ขาวสาร SU Council Newsletter
สภามหาว�ทยาลัยศิลปากร
ปที่ 9 ฉบับที่ 53 (มีนาคม - เมษายน 2564)

2 เมษายน 2564
เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ดวยเกลาดวยกระหมอม
ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเด็นขาว

* คำสอนของพอ
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* แนะนำอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
* การจัดตั้งศูนยวิสาหกิจมัณฑนศิลป (Decorative Arts Enterprise Centre : DEC)
ของคณะมัณฑนศิลป และการจัดตั้งศูนยวิจัยสุวรรณภูมิศึกษาของคณะโบราณคดี
* แผนพัฒนาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567)
* รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
* กรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน เขาพบนายกสภามหาวิทยาลัย
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู
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คำสอนของพอ

“วัตถุประสงคสำคัญของการใหการศึกษานัน้ คือ การฝกฝนอบรมใหบคุ คลมีปจ จัยหรืออุปกรณ
สำหรับชีวิต อยางครบครันเพียงพอ ทั้งในสวนวิชาความรู สวนความคิดวินิจฉัย สวนจิตใจและความ
ประพฤติ สวนความขยันอดทนและความสามารถ ในอันที่จะนำความรูความคิดไปใชปฏิบัติงานดวยตนเอง
เพื่อประโยชนแหงการสรางความสุขความเจริญและความมั่นคงในชีวิต”
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 26 มิถุนายน 2523
ที่มา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html

ในนามของสภามหาวิทยาลัย ดิฉนั ขอแสดงความเสียใจตอการ
ถึงแกอนิจกรรมของนายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท รงคุณวุฒมิ หาวิทยาลัยศิลปากร ซึง่ ทานไดจากไปเมือ่ วันที่ 9 เมษายน
กับนายกสภา
2564 โดยทานไดดำรงตำแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
มหาว�ทยาลัยศิลปากร ของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาตัง้ แตป พ.ศ. 2558 ตอเนือ่ งมาถึงปจจุบนั
ตลอดเวลาทานไดอุทิศตนใหเวลา และใชความรู ความสามารถชวยงานของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเปนอยางดียิ่ง โดย
เฉพาะในดานกฎหมายทีท่ า นมีความเชีย่ วชาญ มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยศิลปากรจะระลึกถึงคุณงามความดีของทานตลอดไป
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมือ่ เดือนมีนาคม 2564 ดิฉนั ไดใหนโยบายทีส่ ำคัญเรือ่ งหนึง่ คือ การทบทวนระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศของมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนมาก และใชมาระยะหนึ่งแลวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ลดความซ้ำซอนรวมถึงใชเปนกลไกในการ
เอือ้ ใหการบริหาร การทำงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมอบหมายใหศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน อุปนายก
สภามหาวิทยาลัย รับผิดชอบดำเนินการ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครัง้ นีส้ ภามหาวิทยาลัยไดพจิ ารณาเรือ่ งสำคัญ คือ รายงาน
ผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบตั หิ นาทีข่ องอธิการบดี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ซึง่ รายงานฉบับนีม้ ปี ระโยชนอยางยิง่ โดยเฉพาะในสวนขอสังเกต ขอเสนอแนะซึง่ มีขอ มูล
ทีค่ รบถวนในทุกมิตทิ จ่ี ะนำไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการของมหาวิทยาลัย อธิการบดีและทีมผูบ ริหาร รวมทัง้ สอดคลอง
กับขอเสนอแนะตามแนวทางการปฏิรปู มหาวิทยาลัย (SU Transformation) ของทีป่ รึกษาชาวญีป่ นุ สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมาย
ใหมหาวิทยาลัยนำขอมูลทัง้ หมดไปวิเคราะหประเด็นตางๆ จัดเรียงลำดับเรือ่ งสำคัญ และจัดทำแผนการดำเนินการในระยะเรงดวน
และในแตละชวงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ในเดือนเมษายน 2564 สภามหาวิทยาลัยไดรบั ทราบเรือ่ ง กฎกระทรวงการจัดกลุม สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 จากกระทรวง
อว. ซึง่ แบงกลุม มหาวิทยาลัยออกเปน 6 กลุม เพือ่ ใหสามารถขับเคลือ่ น สนับสนุนมหาวิทยาลัยในแตละกลุม ไดอยางเหมาะสม ซึง่ ในการ
ทีม่ หาวิทยาลัยศิลปากร คณะจะเลือกวาจะอยูใ นกลุม ใดนัน้ จะตองนำขอมูลในทุกมิตมิ าพิจารณารวมกันอยางรอบคอบ และจะไดสอ่ื สาร
การดำเนินการในขัน้ ตอนตางๆ ในเรือ่ งนีใ้ หบคุ ลากรรับทราบความคืบหนาอยางตอเนือ่ ง
ชวงนีม้ กี ารระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระลอกใหมทค่ี อ นขางรุนแรง ขอใหผบู ริหาร บุคลากร นักศึกษา
ทุกคน ไดปรับตัวทัง้ การทำงาน การเรียน และรักษาสุขภาพ ขอเปนกำลังใจใหทกุ คนคะ

คุย

ขอบคุณและสวัสดีคะ

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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แนะนำอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง ศาสตราจารย
ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการศึกษาโดยสังเขป
ป 2522 Licence en droit
ป 2523 Maîtrise en droit
ป 2528 Docteur en droit

จาก Université de Cean ประเทศฝรั่งเศส
(สาขากฎหมายมหาชน)
จาก University Paris (Paris II) ประเทศฝรั่งเศส
(สาขากฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายยุโรป)
จาก University Paris (Paris II) ประเทศฝรั่งเศส
(สาขากฎหมายระหวางประเทศ)

ตำแหนงหนาที่ในปจจุบัน
- ศาสตราจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับ ท.11
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร
- กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 6)

ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ไดแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย

นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ

นายกมล จันทิมา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

3

รองศาสตราจารยวันเพ็ญ กฤตผล
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ

นางสาวจิราภรณ ตันติวงศ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ

อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยชาญชัย อรรคผาติ
ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง
กรรมการและเลขานุการ

การจัดตั้งศูนยวิสาหกิจมัณฑนศิลป (Decorative Arts Enterprise Centre : DEC)
ของคณะมัณฑนศิลป และการจัดตั้งศูนยวิจัยสุวรรณภูมิศึกษาของคณะโบราณคดี
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ไดอนุมัติใหจัดตั้งศูนยวิสาหกิจมัณฑนศิลป
(Decorative Arts Enterprise Centre : DEC) ของคณะมัณฑนศิลป และศูนยวิจัยสุวรรณภูมิศึกษาของคณะโบราณคดี
1. ศูนยวิสาหกิจมัณฑนศิลป (Decorative Arts
Enterprise Centre : DEC) ของคณะมัณฑนศิลป
วัตถุประสงค เพื่อใหบริการวิชาการแกสังคม เพิ่ม
พูนรายไดใหกับกองทุน (Endowment Fund) ของคณะ
มัณฑนศิลปและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินพันธกิจ
ในทุกๆ ดานของคณะฯ ใหมีขีดความสามารถสูงในระดับ
สากลและพัฒนานักศึกษาใหกาวทันโลกในศตวรรษที่ 21
ภารกิจ อาทิ
- การใหบริการทางวิชาการแกสังคม โดยใชองค
ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล
ความรูดานศิลปะและการออกแบบในสาขาวิชาตางๆ ที่
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณะมัณฑนศิลปมีความเชี่ยวชาญ เพื่อชวยเหลือ สนับสนุน
แกไขปญหาแกชุมชน สังคม เชน การใหคำปรึกษาดาน
ศิลปะและการออกแบบ แกหนวยงานตางๆ และบุคคลทั่วไป การออกแบบสรางสรรคและพัฒนาผลงานดานศิลปะและการ
ออกแบบทุกประเภท
4

- การจัดอบรมระยะสั้นดานศิลปะและการออกแบบ ใหแกหนวยงานตาง ๆ และบุคคลทั่วไป
- การพัฒนาผลงานสรางสรรคของนักศึกษาและอาจารยในเชิงพาณิชย
- การจำหนายผลงานสรางสรรคดานศิลปะและการออกแบบทุกประเภท
- การจัดการทดสอบสมรรถนะดานศิลปะและการออกแบบ
- การบริการดานอาคารสถานที่เพื่อกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การอบรม สัมมนา การจัดนิทรรศการ
ศิลปะและการออกแบบ
2. ศูนยวิจัยสุวรรณภูมิศึกษา ของคณะโบราณคดี
วัตถุประสงค เพื่อเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรองคความรูสุวรรณภูมิศึกษา นำความรูและวิทยาการจากผูเชี่ยวชาญ
ในคณะไปปรับใชใหเกิดประโยชนแกสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนองคความรู การใหคำปรึกษาและพัฒนางานวิชาการในรูปแบบ
ที่คณะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ภารกิจ อาทิ
- ผลิตผลงานวิจัยดานโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นที่มีความเชื่อมโยงกับสุวรรณภูมิศึกษา
- เปนแหลงรวบรวมและเผยแพรองคความรูดานโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีความเชื่อมโยงกับ
สุวรรณภูมิศึกษา
- ใหคำปรึกษาดานโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นที่มีความเชื่อมโยงกับสุวรรณภูมิศึกษา
- ผลิตนวัตกรรมดานโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นที่มีความเชื่อมโยงกับสุวรรณภูมิศึกษา
- จัดหาแหลงทุนและ/หรือสนับสนุนงบประมาณสำหรับการผลิตผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม
- ประสานงานรวมกับศูนยสุวรรณภูมิศึกษา ในสังกัดวิทยสถานดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตร
แหงประเทศไทย (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts: TASSHA) และหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ
- การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเปนผูเชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษาเฉพาะทาง พัฒนาระบบ เครือขาย
สารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงขอมูลกับคณะ/หนวยงานในมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก

แผนพัฒนาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567)
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 อาจารย ดร.วัชราภรณ รวมธรรม คณบดี
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดนำเสนอแผนพัฒนาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567) ตอทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวดั ติวงศ สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปคือ
1.วิสัยทัศน เปนคณะวิชาชั้นนำดานการเกษตรในระดับชาติ
(5 อันดับแรกของคณะวิชาดานการเกษตรของประเทศ ภายในป พ.ศ. 2566)
2. พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางวิชาการและมีทักษะ
วิชาชีพดานการเกษตร (การผลิตปศุสัตว สัตวน้ำ พืช และธุรกิจการเกษตร)
มีคุณธรรม และเปนที่ยอมรับ
2) วิจัยเพื่อสรางองคความรูทางดานการเกษตร
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อาจารย ดร.วัชราภรณ รวมธรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

3) ถายทอดองคความรูจากงานวิจัยไปสูชุมชน เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ
4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น
3. คานิยม: ASAT
A : Accountability (รับผิดชอบตอภาระหนาที่)
S : Social responsibility (รับผิดชอบตอสังคม)
A : Adaptability (ปรับตัวเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงขององคกร)
T : Think positively (คิดบวก)
4. สมรรถนะหลัก การถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อการพัฒนาอาชีพและการเปนที่พึ่งทางวิชาการแกชุมชน
และสังคม
5. ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษา และสรางความโดดเดนทางวิชาการและวิชาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 2 เพิม่ คุณภาพงานวิจยั ใหมมี าตรฐานระดับสากล และตอบโจทยการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 เปนที่พึ่งทางวิชาการดานการเกษตรของชุมชนและรับใชสังคมในภูมิภาค ภาคกลางตอนลาง
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มสมรรถนะและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรที่ 5 สรางรายไดเพิ่ม โดยการพัฒนาการดำเนินงานของสวนงานภายใน
ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารจัดการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานสูความเปนเลิศ และเผยแพรภาพลักษณองคกร
สูสาธารณะ
รายละเอียดตาม QR-CODE
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
1. ควรนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ 9 และโครงการตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 10
อาทิ โคกหนองนาโมเดล ไปดำเนินการในพันธกิจตางๆ ของคณะ รวมถึงการนำไปชวยพัฒนาชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ
ชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ควรนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในสวนที่เกี่ยวของกับคณะมาวิเคราะห และดำเนินกิจกรรม/
โครงการที่จะชวยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ชุมชน รวมถึงการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
3. ควรพัฒนาพื้นที่ของคณะใหเปนแหลงเรียนรู ศูนยการเรียนรูดานการเกษตร ฯลฯ ซึ่งจะเปนชองทางหนึ่งในการ
หารายไดใหคณะ
4. ควรพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของเรื่องเรงดวน เพื่อใหการดำเนินการมีความชัดเจน ทันการณ รวมถึง
งบประมาณที่ตองใชในแตละป
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รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่
24 มีนาคม 2564 ไดเห็นชอบ ราง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ตามที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาที่ของอธิการบดี (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เสนอ ซึ่งรายงานฉบับนี้มีประเด็น
ที่สำคัญ อาทิ
นายสุมนต สกลไชย
(1) คะแนนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
(2) คะแนนการติดตาม และประเมินผลการ ปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
(3) คุณลักษณะ และขอเสนอแนะเพือ่ การเรงรัดปรับปรุงในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องอธิการบดี รองอธิการบดี และผูช ว ยอธิการบดี
(4) ผลการดำเนินงานที่มีความกาวหนา เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(5) ความทาทาย ปญหาอุปสรรค และสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรเรงรัดดำเนินการอยางเรงดวน
ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(6) ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ
โดยสามารถอานรายงานฉบับเต็มไดที่เว็บไซตสำนักงานสภามหาวิทยาลัย หัวขอ
การติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัย และอธิการบดี หรือ QR Code ตอไปนี้

กรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน เขาพบนายกสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน พรอมดวย
นายกฤษดา ไพรวรรณ รองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน คนที่ 2 และกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน ไดเขา
พบศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ไดรับ
พระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งใหดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองประชุม
510 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ รวมทั้งไดสนทนาและ
รายงานการทำงานของสภาคณาจารยและพนักงานใหทราบ และนายกสภามหาวิทยาลัยไดใหแนวทางในการทำงานกับ
กรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน เพื่อรวมกันพัฒนามหาวิทยาลัยอยางสรางสรรค
7

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
การประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564

1. การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดำรง
ตำแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2564 เปนตนไป

2. แตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแตงตั้ง อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ดำรงตำแหนง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และนางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา ผูอำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ดำรงตำแหนงผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2564 เปนตนไป

3. การจัดตั้งศูนยวิสาหกิจมัณฑนศิลป (Decorative Arts Enterprise Centre : DEC) ของคณะมัณฑนศิลป
และการจัดตั้งศูนยวิจัยสุวรรณภูมิศึกษาของคณะโบราณคดี
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปคือ
1. ควรมีการดำเนินการที่บูรณาการกับคณะอื่นๆ สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศดวย เพื่อใหมีองคความรูที่ทันสมัย การดำเนินการมีความครอบคลุมในมิติตางๆ และสามารถพัฒนาตอยอด
ใหมีความเขมแข็งมากขึ้น อาทิ ศูนยวิสาหกิจมัณฑนศิลป ในอนาคตอาจจัดตั้งเปน Star up
2. ควรนำเสนอแผนการดำเนินการ การบริหารจัดการ ที่มีรายละเอียดของประเด็นตางๆ ใหชัดเจน ครบถวน
สมบูรณมากขึ้น แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหขอเสนอแนะอีกครั้ง
3. ควรใหสำนักบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และศูนย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งจัดตั้งตามภารกิจ
เฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะ นำขอมูลการจัดกิจกรรม/โครงการ รวมถึงการดำเนินการในดานตางๆ มาจัดทำเปนฐาน
ขอมูลกลาง ซึง่ จะเห็นภาพการทำงานทัง้ หมด และนำไปสูก ารบูรณาการ การตอยอดการทำงานรวมกัน ซึง่ จะชวยใหคณะ
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความเขมแข็งในดานการบริการวิชาการมากขึ้น
มติ ประชุมอนุมัติการจัดตั้งศูนยวิสาหกิจมัณฑนศิลป (Decorative Arts Enterprise Centre : DEC) ของคณะ
มัณฑนศิลป และการจัดตั้งศูนยวิจัยสุวรรณภูมิศึกษาของคณะโบราณคดี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต
ขอเสนอแนะไปพิจารณาดวย แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
การประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
ผลการวิเคราะหการติดตามประเมินผลการจัดตั้งคณะ สวนงาน หนวยงานภายใน และ
หนวยงานยอยของสวนงาน
ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
1. ควรเผยแพร สื่อสารประชาสัมพันธรายงานดังกลาวใหบุคลากรทราบ รวมถึงควรจัดทำคลิปสรุปสาระสำคัญ
สั้นๆ โดยเฉพาะคณะที่มีผลการดำเนินการ การบริหารจัดการที่ดี อาทิ คณะดุริยางคศาสตร ซึ่งจะทำใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน
2. ขอเสนอแนะในภาพรวมของรายงานฉบับนี้ สวนใหญสอดคลองกับรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) และรายงาน
ผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานฯ (ศ.ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรง
คุณวุฒิ ประธานกรรมการ) จึงควรนำประเด็นตางๆ มาวิเคราะหรวมกัน เชน ดานการเงิน การหารายได หลักสูตร จำนวน
นักศึกษาที่ลดลง แลวนำไปวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาตอไป
3. ควรสรุปนำเสนอสิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดัน เพื่อใหการดำเนินการของมหาวิทยาลัย
สวนงาน ภาควิชา มีประสิทธิภาพมากขึ้น
มติ ที่ประชุมเห็นชอบผลการวิเคราะหการติดตามประเมินผลการจัดตั้งคณะ สวนงาน หนวยงานภายใน และหนวยงาน
ยอยของสวนงาน ในระยะแรกคือภายในสองปนับจากประกาศมีผลใชบังคับ (ประกาศลงวันที่ 25 มกราคม 2561
ครบ 2 ปนับจากประกาศมีผลใชบังคับ คือวันที่ 24 มกราคม 2563) ตามที่คณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงาน
และหนวยงาน (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เสนอ และใหนำขอ
สังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย
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คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
พรอมดวย รองอธิการบดี คณบดี หัวหนาสวนงานตางๆ และประธานสภาคณาจารยและพนักงาน ไดเขาพบศาสตราจารยเกียรติคุณ
คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เพือ่ แสดงความยินดีเนือ่ งในโอกาสทีไ่ ดรบั พระบรมราชโองการโปรดเกลา
โปรดกระหมอมแตงตั้งใหดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไดยา ยทีท่ ำการจาก ชัน้ 3 สำนักงานอธิการบดี ตลิง่ ชัน มายังทีท่ ำการใหม ทีช่ น้ั 5 สำนักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน และเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ไดทำบุญสำนักงานสภามหาวิทยาลัยที่ชั้น 5 เพื่อความเปนสิริมงคล โดยมี
ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานจุดธูปเทียน และถวายสังฆทาน
พรอมดวยอาจารยปญจพล เหลาพูลพัฒน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผูอำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รวมถึง
เจาหนาที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทุกคน
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเกียรติบัตรศิลปากรสรางสรรคแก
รองศาสตราจารย ดร.สาโรช พูลเทพ คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งผลงานไดรับรางวัล Invited Speaker
in the Optics & Photonics Japan 2020 เมื่อวันที่ 14 -17
พฤศจิกายน 2563 จาก Optical Society of Japan ณ หอง
ประชุมนริศรานุวดั ติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
ผูช ว ยศาสตราจารยชยั ชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร มอบกระเชาของขวัญเนื่องในวันสงกรานต แกนายก
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรง
คุณวุฒิ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทุกทานสละเวลามาชวยทำงาน
ใหมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 คณะกรรมการสรรหาผูสมควร
ดำรงตำแหนงคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ซึง่ มี
อาจารยปญ
 ญา วิจนิ ธนสาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธานกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ
มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หองศรสธนฐ
323 (หองภาพยนตร) ชั้น 3 อาคารศูนยปฏิบัติการทัศนศิลปสิริธร
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครัง้ ที่ 4/2564 เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2564 ผูไ ดรบั การเสนอชือ่ เปนผูส มควรดำรงตำแหนง
คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ จำนวน 2 คน ไดมาแสดงวิสยั ทัศนฯ ตอทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หอง
ประชุมนริศรานุวดั ติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ
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เมือ่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว และนางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูทรงคุณวุฒิ เขาเยี่ยมชม THE CONNECTOR (Coworking Space) สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค โดยมี
รองศาสตราจารย ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝา ยวิจยั รองศาสตราจารย ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอ ำนวยการสำนักงาน
บริหารการวิจยั ฯ และรองศาสตราจารย ดร.รัฐพล อนแฉง ผูช ว ยอธิการบดีฝา ยวิจยั ใหการตอนรับ และเยีย่ มชมพาราโบลาโดม ทีค่ ณะ
วิทยาศาสตร โดยมี ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉายและทีมงานใหการตอนรับ

สาระนารู

ลักษณนาม ของคำวา “ตาย” ตามฐานะของภาษาไทย

สำหรับลักษณนามของคำวา “ตาย” เชื่อวาหลายๆ คนอาจจะเกิดความสงสัยและเคยใชผิดกันมาบาง ซึ่งหลักภาษา
สำหรับลักษณนาม ของคำวา ตาย สามารถแบงและใชตามฐานะตางๆ ไดตามหลักภาษาไทย โดยแบงออกเปน 11 ระดับดังนี้
1. สวรรคต
2. ทิวงคต
3. สิ้นพระชนม
4. สิ้นชีพิตักษัย
5. ถึงแกพิราลัย
6. ถึงแกอสัญกรรม

7. ถึงแกอนิจกรรม
8. ถึงแกกรรม
9. มรณภาพ
10. ลม
11. ตาย

ใชกับ พระมหากษัตริยและพระราชินี
ใชกับ พระยุพราช
ใชกับ พระสังฆราช สมเด็จเจาฟา เจาฟา พระองคเจา
ใชกับ หมอมเจา
ใชกับ สมเด็จเจาพระยา เจาประเทศราช
ใชกับ เจาพระยา,นายกรัฐมนตรี,ประธานาธิบดี,ประธานองคมนตรี,องคมนตรี,
ประธานรัฐสภา หรือ ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นปฐม
จุลจอมเกลา
ใชกับ พระยาหรือผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตั้งแตชั้น
ประถมาภรณมงกุฎไทยขึ้นไปหรือทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ
ใชกับ สุภาพชนทั่วไป
ใชกับ ภิกษุ สามเณร
ใชกับ สัตวพาหนะ (ชาง มา โค กระบือ ลอ ลา)
ใชกับ คน และสัตวอื่นๆ

อางอิงขอบคุณขอมูล
1. https://today.line.me/th/v2/article/MpRlz3

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
22 หมู 7 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
โทรศัพท 0-2105-4686 ตอ 100231-100235
โทรสาร 0-2849-7505 www.council.su.ac.th

2. https://www.sanook.com/campus/1404243/

ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา
ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา บรรณาธิการ
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย คณะทำงาน

