558 รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร  
พ.ศ. 2556 - 2557 รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
พ.ศ. 2547 - 2555 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
พ.ศ. 2543 - 2547 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบแตงตั้ง อาจารย ดร.ธนาทร  
เจียรกุล เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป  โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ต้ังแตวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 
เปนตนไป

คณบดีคณะมัณฑนศิลป

ดานการศึกษา

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ดานการบริหารโดยสังเขป

พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน คณบดีคณะมัณฑนศิลป
พ.ศ. 2546 - 2553 คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
พ.ศ. 2542 - 2543 รองอธิการบดีฝายบริหาร

อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล
คณบดีคณะมัณฑนศิลป

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
 (1) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยประมาณรอยละ 70 มาจากรายรับคาหนวยกิตของนักศึกษา  
ดวยจำนวนนักศึกษาในบางคณะมีแนวโนมลดลง  ในขณะที่งบประมาณดานบุคลากรมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  มหาวิทยาลัยจึงควร
เรงจัดทำแผนการหารายไดจากแหลงตางๆ เพิ่ม  รวมถึงการวางแผนบริหารจัดการดานแผนอัตรากำลัง การควบคุมคาใชจาย 
เปนตน  
 (2) ปจจุบันการคำนวณสัดสวนงบประมาณภารกิจประจำ : ภารกิจนโยบาย ซึ่งกำหนดไวที่รอยละ 70:30 ไมไดนำ
งบประมาณดานบุคลากรมารวมดวย คณะกรรมการฯ ใหขอเสนอแนะวาในการคำนวณสัดสวนดังกลาวของปงบประมาณตอไป
ควรนำงบประมาณดานบุคลากรมารวมดวย เพื่อสะทอนงบประมาณในการดำเนินการ และงบประมาณการพัฒนาใหชัดเจนขึ้น
มติ ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  จำนวน 2,200.4192 ลานบาท ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ  และใหนำขอสังเกต  ขอเสนอแนะของท่ีประชุม  และคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย (นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ) ไปพิจารณาดวย

1. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการตอการจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจำ ที่จะเกษียณอายุครบหกสิบป
บริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) จำนวน 4 ราย คือ

2. การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตอการจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจำ ที่จะเกษียณอายุครบหกสิบปบริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) 

  (1.2) นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมทานใหม อาทิ ดาน
การพัฒนางานวิจัย ท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยจัดทำโครงการขนาดใหญในการนำองคความรูในอดีตมาพัฒนาอนาคต ซ่ึงจะเปน
โอกาสของมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะตางๆ ที่มีองคความรู และจุดแข็งในดานนี้จะนำไปดำเนินการ และเสนอของบประมาณ
ตอไป
 (2) ควรนำแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยไปสื่อสาร รวมถึงรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรใหมากขึ้น เพื่อความเขาใจ
รวมกันในการทำงาน
 (3) ควรมีการบูรณาการพันธกิจ งานตางๆ ทั้งระบบรวมกัน ทั้งหลักสูตร การเรียนการสอน สหกิจศึกษา กิจกรรม
นักศึกษา ฯลฯ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยมากขึ้น 
 (4) ควรเนนเรื่องวิธีการในการขับเคลื่อนแผน และการทำงานที่เชื่อมโยงสัมพันธกันในทุกระดับเพื่อใหงานสำเร็จตามที่
กำหนดไว
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป  พ.ศ.2562-2566  (ฉบับปรับปรุง : เปาหมาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

 (1)  รองศาสตราจารย ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
 (2)  รองศาสตราจารย ดร.ร.ต.อ.อนุชา แพงเกษร ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป
 (3)  รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
 (4)  ศาสตราจารยฐิติพัฒน ประทานทรัพย ภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 (1) ควรศึกษา วิจัย หาขอมูลจากแหลงตางๆ เพิ่มเติม และนำมาวิเคราะหเพื่อประกอบในการกำหนด/ปรับคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่นำเสนอ อาทิ

  (1.1) ศิษยเกาที่ประสบความสำเร็จ มีคุณลักษณะอยางไร

  (1.2) ควรรวบรวมและวิเคราะหวาเมื่อบริษัท/หนวยงานองคกรชั้นนำทั้งในประเทศและตางประเทศ เปดรับ

สมัครงานตองการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอยางไร

4. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยศิลปากร และปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

- อนุมัติใหนำระบบ SU-ERP เขามาใชเพื่อปรับปรุงการทำงานดานการเงินและบัญชี 
                       - แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อเรงรัดการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วังทาพระ จนมีกำหนดที่
จะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2563
                       - การพัฒนา City Campus ไดชวยแกปญหาใหคณะที่ขาดพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน  

  (1.3) การวิจัยบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ยอนหลังประมาณ 3 ป วามีคุณลักษณะอยางไร
  (1.4) ผูใชบัณฑิตตองการบัณฑิต/คาดหวังบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีคุณลักษณะอยางไร 
 (2) ควรฝกใหนักศึกษามีทักษะ ประสบการณจริงในการทำงานใหมากขึ้น เพื่อใหสามารถปรับตัว ปรับทัศนคติ และมี
ความสุขในการทำงาน
 (3) ควรกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในแตละระดับใหชัดเจน เพื่อประโยชนในการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ฯลฯ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยศิลปากร และปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  โดยใหนำขอสังเกต  ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย  แลวรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบตอไป

ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 (1) ควรกำหนดตัวชี้วัด ใหสอดคลองกับแผน/นโยบายตางๆ ของรัฐบาล และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม อาทิ 
  (1.1) นโยบายของรัฐบาลทั้งแผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560
-2564) ฯลฯ  รวมถึงเนนตัวชี้วัดในดานการพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาที่ยั่งยืน การยกระดับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เพื่อให
มหาวิทยาลัยมีบทบาท/มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น

3. เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ.2562-2566 

   (ฉบับปรับปรุง : เปาหมาย ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2564) 
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การประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ราง รายงานการประมวลผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560-2563 
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ) เสนอ

1. ราง รายงานการประมวลผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560-2563
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2. ขอเสนอแนะตอการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในระยะตอไป 
  2.1  ควรสงเสริมใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบความเคลื่อนไหวทางวิชาการที่เกี่ยวของ มีกลไก
การทำงานรวมกันกับทีมผูบริหารมหาวิทยาลัยในระดับตางๆ เพ่ือใหการกำหนดนโยบายสามารถขับเคล่ือนสูการปฏิบัติไดจริง
ปรับปรุงกลไกการสื่อสารระหวางสภามหาวิทยาลัยและประชาคมทุกกลุม
  2.2 ควรประเมินผลและสรางพ้ืนฐานความเขาใจรวมกันเพ่ือเปนแนวทางสงเสริม สนับสนุน ขยายผล ผอนคลาย
แกไขปญหาขอจำกัดใหตรงประเด็น  และการปรับเปลี่ยน  mindset  ของคนในองคกรเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่บรรลุตาม
เปาหมายในการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
    2.3 สภามหาวิทยาลัยชุดน้ีมีความโดดเดนในการกำหนดนโยบายและขับเคล่ือนใหเกิดการนำสูการปฏิบัติ แตยัง
จำเปนตองไดรับการสานตอในระดับตางๆ อาทิ 
   2.3.1 การสนับสนุนให City Campus เปนศูนยกลางการศึกษานานาชาติและเทคโนโลยีและขยาย
พื้นที่การใหบริการในเขตเมือง การใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา
   2.3.2 นโยบายเฉพาะดาน ซึ่งจะตองดำเนินการและพัฒนาขยายผลอยางตอเนื่อง อาทิ 
     (1) ดานวิชาการและการพัฒนาความเปนนานาชาติสูมาตรฐานสากล 
     (2) ดานงานวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรค อาทิ สนับสนุน/สงเสริม กำหนดกลไกที่
จะชวยผลักดันทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
    (3) ดานการพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน อาทิ การพัฒนาใหมีขีด
ความสามารถที่สูงขึ้นสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัย 
    (4) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา อาทิ สงเสริมใหทุกสวนงานไดมีความพรอมที่จะ
พัฒนาตนเองและสามารถผานการประเมินตามเกณฑ EdPEx ไดในระดับที่สูงขึ้น 
    (5) ดานการดูแลคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของนักศึกษา 
   2.3.3 การกำกับติดตามแผนพัฒนาตางๆ ของมหาวิทยาลัย
   2.3.4 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.4 การเตรียมความพรอมเพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถเผชิญความทาทาย โดยสภามหาวิทยาลัยจำเปนตองชวย
สงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งในดานตางๆ อาทิ 
   2.4.1 เรงปรับระบบบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพ ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ ที่มีอยู
ใหเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไป
   2.4.2 การนำเสนอแนวคิด แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา หลักสูตร การบริหารจัดการ ฯลฯ
ที่สอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยศิลปากร
   2.4.3 การเสริมสรางความเขมแข็งในดานการวางแผนกลยุทธ เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาใน
เชิงรุก และกาวสูความเปนนานาชาติ อาทิ การจัดต้ังหนวยงานท่ีจะรับผิดชอบงานวางแผนกลยุทธ การพัฒนาทีมงานขับเคล่ือน
การเปลี่ยนแปลงในทุกสวนงาน เรงปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพื่อเฝาระวังสถานการณ สรางเครือขายที่จะเชื่อมโยงและทำงาน
เชิงรุกกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ผนึกกำลังประชาคมศิลปากร และการวางแผนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 
ตอยอดจากโครงการ SU Transformation
             อานรายงานฯ เลมเต็มไดจาก 

แนะนำคณบดีคนใหม

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย    
ดร.วันชัย สุทธะนันท  เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป  ตั้งแตวันที่ 
10 กันยายน 2563 เปนตนไป

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ดานการศึกษา

ดานการบริหารโดยสังเขป

พ.ศ. 2536 ปริญญาเอก สาขาเภสัชกรรม Ph.D.(Pharmaceutics)
  The School of Pharmacy, University of London
พ.ศ. 2532 ปริญญาโท สาขาเภสัชกรรม M.Sc.(Pharmaceutics)
  King’s College London,University of London
พ.ศ. 2526 ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

พ.ศ. 2560 - 2561 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ. 2557 - 2558 รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร  
พ.ศ. 2556 - 2557 รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
พ.ศ. 2547 - 2555 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
พ.ศ. 2543 - 2547 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบแตงตั้ง อาจารย ดร.ธนาทร  
เจียรกุล เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป  โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ต้ังแตวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 
เปนตนไป

คณบดีคณะมัณฑนศิลป

ดานการศึกษา

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ดานการบริหารโดยสังเขป

พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน คณบดีคณะมัณฑนศิลป
พ.ศ. 2546 - 2553 คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
พ.ศ. 2542 - 2543 รองอธิการบดีฝายบริหาร

อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล
คณบดีคณะมัณฑนศิลป

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
 (1) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยประมาณรอยละ 70 มาจากรายรับคาหนวยกิตของนักศึกษา  
ดวยจำนวนนักศึกษาในบางคณะมีแนวโนมลดลง  ในขณะที่งบประมาณดานบุคลากรมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  มหาวิทยาลัยจึงควร
เรงจัดทำแผนการหารายไดจากแหลงตางๆ เพิ่ม  รวมถึงการวางแผนบริหารจัดการดานแผนอัตรากำลัง การควบคุมคาใชจาย 
เปนตน  
 (2) ปจจุบันการคำนวณสัดสวนงบประมาณภารกิจประจำ : ภารกิจนโยบาย ซึ่งกำหนดไวที่รอยละ 70:30 ไมไดนำ
งบประมาณดานบุคลากรมารวมดวย คณะกรรมการฯ ใหขอเสนอแนะวาในการคำนวณสัดสวนดังกลาวของปงบประมาณตอไป
ควรนำงบประมาณดานบุคลากรมารวมดวย เพื่อสะทอนงบประมาณในการดำเนินการ และงบประมาณการพัฒนาใหชัดเจนขึ้น
มติ ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  จำนวน 2,200.4192 ลานบาท ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ  และใหนำขอสังเกต  ขอเสนอแนะของท่ีประชุม  และคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย (นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ) ไปพิจารณาดวย

1. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการตอการจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจำ ที่จะเกษียณอายุครบหกสิบป
บริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) จำนวน 4 ราย คือ

2. การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตอการจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจำ ที่จะเกษียณอายุครบหกสิบปบริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) 

  (1.2) นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมทานใหม อาทิ ดาน
การพัฒนางานวิจัย ท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยจัดทำโครงการขนาดใหญในการนำองคความรูในอดีตมาพัฒนาอนาคต ซ่ึงจะเปน
โอกาสของมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะตางๆ ที่มีองคความรู และจุดแข็งในดานนี้จะนำไปดำเนินการ และเสนอของบประมาณ
ตอไป
 (2) ควรนำแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยไปสื่อสาร รวมถึงรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรใหมากขึ้น เพื่อความเขาใจ
รวมกันในการทำงาน
 (3) ควรมีการบูรณาการพันธกิจ งานตางๆ ทั้งระบบรวมกัน ทั้งหลักสูตร การเรียนการสอน สหกิจศึกษา กิจกรรม
นักศึกษา ฯลฯ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยมากขึ้น 
 (4) ควรเนนเรื่องวิธีการในการขับเคลื่อนแผน และการทำงานที่เชื่อมโยงสัมพันธกันในทุกระดับเพื่อใหงานสำเร็จตามที่
กำหนดไว
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป  พ.ศ.2562-2566  (ฉบับปรับปรุง : เปาหมาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

 (1)  รองศาสตราจารย ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
 (2)  รองศาสตราจารย ดร.ร.ต.อ.อนุชา แพงเกษร ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป
 (3)  รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
 (4)  ศาสตราจารยฐิติพัฒน ประทานทรัพย ภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 (1) ควรศึกษา วิจัย หาขอมูลจากแหลงตางๆ เพิ่มเติม และนำมาวิเคราะหเพื่อประกอบในการกำหนด/ปรับคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่นำเสนอ อาทิ

  (1.1) ศิษยเกาที่ประสบความสำเร็จ มีคุณลักษณะอยางไร

  (1.2) ควรรวบรวมและวิเคราะหวาเมื่อบริษัท/หนวยงานองคกรชั้นนำทั้งในประเทศและตางประเทศ เปดรับ

สมัครงานตองการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอยางไร

4. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยศิลปากร และปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

- อนุมัติใหนำระบบ SU-ERP เขามาใชเพื่อปรับปรุงการทำงานดานการเงินและบัญชี 
                       - แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อเรงรัดการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วังทาพระ จนมีกำหนดที่
จะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2563
                       - การพัฒนา City Campus ไดชวยแกปญหาใหคณะที่ขาดพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน  

  (1.3) การวิจัยบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ยอนหลังประมาณ 3 ป วามีคุณลักษณะอยางไร
  (1.4) ผูใชบัณฑิตตองการบัณฑิต/คาดหวังบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีคุณลักษณะอยางไร 
 (2) ควรฝกใหนักศึกษามีทักษะ ประสบการณจริงในการทำงานใหมากขึ้น เพื่อใหสามารถปรับตัว ปรับทัศนคติ และมี
ความสุขในการทำงาน
 (3) ควรกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในแตละระดับใหชัดเจน เพื่อประโยชนในการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ฯลฯ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยศิลปากร และปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  โดยใหนำขอสังเกต  ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย  แลวรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบตอไป

ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 (1) ควรกำหนดตัวชี้วัด ใหสอดคลองกับแผน/นโยบายตางๆ ของรัฐบาล และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม อาทิ 
  (1.1) นโยบายของรัฐบาลทั้งแผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560
-2564) ฯลฯ  รวมถึงเนนตัวชี้วัดในดานการพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาที่ยั่งยืน การยกระดับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เพื่อให
มหาวิทยาลัยมีบทบาท/มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น

3. เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ.2562-2566 

   (ฉบับปรับปรุง : เปาหมาย ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2564) 

6

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ราง รายงานการประมวลผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560-2563 
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ) เสนอ

1. ราง รายงานการประมวลผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560-2563
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยสรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

2. แผนพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567

ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
 (1) ควรพิจารณาเปดรายวิชา/จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น/จัดทำหลักสูตรการศึกษา เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ซ่ึงจะเปนประโยชนในหลากหลายมิติท้ังในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ สอดคลองกับหลักการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ 
 (2) ควรสรางเครือขายความรวมมือกับคณะตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะเกิดประโยชนมากขึ้น อาทิ รายวิชา 
Health Care รวมกับคณะเภสัชศาสตร 
 (3) ควรวิเคราะหความตองการดานบุคลากรในโครงการขนาดใหญของรัฐบาล อาทิ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเปดหลักสูตร ผลิตบัณฑิตในสาขาที่วิทยาลัยนานาชาติมีความพรอม มีศักยภาพที่สอดคลองกับ
โครงการดังกลาว  
 (4) ควรเพ่ิมบทบาท ศักยภาพของวิทยาลัยนานาชาติในการสนับสนุนนโยบายท่ีสำคัญของประเทศ อาทิ ดานการเปน
ศูนยกลางอาหารของโลก ดานการทองเที่ยว ดานสุขภาพ
 (5) ควรรวมกับมหาวิทยาลัยในการดำเนินการซอมแซมผลงานศิลปกรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจำนวนมาก และเปน
ทรัพยสินที่มีคาของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ โดยจุดเริ่มตนนี้จะนำไปสูการสรางชื่อเสียง แกวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รวมถึงประชาสัมพันธหลักสูตร การเชิญชวนใหผูสนใจไดเขามาเรียน ในหลักสูตรการอนุรักษและการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรม และหลักสูตรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น
 (6) ควรรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เชน กรมศิลปากร ในการสนับสนุนบุคลากร
เขามาศึกษาในหลักสูตรตางๆ การแลกเปลี่ยน การทำงานวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งจะเกิดประโยชนมากขึ้น 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- 2567 ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของ
ที่ประชุมไปพิจารณาดวย

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“ทิศทางและแผนหลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีตอบโจทยประเทศในยุคโลกพลิกผัน”  และไดเชิญ ศาสตราจารย ดร.สนิท  
อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ  หัวขอ “การจัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและสถานการณในอนาคต" ณ หองประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

 วันที่ 12 ตุลาคม 2563  วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งในปนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรกอตั้งมาครบ 77 ป 
นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดใหเกียรติมาเปนประธานเปดงาน โดยไดรวมในพิธีสงฆ และวาง
พวงมาลัย ดอกไมสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ รวมท้ังเปนประธานมอบของท่ีระลึกและเกียรติบัตร 
แกผูที่ทำคุณประโยชน ผูทำชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคลากรดีเดน 

 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมี ศาสตราจารย 
ดร.สนิท อักษรแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานกรรมการสรรหาฯ  ไดกำหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ 
มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 2 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดำรง
ตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ไดมาแสดงวิสัยทัศนตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563  คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป ซึ่งมี ศาสตราจารย
เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ 
จำนวน 5 ราย มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร  ณ หองประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร  อาคารศิลป พีระศิลป 3 
คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะมัณฑศิลป

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 เมื่อวันที่  17 กันยายน  2563 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หัวขอ “ความกาวหนาในสายงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน : ความมั่นคง และความผูกพันกับองคกร”  โดยไดเชิญ 
ผูอำนวยการกองทรัพยากรมนุษยและเจาหนาที่กองทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเปนวิทยากรบรรยายใหความรู 
ณ หองประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำป
การศึกษา 2562 (15 กรกฎาคม 2562 – 14 กรกฎาคม 2563) โดยใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) คณะกรรมการประเมินประกอบดวย 1) ศาสตราจารย แพทยหญิงจามรี  ธีรตกุลพิศาล ประธานกรรมการ 2) ผูชวย
ศาสตราจารยนันทพล  จั่นเงิน กรรมการ 3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ กรรมการ ณ หองประชุมสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 วันที่ 15 กันยายน 2563 วันศิลป พีระศรี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร  ไดใหเกียรติมาเปนประธาน
ในพิธีเปดงานวันศิลป พีระศรี ประจำป พ.ศ. 2563 ซึ่งในปนี้ครบรอบ 128 ป ของศาสตราจารยศิลป พีระศรี และไดรวมวาง
ชอดอกไมที่ลานอนุสาวรียศาสตราจารยศิลป พีระศรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ โดยมีนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายก
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหการตอนรับ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดำรงตำแหนง
คณบดีคณะมัณฑนศิลป จำนวน 2 ราย คือ 1) อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล 2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนพันธ ครุฑะเสน ไดมาแสดง
วิสัยทัศนตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ไดนำเสนอแผน
พัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2564-2567 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
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สาระนารู
1.ตำนานความเปนมา
          มีตำนานเลาวาในครั้งพุทธกาล ครั้งหนึ่งภิกษุชาวเมืองปาฐาประมาณ 30 รูป  ถือธุงดงควัตรอยางยิ่งยวด มีความประสงค
จะเฝาพระพุทธเจาซึ่งขณะนั้นประทับอยูกรุงสาวัตถี จึงพากันเดินทางไปพอไปถึงเมืองสาเกตก็เปนวันเขาพรรษาพอดี จึงตองจำ
พรรษาอยูที่นั่นตามพระวินัย ครั้นออกพรรษาปวารณาแลวก็รีบเดินทางไปเฝาระหวางทางฝนตกหนทางเปนโคลนตมตองบุกลุย
ไปจนถึงกรุงสาวัตถีไดรับความลำบากมาก ครั้งไดเฝาฯ พระพุทธองคทรงมีปฏิสันถารถึงเรื่องจำพรรษาและการเดินทาง ภิกษุ
เหลานั้นก็ไดทูลถึงความตั้งใจที่จะมาเฝา และความยากลำบากในการเดินทางใหทรงทราบ พระพุทธเจาจึงทรงมีพระพุทธานุญาต
ใหพระภิกษุผูจำพรรษาครบถวนแลวกรานกฐินได และจะไดรับอานิสงสจากพระวินัยบางขอ ( กรานกฐิน เปนพิธีฝายภิกษุที่ไดรับ
มอบผากฐิน แลวนำผาที่ไดไปตัดเย็บยอมทำเปนจีวรผืนใดผืนหนึ่ง )

ประเพณีทอดกฐิน : ตำนาน ประเภท 
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยสรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

2. แผนพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567

ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
 (1) ควรพิจารณาเปดรายวิชา/จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น/จัดทำหลักสูตรการศึกษา เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ซ่ึงจะเปนประโยชนในหลากหลายมิติท้ังในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ สอดคลองกับหลักการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ 
 (2) ควรสรางเครือขายความรวมมือกับคณะตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะเกิดประโยชนมากขึ้น อาทิ รายวิชา 
Health Care รวมกับคณะเภสัชศาสตร 
 (3) ควรวิเคราะหความตองการดานบุคลากรในโครงการขนาดใหญของรัฐบาล อาทิ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเปดหลักสูตร ผลิตบัณฑิตในสาขาที่วิทยาลัยนานาชาติมีความพรอม มีศักยภาพที่สอดคลองกับ
โครงการดังกลาว  
 (4) ควรเพ่ิมบทบาท ศักยภาพของวิทยาลัยนานาชาติในการสนับสนุนนโยบายท่ีสำคัญของประเทศ อาทิ ดานการเปน
ศูนยกลางอาหารของโลก ดานการทองเที่ยว ดานสุขภาพ
 (5) ควรรวมกับมหาวิทยาลัยในการดำเนินการซอมแซมผลงานศิลปกรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจำนวนมาก และเปน
ทรัพยสินที่มีคาของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ โดยจุดเริ่มตนนี้จะนำไปสูการสรางชื่อเสียง แกวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รวมถึงประชาสัมพันธหลักสูตร การเชิญชวนใหผูสนใจไดเขามาเรียน ในหลักสูตรการอนุรักษและการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรม และหลักสูตรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น
 (6) ควรรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เชน กรมศิลปากร ในการสนับสนุนบุคลากร
เขามาศึกษาในหลักสูตรตางๆ การแลกเปลี่ยน การทำงานวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งจะเกิดประโยชนมากขึ้น 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- 2567 ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของ
ที่ประชุมไปพิจารณาดวย

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“ทิศทางและแผนหลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีตอบโจทยประเทศในยุคโลกพลิกผัน”  และไดเชิญ ศาสตราจารย ดร.สนิท  
อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ  หัวขอ “การจัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและสถานการณในอนาคต" ณ หองประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

 วันที่ 12 ตุลาคม 2563  วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งในปนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรกอตั้งมาครบ 77 ป 
นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดใหเกียรติมาเปนประธานเปดงาน โดยไดรวมในพิธีสงฆ และวาง
พวงมาลัย ดอกไมสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ รวมท้ังเปนประธานมอบของท่ีระลึกและเกียรติบัตร 
แกผูที่ทำคุณประโยชน ผูทำชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคลากรดีเดน 

 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมี ศาสตราจารย 
ดร.สนิท อักษรแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานกรรมการสรรหาฯ  ไดกำหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ 
มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 2 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดำรง
ตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ไดมาแสดงวิสัยทัศนตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563  คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป ซึ่งมี ศาสตราจารย
เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ 
จำนวน 5 ราย มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร  ณ หองประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร  อาคารศิลป พีระศิลป 3 
คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะมัณฑศิลป

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 เมื่อวันที่  17 กันยายน  2563 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หัวขอ “ความกาวหนาในสายงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน : ความมั่นคง และความผูกพันกับองคกร”  โดยไดเชิญ 
ผูอำนวยการกองทรัพยากรมนุษยและเจาหนาที่กองทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเปนวิทยากรบรรยายใหความรู 
ณ หองประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำป
การศึกษา 2562 (15 กรกฎาคม 2562 – 14 กรกฎาคม 2563) โดยใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) คณะกรรมการประเมินประกอบดวย 1) ศาสตราจารย แพทยหญิงจามรี  ธีรตกุลพิศาล ประธานกรรมการ 2) ผูชวย
ศาสตราจารยนันทพล  จั่นเงิน กรรมการ 3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ กรรมการ ณ หองประชุมสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 วันที่ 15 กันยายน 2563 วันศิลป พีระศรี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร  ไดใหเกียรติมาเปนประธาน
ในพิธีเปดงานวันศิลป พีระศรี ประจำป พ.ศ. 2563 ซึ่งในปนี้ครบรอบ 128 ป ของศาสตราจารยศิลป พีระศรี และไดรวมวาง
ชอดอกไมที่ลานอนุสาวรียศาสตราจารยศิลป พีระศรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ โดยมีนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายก
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหการตอนรับ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดำรงตำแหนง
คณบดีคณะมัณฑนศิลป จำนวน 2 ราย คือ 1) อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล 2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนพันธ ครุฑะเสน ไดมาแสดง
วิสัยทัศนตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ไดนำเสนอแผน
พัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2564-2567 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
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สาระนารู
1.ตำนานความเปนมา
          มีตำนานเลาวาในครั้งพุทธกาล ครั้งหนึ่งภิกษุชาวเมืองปาฐาประมาณ 30 รูป  ถือธุงดงควัตรอยางยิ่งยวด มีความประสงค
จะเฝาพระพุทธเจาซึ่งขณะนั้นประทับอยูกรุงสาวัตถี จึงพากันเดินทางไปพอไปถึงเมืองสาเกตก็เปนวันเขาพรรษาพอดี จึงตองจำ
พรรษาอยูที่นั่นตามพระวินัย ครั้นออกพรรษาปวารณาแลวก็รีบเดินทางไปเฝาระหวางทางฝนตกหนทางเปนโคลนตมตองบุกลุย
ไปจนถึงกรุงสาวัตถีไดรับความลำบากมาก ครั้งไดเฝาฯ พระพุทธองคทรงมีปฏิสันถารถึงเรื่องจำพรรษาและการเดินทาง ภิกษุ
เหลานั้นก็ไดทูลถึงความตั้งใจที่จะมาเฝา และความยากลำบากในการเดินทางใหทรงทราบ พระพุทธเจาจึงทรงมีพระพุทธานุญาต
ใหพระภิกษุผูจำพรรษาครบถวนแลวกรานกฐินได และจะไดรับอานิสงสจากพระวินัยบางขอ ( กรานกฐิน เปนพิธีฝายภิกษุที่ไดรับ
มอบผากฐิน แลวนำผาที่ไดไปตัดเย็บยอมทำเปนจีวรผืนใดผืนหนึ่ง )

ประเพณีทอดกฐิน : ตำนาน ประเภท 
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยสรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

2. แผนพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567

ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
 (1) ควรพิจารณาเปดรายวิชา/จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น/จัดทำหลักสูตรการศึกษา เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ซ่ึงจะเปนประโยชนในหลากหลายมิติท้ังในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ สอดคลองกับหลักการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ 
 (2) ควรสรางเครือขายความรวมมือกับคณะตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะเกิดประโยชนมากขึ้น อาทิ รายวิชา 
Health Care รวมกับคณะเภสัชศาสตร 
 (3) ควรวิเคราะหความตองการดานบุคลากรในโครงการขนาดใหญของรัฐบาล อาทิ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเปดหลักสูตร ผลิตบัณฑิตในสาขาที่วิทยาลัยนานาชาติมีความพรอม มีศักยภาพที่สอดคลองกับ
โครงการดังกลาว  
 (4) ควรเพ่ิมบทบาท ศักยภาพของวิทยาลัยนานาชาติในการสนับสนุนนโยบายท่ีสำคัญของประเทศ อาทิ ดานการเปน
ศูนยกลางอาหารของโลก ดานการทองเที่ยว ดานสุขภาพ
 (5) ควรรวมกับมหาวิทยาลัยในการดำเนินการซอมแซมผลงานศิลปกรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจำนวนมาก และเปน
ทรัพยสินที่มีคาของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ โดยจุดเริ่มตนนี้จะนำไปสูการสรางชื่อเสียง แกวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รวมถึงประชาสัมพันธหลักสูตร การเชิญชวนใหผูสนใจไดเขามาเรียน ในหลักสูตรการอนุรักษและการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรม และหลักสูตรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น
 (6) ควรรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เชน กรมศิลปากร ในการสนับสนุนบุคลากร
เขามาศึกษาในหลักสูตรตางๆ การแลกเปลี่ยน การทำงานวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งจะเกิดประโยชนมากขึ้น 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- 2567 ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของ
ที่ประชุมไปพิจารณาดวย

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“ทิศทางและแผนหลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีตอบโจทยประเทศในยุคโลกพลิกผัน”  และไดเชิญ ศาสตราจารย ดร.สนิท  
อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ  หัวขอ “การจัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและสถานการณในอนาคต" ณ หองประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

 วันที่ 12 ตุลาคม 2563  วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งในปนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรกอตั้งมาครบ 77 ป 
นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดใหเกียรติมาเปนประธานเปดงาน โดยไดรวมในพิธีสงฆ และวาง
พวงมาลัย ดอกไมสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ รวมท้ังเปนประธานมอบของท่ีระลึกและเกียรติบัตร 
แกผูที่ทำคุณประโยชน ผูทำชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคลากรดีเดน 

 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมี ศาสตราจารย 
ดร.สนิท อักษรแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานกรรมการสรรหาฯ  ไดกำหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ 
มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 2 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดำรง
ตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ไดมาแสดงวิสัยทัศนตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563  คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป ซึ่งมี ศาสตราจารย
เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ 
จำนวน 5 ราย มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร  ณ หองประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร  อาคารศิลป พีระศิลป 3 
คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะมัณฑศิลป

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 เมื่อวันที่  17 กันยายน  2563 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หัวขอ “ความกาวหนาในสายงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน : ความมั่นคง และความผูกพันกับองคกร”  โดยไดเชิญ 
ผูอำนวยการกองทรัพยากรมนุษยและเจาหนาที่กองทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเปนวิทยากรบรรยายใหความรู 
ณ หองประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำป
การศึกษา 2562 (15 กรกฎาคม 2562 – 14 กรกฎาคม 2563) โดยใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) คณะกรรมการประเมินประกอบดวย 1) ศาสตราจารย แพทยหญิงจามรี  ธีรตกุลพิศาล ประธานกรรมการ 2) ผูชวย
ศาสตราจารยนันทพล  จั่นเงิน กรรมการ 3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ กรรมการ ณ หองประชุมสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 วันที่ 15 กันยายน 2563 วันศิลป พีระศรี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร  ไดใหเกียรติมาเปนประธาน
ในพิธีเปดงานวันศิลป พีระศรี ประจำป พ.ศ. 2563 ซึ่งในปนี้ครบรอบ 128 ป ของศาสตราจารยศิลป พีระศรี และไดรวมวาง
ชอดอกไมที่ลานอนุสาวรียศาสตราจารยศิลป พีระศรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ โดยมีนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายก
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหการตอนรับ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดำรงตำแหนง
คณบดีคณะมัณฑนศิลป จำนวน 2 ราย คือ 1) อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล 2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนพันธ ครุฑะเสน ไดมาแสดง
วิสัยทัศนตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ไดนำเสนอแผน
พัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2564-2567 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
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สาระนารู
1.ตำนานความเปนมา
          มีตำนานเลาวาในครั้งพุทธกาล ครั้งหนึ่งภิกษุชาวเมืองปาฐาประมาณ 30 รูป  ถือธุงดงควัตรอยางยิ่งยวด มีความประสงค
จะเฝาพระพุทธเจาซึ่งขณะนั้นประทับอยูกรุงสาวัตถี จึงพากันเดินทางไปพอไปถึงเมืองสาเกตก็เปนวันเขาพรรษาพอดี จึงตองจำ
พรรษาอยูที่นั่นตามพระวินัย ครั้นออกพรรษาปวารณาแลวก็รีบเดินทางไปเฝาระหวางทางฝนตกหนทางเปนโคลนตมตองบุกลุย
ไปจนถึงกรุงสาวัตถีไดรับความลำบากมาก ครั้งไดเฝาฯ พระพุทธองคทรงมีปฏิสันถารถึงเรื่องจำพรรษาและการเดินทาง ภิกษุ
เหลานั้นก็ไดทูลถึงความตั้งใจที่จะมาเฝา และความยากลำบากในการเดินทางใหทรงทราบ พระพุทธเจาจึงทรงมีพระพุทธานุญาต
ใหพระภิกษุผูจำพรรษาครบถวนแลวกรานกฐินได และจะไดรับอานิสงสจากพระวินัยบางขอ ( กรานกฐิน เปนพิธีฝายภิกษุที่ไดรับ
มอบผากฐิน แลวนำผาที่ไดไปตัดเย็บยอมทำเปนจีวรผืนใดผืนหนึ่ง )

ประเพณีทอดกฐิน : ตำนาน ประเภท 
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยสรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

2. แผนพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567

ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
 (1) ควรพิจารณาเปดรายวิชา/จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น/จัดทำหลักสูตรการศึกษา เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ซ่ึงจะเปนประโยชนในหลากหลายมิติท้ังในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ สอดคลองกับหลักการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ 
 (2) ควรสรางเครือขายความรวมมือกับคณะตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะเกิดประโยชนมากขึ้น อาทิ รายวิชา 
Health Care รวมกับคณะเภสัชศาสตร 
 (3) ควรวิเคราะหความตองการดานบุคลากรในโครงการขนาดใหญของรัฐบาล อาทิ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเปดหลักสูตร ผลิตบัณฑิตในสาขาที่วิทยาลัยนานาชาติมีความพรอม มีศักยภาพที่สอดคลองกับ
โครงการดังกลาว  
 (4) ควรเพ่ิมบทบาท ศักยภาพของวิทยาลัยนานาชาติในการสนับสนุนนโยบายท่ีสำคัญของประเทศ อาทิ ดานการเปน
ศูนยกลางอาหารของโลก ดานการทองเที่ยว ดานสุขภาพ
 (5) ควรรวมกับมหาวิทยาลัยในการดำเนินการซอมแซมผลงานศิลปกรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจำนวนมาก และเปน
ทรัพยสินที่มีคาของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ โดยจุดเริ่มตนนี้จะนำไปสูการสรางชื่อเสียง แกวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รวมถึงประชาสัมพันธหลักสูตร การเชิญชวนใหผูสนใจไดเขามาเรียน ในหลักสูตรการอนุรักษและการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรม และหลักสูตรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น
 (6) ควรรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เชน กรมศิลปากร ในการสนับสนุนบุคลากร
เขามาศึกษาในหลักสูตรตางๆ การแลกเปลี่ยน การทำงานวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งจะเกิดประโยชนมากขึ้น 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- 2567 ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของ
ที่ประชุมไปพิจารณาดวย

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“ทิศทางและแผนหลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีตอบโจทยประเทศในยุคโลกพลิกผัน”  และไดเชิญ ศาสตราจารย ดร.สนิท  
อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ  หัวขอ “การจัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและสถานการณในอนาคต" ณ หองประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

 วันที่ 12 ตุลาคม 2563  วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งในปนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรกอตั้งมาครบ 77 ป 
นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดใหเกียรติมาเปนประธานเปดงาน โดยไดรวมในพิธีสงฆ และวาง
พวงมาลัย ดอกไมสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ รวมท้ังเปนประธานมอบของท่ีระลึกและเกียรติบัตร 
แกผูที่ทำคุณประโยชน ผูทำชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคลากรดีเดน 

 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมี ศาสตราจารย 
ดร.สนิท อักษรแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานกรรมการสรรหาฯ  ไดกำหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ 
มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 2 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดำรง
ตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ไดมาแสดงวิสัยทัศนตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563  คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป ซึ่งมี ศาสตราจารย
เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ 
จำนวน 5 ราย มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร  ณ หองประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร  อาคารศิลป พีระศิลป 3 
คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะมัณฑศิลป

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 เมื่อวันที่  17 กันยายน  2563 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หัวขอ “ความกาวหนาในสายงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน : ความมั่นคง และความผูกพันกับองคกร”  โดยไดเชิญ 
ผูอำนวยการกองทรัพยากรมนุษยและเจาหนาที่กองทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเปนวิทยากรบรรยายใหความรู 
ณ หองประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำป
การศึกษา 2562 (15 กรกฎาคม 2562 – 14 กรกฎาคม 2563) โดยใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) คณะกรรมการประเมินประกอบดวย 1) ศาสตราจารย แพทยหญิงจามรี  ธีรตกุลพิศาล ประธานกรรมการ 2) ผูชวย
ศาสตราจารยนันทพล  จั่นเงิน กรรมการ 3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ กรรมการ ณ หองประชุมสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 วันที่ 15 กันยายน 2563 วันศิลป พีระศรี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร  ไดใหเกียรติมาเปนประธาน
ในพิธีเปดงานวันศิลป พีระศรี ประจำป พ.ศ. 2563 ซึ่งในปนี้ครบรอบ 128 ป ของศาสตราจารยศิลป พีระศรี และไดรวมวาง
ชอดอกไมที่ลานอนุสาวรียศาสตราจารยศิลป พีระศรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ โดยมีนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายก
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหการตอนรับ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดำรงตำแหนง
คณบดีคณะมัณฑนศิลป จำนวน 2 ราย คือ 1) อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล 2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนพันธ ครุฑะเสน ไดมาแสดง
วิสัยทัศนตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ไดนำเสนอแผน
พัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2564-2567 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
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สาระนารูสาระนารู
1.ตำนานความเปนมา
          มีตำนานเลาวาในครั้งพุทธกาล ครั้งหนึ่งภิกษุชาวเมืองปาฐาประมาณ 30 รูป  ถือธุงดงควัตรอยางยิ่งยวด มีความประสงค
จะเฝาพระพุทธเจาซึ่งขณะนั้นประทับอยูกรุงสาวัตถี จึงพากันเดินทางไปพอไปถึงเมืองสาเกตก็เปนวันเขาพรรษาพอดี จึงตองจำ
พรรษาอยูที่นั่นตามพระวินัย ครั้นออกพรรษาปวารณาแลวก็รีบเดินทางไปเฝาระหวางทางฝนตกหนทางเปนโคลนตมตองบุกลุย
ไปจนถึงกรุงสาวัตถีไดรับความลำบากมาก ครั้งไดเฝาฯ พระพุทธองคทรงมีปฏิสันถารถึงเรื่องจำพรรษาและการเดินทาง ภิกษุ
เหลานั้นก็ไดทูลถึงความตั้งใจที่จะมาเฝา และความยากลำบากในการเดินทางใหทรงทราบ พระพุทธเจาจึงทรงมีพระพุทธานุญาต
ใหพระภิกษุผูจำพรรษาครบถวนแลวกรานกฐินได และจะไดรับอานิสงสจากพระวินัยบางขอ ( กรานกฐิน เปนพิธีฝายภิกษุที่ไดรับ
มอบผากฐิน แลวนำผาที่ไดไปตัดเย็บยอมทำเปนจีวรผืนใดผืนหนึ่ง )

ประเพณีทอดกฐิน : ตำนาน ประเภท 



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
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            “การใหการศึกษาถือวาเปนการใหสิ่งสำคัญที่สุด เพราะเปนการหลอหลอมวางรูปแบบใหแกอนุชน 
ทั้งทางความรูความสามารถ ทั้งทางจิตวิญญาณ ผูมีหนาที่ใหการศึกษาทุกตำแหนงหนาที่ จึงมีความรับผิดชอบ
อยางยิ่งตอชาติบานเมือง ในการสรางพลเมืองที่ดี…”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20 มิถุนายน 2520

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

อางอิง และขอขอบคุณขอมูลจาก  https://www.m-culture.go.th/young/ewt_news.php?nid=590&filename=index

วันที่ 23 ตุลาคม 2563  และ  วันที่ 13 ตุลาคม 2563

วันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

และ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ขอนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาที่สุดมิได

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

 ในนามของสภามหาวิทยาลัย กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ซึ่งมีคุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานคณะกรรมการ  ที่ไดรวบรวมและ

ประมวล วิเคราะหผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตป พ.ศ.2560  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยชุดนี้เขามาปฏิบัติหนาที่ 

จนถึงป พ.ศ. 2563 ที่จะครบวาระการดำรงตำแหนง  และจัดทำเปน รายงานการประมวลผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2560-2563 เสนอใหสภามหาวิทยาลัยทราบและพิจารณา ซึ่งมีสาระสำคัญแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 สรุปความกาวหนา

และผลงานหลักท่ีสำคัญของสภามหาวิทยาลัย ระหวางป พ.ศ. 2560-2563  ท้ังการทำหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ กฎหมายตางๆ 

ท่ีกำหนดไว การขับเคล่ือนเปล่ียนผานสูมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยวางพ้ืนฐานท่ีสำคัญ อาทิ การปรับโครงสรางองคกร การออก

ระเบียบขอบังคับ การแกไขปญหาที่ตอเนื่องจากอดีตและการสานตอนโยบายเดิม รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายใหม อาทิ การปฏิรูป

มหาวิทยาลัย และ สวนท่ี 2 ขอเสนอแนะตอการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในระยะตอไป เชน การเตรียมความพรอมเพ่ือให

มหาวิทยาลัยสามารถเผชิญความทาทาย  การกำกับติดตามแผนพัฒนาตางๆ  การเสริมสรางความเขมแข็งในดานการวางแผนกลยุทธ

และเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปนประโยชนมากตอทั้งสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันที่ไดทราบผลการปฏิบัติงานในดานตางๆ การ

มีสวนรวมในการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยตลอด 3 ปที่ผานมา และสภามหาวิทยาลัยชุดใหมที่จะเขามาปฏิบัติหนาที่ไดรับ

ทราบส่ิงท่ีไดดำเนินการไปแลว ส่ิงท่ีควรดำเนินการในระยะตอไป รวมถึงการวางแผนการทำงาน การกำกับติดตาม และสนับสนุนงานใน

ดานตางๆ ซึ่งจะทำใหสภามหาวิทยาลัยทำหนาที่ไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 สภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะแกฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในการดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวาระที่จะตองมี

การลงมติ โดยเฉพาะเรื่องการแตงตั้งผูสมควรดำรงตำแหนงผูบริหาร ซึ่งจะใชเวลาคอนขางมากวาควรนำเทคโนโลยีมาชวยในการทำงาน 

อาทิ การจัดทำโปรแกรมการลงมติ ซึ่งขณะนี้ทราบวาการดำเนินการมีความกาวหนาในระดับหนึ่งแลว 

 มหาวิทยาลัยไดเสนอเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยศิลปากร และปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  ซึ่งเปนเรื่องที่มีความสำคัญมาก เพราะจะสงผลตอเนื่องตอทั้งการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรม

นักศึกษา การฝกงาน ฯลฯ สภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัย อาทิ ควรศึกษา วิจัยขอมูลจากแหลงตางๆ การวิเคราะห

คุณลักษณะศิษยเกาที่ประสบความสำเร็จ ฯลฯ  มาประกอบการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยดวย

เพื่อความรอบคอบ และชัดเจนมากขึ้น  

 ขอเปนกำลังใจใหทุกทานครับ

2

 วันที่ 12 ตุลาคม 2563  เปนวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งใน

ปนี้มหาวิทยาลัยไดกอตั้งมาครบ 77 ป แลว ในนามของสภามหาวิทยาลัย ขอให

มหาวิทยาลัยศิลปากรเจริญกาวหนาและพัฒนาตอไปอยางยั่งยืน  เปนที่พึ่งของ

สังคมและประเทศตลอดไป  และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563  เปนวันครบรอบ 

128 ป ของศาสตราจารยศิลป พีระศรี มหาวิทยาลัยไดจัดงานวันศิลป พีระศรี ขึ้น 

โดยรูปแบบการจัดงานไดปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดของ COVID 19 ท้ังการขยายเวลาการจัดกิจกรรมเปน 

3 วัน ตั้งแตวันที่ 12-13 และ 15 กันยายน 2563 การจัดปาฐกถาทั้งภายในหองประชุมและผานระบบออนไลน เพื่อลดความแออัด  

รายงานการประมวลผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560 - 2563

  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่  14  ตุลาคม  2563 คณะกรรมการดำเนินการ

ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งมีคุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรง

คุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการ ไดรายงานการประมวลผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560

ถึง 2563 มีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้

1. สรุปความกาวหนาและผลงานหลักที่สำคัญระหวางป พ.ศ. 2560-2563

  1.1 สภามหาวิทยาลัยไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามกรอบพันธกิจที่กำหนดไวในมาตรา 22 แหงพระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 

  1.2 สภามหาวิทยาลัยไดปรับปรุงการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลอยางตอเนื่อง อาทิ

                       - มีความกาวหนาที่โดดเดนในเรื่องการปรับกระบวนการทำงานของสภามหาวิทยาลัยใหมี

ประสิทธิภาพผานคณะกรรมการกลั่นกรองชุดตางๆ 

                       - เปดโอกาสและจัดเวทีเพื่อรับฟงปญหาและความคิดเห็นจากประชาคมอยางกวางขวาง 

                       - มีชองทางการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น 

  1.3 สภามหาวิทยาลัยไดขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนผานสูมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ใหมีพื้นฐาน

ที่จำเปน อาทิ

                       - การออกระเบียบ/ขอบังคับ 

                       - การปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

                       - สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกัน ลดความซ้ำซอนและเอื้อตอการประสานภารกิจ 

                       - แผนอัตรากำลังและการจัดสรรอัตรากำลัง 

                       - ผลักดันใหมีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ 

                       - การนำระบบ SU-ERP มาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงิน 

  1.4 การกำหนดและขับเคลื่อนนโยบาย จากการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในชวงสองปแรกได

สะทอนใหเห็นวาสภามหาวิทยาลัยไดใชเวลาในการพิจารณางานประจำมากกวางานนโยบาย ขาดการบูรณาการและความ

ตอเนื่องเพื่อใหเกิดเปนนโยบายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว  มีขอจำกัดในการกำกับการขับเคลื่อนอยางเปนระบบ

และการสื่อสารสูประชาคม ในชวงสองปหลังสภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและการกำกับ ติดตามการ

นำนโยบายสูการปฏิบัติมากขึ้น โดยมีผลงานดานนโยบาย อาทิ

      1.4.1 การกำหนดวิสัยทัศนและกรอบในการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว  อาทิ  กระบวน

การปฏิรูปมหาวิทยาลัยทั้งระบบ โดยผานโครงการ SU Transformation

    1.4.2 นโยบายดานงานวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค อาทิ อนุมัติแผนกลยุทธสงเสริมงาน

วิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามแนวยุทธศาสตรชาติ 20 ป

    1.4.3 นโยบายดานหลักสูตร การเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ อาทิ อนุมัติใหนำ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใชเกณฑ EdPEx มาใชทั่วทั้งองคกร ตั้งแตปการศึกษา 2562 ควบคูไปกับ

การใชเกณฑ AUN-QA ในระดับหลักสูตร

    1.4.4 นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของนักศึกษา อาทิ นโยบาย Student First

  1.5 การแกไขปญหาที่ตอเนื่องจากอดีต และการสานตอนโยบาย อาทิ

                       - การติดตาม ตรวจสอบรายงานการเงินโดยผานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย 

จนเปนที่ยอมรับของหนวยงานที่เกี่ยวของวาไดมาตรฐานการบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนด

                       

2. ประเภทของกฐิน  แยกเปน 2 ประเภทใหญ คือ 1 . กฐินหลวง 2. กฐินราษฎร
 2.1 กฐินหลวง มีประวัติวาเม่ือพระพุทธศาสนาไดแพรหลายมาประดิษฐาน
ในประเทศไทย และประชาชนชาวไทยไดนับถือพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติ 
การทอดกฐินก็ไดกลายเปนประเพณีของบานเมืองมาโดยลำดับ และพระเจาแผนดิน
ผูปกครองบานเมืองก็ไดทรงรับเรื่องกฐินเปนพระราชพิธีอยางหนึ่ง การที่พระเจา
แผนดินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเกี่ยวกับกฐินเปนพระราชพิธีดังกลาว เปนเหตุให
เรียกกันวา กฐินหลวง ดังนั้น วัดใดก็ตามไมวาวัดหลวงหรือวัดราษฎรที่พระเจา
แผนดินเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผาพระกฐินแลว ก็เรียกวา กฐินหลวงทั้งสิ้น แตสมัยตอมากฐินหลวงไดมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามภาวะการณของบานเมือง เชน ประชาชนมีศรัทธาเจริญรอยตามพระราชศรัทธาของพระเจาแผนดินและไดรับพระกรุณาให
ถวายผาพระกฐินตามควรแกฐานะ กฐินหลวงปจจุบันจึงไดแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้
  2.1.1 กฐินท่ีกำหนดเปนพระราชพิธี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผาพระกฐินดวย
พระองคเอง หรือ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหพระบรมวงศานุวงศหรือองคมนตรีเปนผูแทนพระองคไปถวายเปนประจำ ณ วัดสำคัญๆ 
ปจจุบันมี 16 วัด เชน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดสุทัศนเทพวราราม วัดบวรนิเวศวิหาร เปนตน
  2.1.2 กฐินตน หมายถึง กฐินที่พระเจาแผนดินเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผาพระกฐิน  ณ วัดที่มิใชวัดหลวงและ
มิไดเสด็จไปอยางเปนทางการหรืออยางเปนพระราชพิธีแตเปนการบำเพ็ญพระราชกุศลสวนพระองค
               2.1.3 กฐินพระราชทาน เปนกฐินท่ีพระเจาแผนดินพระราชทานผาของหลวงแกผูท่ีกราบบังคมทูลขอพระราชทาน
ไปถวายยังวัดหลวง ท่ีนอกเหนือไปจากวัดสำคัญ 16 วัดท่ีกำหนดไว  เหตุท่ีมีกฐินพระราชทาน ก็เพราะปจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมาก 
จึงเปดโอกาสใหกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ตลอดจนคณะบุคคลตาง ๆ ที่สมควรขอพระราชทานผาพระกฐินไปถวายได ซึ่งกฐิน
ดังกลาวสวนใหญก็คือกฐินที่หนวยงานราชการตาง ๆ นำไปถวายนั่นเอง ทั้งนี้ ผูที่จะรับพระราชทานผากฐินไปถวาย ณ วัดหลวง
วัดใดตองติดตอไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตามระเบียบเพื่อเปนการจองไวกอนดวย
         2.2 กฐินราษฎร หมายถึง กฐินที่ราษฎรหรือประชาชนผูมีศรัทธานำผากฐินของตนไปถวายตามวัดตาง ๆ ยกเวนวัดหลวง 
16 วัด ซึ่งจะมีชื่อเรียกตาง ๆ ตามลักษณะของการทอด คือ
         2.2.1 กฐินหรือมหากฐิน เปนกฐินที่ราษฎรนำไปทอด ณ วัดใดวัดหนึ่งที่ตนศรัทธาเปนการเฉพาะ ผาที่เปนองคกฐิน
จะเปนผืนเดียวหรือหลายผืนก็ได  จะเย็บแลวหรือไมก็ได  แตปจจุบันสวนใหญจะเปนผาสำเร็จรูปแลว  และนิยมถวายของอื่นๆ 
ที่เรียกวา บริวารกฐิน ไปพรอมกับองคกฐินดวย เชน เครื่องอุปโภคบริโภคของพระภิกษุสงฆ อยางหมอน โองน้ำ เตา ไมกวาด จอบ
เสียบ อาหาร ยาตางๆ เปนตน
           2.2.2 จุลกฐิน เปนกฐินท่ีตองทำดวยความรีบเรง เดิมเรียกแบบไทยๆ วา กฐินแลน เจาภาพท่ีจะทอดกฐินเชนน้ีได
ตองมีพวกและกำลังมาก เพราะตองเริ่มตั้งแตปนฝายเปนดาย ทอดายใหเปนผา ตัดผาและเย็บผาเปนจีวร ยอมสี และตองทอด
ภายในวันนั้น และพระสงฆก็ตองกรานและอนุโมทนาในวันนั้นๆ ดวย เรียกวาเปนกฐินที่ตองทำทุกอยางใหเสร็จภายในวันเดียว
                    2.2.3 กฐินสามัคคี เปนกฐินที่มีเจาภาพหลายคนรวมกัน ไมจำเปนวาใครบริจาคมากนอย แตมักตั้งเปนคณะทำงาน
ข้ึนมาดำเนินการและมีหนังสือบอกบุญไปยังผูอ่ืน เม่ือไดปจจัยมาเทาไรก็จัดผาอันเปนองคกฐินรวมท้ังบริวารไปทอด ณ วัดใดวัดหน่ึง
ที่จองไว ซึ่งกฐินชนิดนี้เปนที่นิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน เพราะนอกจากทำบุญกฐินแลว ยังนำปจจัยที่เหลือไปชวยทำนุบำรุงวัด 
เชน กอสรางศาสนสถาน บูรณะปฎิสังขรณโบสถ เจดีย เปนตน
                2.2.4 กฐินตกคาง หรือ กฐินโจร กลาวคือในทองถิ่นที่มีวัดมาก ๆ อาจจะมีวัดตกคางไมมีใครไปทอด จึงมีผูมีจิต
ศรัทธาเสาะหาวัดอยางนี้ แลวนำกฐินไปทอด ซึ่งมักจะเปนวันใกลสิ้นเทศกาลกฐินหรือวันสุดทาย จึงเรียกวา กฐินตกคาง หรืออาจ
เรียกวา กฐินโจร เพราะกิริยาอาการ ที่ไปทอดอยางไมรูเนื้อรูตัวจู ๆ ก็ไปทอด ไมบอกกลาวลวงหนาใหวัดรูเพื่อเตรียมตัวคลายโจรบุก 
ซึ่งกฐินแบบนี้ตางกับกฐินอื่นคือ ไมมีการจองลวงหนา และจะทอดเฉพาะวัดที่ยังไมมีใครทอด จะทอดหลายวัดก็ได และสามารถ
เอาของไทยธรรมที่เหลือจากวัดที่ไมไดทอด ( กรณีไปหลายวัด ) ไปจัดเปนผาปา เรียกวา " ผาปาแถมกฐิน " ก็ได
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