ขาวสาร SU Council Newsletter
สภามหาว�ทยาลัยศิลปากร
ปที่ 9 ฉบับที่ 54 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2564)

ภาพอาคารสถานที่ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วังทาพระ กรุงเทพฯ และพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

ประเด็นขาว

* คำสอนของพอ
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* สภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย คนใหมของมหาวิทยาลัยศิลปากร
* คณะกรรมการพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฎกระทรวงการจัดกลุม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
* แนะนำคณบดีคนใหม
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู
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คำสอนของพอ

“การศึกษาดานวิชาการ ไดแก การขวนขวายเปดตาเปดใจทีจ่ ะเรียนรูอ ยูเ สมอ ทัง้ โดยทางกวาง
และทางลึก รูแ ลวก็นำมาคิดพิจารณาใหไดประเด็น ใหเห็นสวนทีเ่ ปนเหตุสว นทีเ่ ปนผล ใหเห็นลำดับความ
เกาะเกีย่ วตอเนือ่ งของเหตุและผลนัน้ ตลอดจนถึงผลสรุป ใหเขาใจโดยแจมแจงแนชดั เพือ่ ใหกำหนดจดจำ
ทั้งโดยหลักทฤษฎี ทั้งโดยเนื้อความที่เปนมา แลวนำไปสั่งสอนหรือนำไปเทียบเคียงใชในการงาน ในการ
แกปญ
 หาชีวติ ตอไป”
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 27 มิถุนายน 2523
ที่มา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html

ในนามของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ดิฉนั ขอแสดงความยินดีกบั กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ คือ นายสมุนต สกลไชย ทีไ่ ดรบั พระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตวันที่ 25
พฤษภาคม 2564 และ ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว ไดรบั แตงตัง้ เปนประธาน
กับนายกสภา
กรรมการในคณะกรรมการยกรางหมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
มหาว�ทยาลัยศิลปากร สังคมคารบอนต่ำและหมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสีย่ งและผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และคุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ไดรบั แตงตัง้ เปนกรรมการ ในคณะกรรมการ
ยกรางหมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุง เรียนรูอ ยางตอเนือ่ ง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต ซึง่ เปนคณะกรรมการ
ชุดยอยทีอ่ ยูใ นคณะกรรมการยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
นอกจากนัน้ ในนามของสภามหาวิทยาลัย ดิฉนั ขอแสดงความเสียใจตอการถึงแกกรรมของนายณรงค โชควัฒนา อดีตกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งทานดำรงตำแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาหลายสมัย และไดใหความคิดเห็น
ขอเสนอแนะทีเ่ ปนประโยชนตอ การพัฒนางานในดานตางๆ มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยศิลปากรจะระลึกถึงคุณงามความดีของ
ทานตลอดไป
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเมือ่ เดือนพฤษภาคม 2564 อธิการบดีไดนำเสนอ ประเด็นเรงดวนทีม่ หาวิทยาลัยจะดำเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 และผลการจัดอันดับประเด็นปญหาเรงดวนทีค่ ณะ สวนงาน ตองการใหมหาวิทยาลัยดำเนินการ ซึง่ สภา
มหาวิทยาลัยเห็นวาเปนเรื่องสำคัญมากเพราะเปนการดำเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานในดานตางๆ เชน การปรับปรุงระบบ
โครงสรางพืน้ ฐาน การพัฒนาพืน้ ทีจ่ ดั การเรียนการสอน การจัดทำฐานขอมูล จึงไดมอบหมายใหอธิการบดีจดั ทำแผนการทำงาน กำหนด
ระยะเวลาการทำงานในแตละเรือ่ งใหชดั เจน และรายงานความกาวหนา ใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนอยางตอเนือ่ ง
ความกาวหนาเรือ่ งการจัดกลุม สถาบันอุดมศึกษา ขณะนีส้ ภามหาวิทยาลัยไดแตงตัง้ คณะกรรมการพัฒนาความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฎกระทรวงการจัดกลุม สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 แลว มี ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ซึ่งคาดวาจะเสนอผลการพิจารณาตอสภามหาวิทยาลัยในเดือนกรกฎาคม 2564
นอกจากนัน้ มหาวิทยาลัยไดเชิญวิทยากรมาบรรยาย เกีย่ วกับกฎกระทรวงการจัดกลุม สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ในประเด็น นโยบาย
ของกระทรวงอว.ในภาพรวมและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ระบบงบประมาณสนับสนุน ฯลฯ ซึง่ มีประโยชนมากตอการวางแผนการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
สำหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยไดเสนอเรื่อง แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579 ซึง่ เปนการกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว สภามหาวิทยาลัยเห็นวาเปนเรือ่ งสำคัญ
ตองพิจารณาดวยความรอบคอบ มีขอมูลรอบดาน รวมทั้งขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการพิจารณาเลือกกลุมสถาบันอุดมศึกษา
การกำหนดนโยบาย และทิศทางตางๆ ก็จะตองสอดคลองกัน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีเวลาในการแสดงความคิดเห็นใหขอ
เสนอแนะ จึงไดกำหนดใหมกี ารประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ เพือ่ พิจารณาแผนพัฒนาฯ นี้ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตลอด
ทัง้ วัน ซึง่ จะไดสอ่ื สาร ความคืบหนาใหบคุ ลากรไดทราบตอไป สำหรับการชวยเหลือนักศึกษาทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบใหลดคาธรรมเนียมการศึกษาแกนกั ศึกษาทุกหลักสูตรและทุกระดับ
การศึกษา ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 รอยละ 10 รวมทัง้ ไดกำชับใหมหาวิทยาลัยดูแล ชวยเหลือนักศึกษาอยางใกลชดิ
ขอเปนกำลังใจใหทกุ คนคะ
ขอบคุณและสวัสดีคะ
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(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

สภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย คนใหมของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย 6 ราย ที่ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย
รองศาสตราจารย ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
และปจจุบันดำรงตำแหนง รองอธิการบดีฝายวิจัย
โดยดำรงตำแหนงศาสตราจารย ตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2561

รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร
และปจจุบันดำรงตำแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร
โดยดำรงตำแหนงศาสตราจารย ตั้งแตวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

รองศาสตราจารย ดร.ตนขาว ปาณินท
ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
โดยดำรงตำแหนงศาสตราจารย ตั้งแตวันที่ 17 กันยายน 2561

รองศาสตราจารย ดร.เชษฐ ติงสัญชลี
ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี
โดยดำรงตำแหนงศาสตราจารย ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2561

รองศาสตราจารย ดร.สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร
โดยดำรงตำแหนงศาสตราจารย ตั้งแตวันที่ 24 กันยายน 2561

รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา
สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ
โดยดำรงตำแหนงศาสตราจารย ตั้งแตวันที่ 27 สิงหาคม 2561
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คณะกรรมการพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาความเปนเลิศ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ประกอบดวย

ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช
อธิการบดี
กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ
รองอธิการบดีฝายวิจัย
กรรมการ
(ปจจุบันดำรงตำแหนงศาสตราจารย)

นายสุมนต สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผูแทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
กรรมการ

อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
กรรมการ
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ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
กรรมการ

นางสาวอัปสร กิจเจริญคา
ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี
กรรมการ

อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง
ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
กรรมการ

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ

แนะนำคณบดีคนใหม
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย
ดร.วิชญ มุกดามณี เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ โดยมีวาระการดำรงตำแหนง
4 ป ตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป
ประวัติการศึกษาโดยสังเขป
พ.ศ. 2559
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจิตรศิลป (DPhil of Fine Arts)
มหาวิทยาลัยออกซฟอรด ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2553
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิจิตรศิลป (Master of Fine Arts) –
Graduate with Distinction Pratt Institute นิวยอรก
พ.ศ. 2550
ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 1)
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชญ มุกดามณี
คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
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การประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
1. รายงานแผนหลักสูตร แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2564 – 2568
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
(1) ควรมีกลไกการติดตามและประเมินในดานตางๆ อาทิ
(1.1) นักศึกษา ในดานความสนใจ เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ รวมถึงกลไกตางๆ ตองสามารถปรับเปลี่ยนไดอยาง
รวดเร็วและทันการณ
(1.2) หลักสูตร อาทิ หลักสูตรไดนักศึกษาตามกลุมเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม หลักสูตรที่ไมไดนักศึกษาตาม
จำนวนที่กำหนด เพื่อนำมาใชวางแผนการทำงานตอไป
(2) หลักสูตรทีเ่ ปดใหมควรเปนหลักสูตรทีน่ า สนใจ ตรงกับความตองการของคนรุน ใหม รวมทัง้ ควรปรับเนือ้ หารายวิชา
ใหทันกับความเปลี่ยนแปลง เนนการนำไปใชประโยชนในการทำงาน
(3) ควรหาแนวทางในการเพิ่มจำนวนนักศึกษาตางชาติ
(4) ควรปรับกระบวนทัศนเกี่ยวกับการรับนักศึกษา และการศึกษา อาทิ
(4.1) ควรรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ขึ้นไป มาเรียนในรายวิชาตางๆ โดยสามารถเก็บเปนหนวยกิต
สะสม ซึ่งจะเปนประโยชนกันทุกฝาย คือ นักเรียนสามารถคนพบวาตนเองมีความสนใจ มีความสามารถดานใด เพื่อประกอบ
การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาในสาขา หลักสูตรตางๆ ตอไป และมหาวิทยาลัย คณะ มีโอกาสไดนักศึกษาเพิ่ม รวมถึงเปนการ
สรางความสัมพันธ เครือขายกับนักเรียน โรงเรียน ฯลฯ
(4.2) ควรใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3-4 ที่มีผลการเรียนดี มาเรียนรวมกับนักศึกษาระดับปริญญาโท
หรือปริญญาเอก ซึ่งจะเปนแนวทางหนึ่งในการชวยเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต และอาจจะมอบเปนทุน
การศึกษาเพื่อมาเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยตอไป
(4.3) ควรพิจารณาผูเรียนในวัยอื่นๆ นอกเหนือจากนักเรียนในระบบการศึกษาทั่วไป อาทิ ผูอยูในวัยทำงาน
เกษียณอายุ ฯลฯ
(4.4) ควรใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาตางๆ ไดตามความสนใจ การนำไปใชประกอบอาชีพโดยไม
จำกัดวาจะเปนรายวิชาของคณะใด
มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหมหาวิทยาลัยนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ โดยเรื่องใดสามารถ
ดำเนินการไดในปการศึกษา 2564 ก็ใหเรงดำเนินการ เรื่องใดตองใชเวลาใหนำไปวางแผนเพื่อดำเนินการในชวงตอไป
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2. รายงานสรุปผลการรวบรวมความคิดเห็นตอประเด็นเรงดวนที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการในปงบประมาณ
พ.ศ.2564 และผลการจัดอันดับประเด็นปญหาเรงดวนที่คณะ สวนงาน ตองการใหมหาวิทยาลัยดำเนินการ
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
(1) จากรายงานที่นำเสนอมีทั้งเรื่องเชิงนโยบาย และเรื่องยอยๆ จึงควรพิจารณากำหนดกลไก มาตรการ วิธีการทำงาน
การแกไขปญหา ระยะเวลาในการทำงานในแตละเรื่องใหชัดเจน
(2) การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะออนไลนทั้งหมด ควรพิจารณาอยางรอบคอบ เพราะอาจจะทำ
ใหนักศึกษาไมรูจักเพื่อนตางคณะ
มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหมหาวิทยาลัยนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการดวย
การประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564
1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเพื่อเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2564
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
(1) มหาวิทยาลัย คณะ ควรศึกษา สำรวจ และวิเคราะหวาหลักสูตรใดสามารถรับนักศึกษาผูมีความพิการไดบาง
จำนวนเทาใด และนำมาวางแผนการรับนักศึกษารวมถึงการเตรียมความพรอมในดานตางๆ เพือ่ อำนวยความสะดวกแกนกั ศึกษา
เนื่องจากนักศึกษากลุมนี้จะตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(2) การรับนักศึกษาผูพิการมาเรียนรวมกับนักศึกษาปกติจะเปนโอกาสใหนักศึกษาปกติไดเรียนรูการแบงปน ความ
เอื้ออาทร การชวยเหลือผูอื่น รวมถึงการทำงาน การประกอบอาชีพในอนาคต ฯลฯ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเพื่อเขา
ศึกษา ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2564 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่
ประชุมไปพิจารณาดวย
2. สรุปผลการดำเนินงานการชวยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบของการระบาดของโรคระบาดจากเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในปการศึกษา 2563 และกำหนดวงเงินงบประมาณ รวมทั้งแนวทางการชวยเหลือ
เยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรจากผลกระทบของการระบาดรอบที่ 3 โรคระบาด จากเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ปการศึกษา 2564
มติ ที่ประชุม
(1) รับทราบสรุปผลการดำเนินการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาจากผลกระทบของการระบาดของโรคระบาดจากเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปการศึกษา 2563
(2) เห็นชอบแนวทางการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร จากผลกระทบของการระบาดรอบที่ 3
โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปการศึกษา 2564 โดยใหลดคาธรรมเนียมการศึกษารอยละ 10 ในภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ทุกหลักสูตรและทุกระดับชั้นการศึกษา คิดเปนวงเงินงบประมาณ 75,895,000.00 บาท
โดยเปนการปรับลดรายรับจากงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) และคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย เสนอ
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3. แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579 และกรอบแผนปฏิบัติการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
(1) การกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวเปนเรื่องที่สำคัญมาก สภามหาวิทยาลัยตองพิจารณาดวย
ความรอบคอบ และตองมีขอมูลประกอบการพิจารณาที่ครอบคลุมในทุกมิติ เนื่องจากบริบทตางๆ เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
จึงควรใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทำขอมูล สารสนเทศเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม รวมทั้งเสนอใหมีการประชุมเรื่องนี้
โดยเฉพาะ เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยมีเวลาในการพิจารณา และอภิปรายระดมความคิดรวมกันอยางกวางขวาง
(2) ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการพิจารณาเลือกกลุมสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และเมื่อเลือกกลุมแลว จะตองเตรียมความพรอมในการจัดทำแผนการพัฒนาความเปนเลิศของสถาบัน
อุดมศึกษา แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ และอื่นๆ จึงควรมีขอมูลในเรื่องนี้มา
ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579 เพื่อใหการวางแผน การกำหนด
นโยบาย และทิศทางตางๆ สอดคลองกัน
มติ ที่ประชุมใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่อง แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป
พ.ศ. 2565-2579 และกรอบแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ หองนริศรานุวดั ติวงค ชัน้ 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ และหากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทานใดมีขอมูล สารสนเทศที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาจัดทำแผนกลยุทธฯ ใหจัดสง ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช
อธิการบดี เพื่อนำไปวิเคราะห สรุป และนำไปใชประกอบการพิจารณาจัดทำแผนกลยุทธฯ ตอไป

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบกระเชาดอกไม แสดงความ
ยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ดังนี้
นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เนื่องใน
โอกาสที่ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงนายก
สภามหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรง
คุณวุฒิ ไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการในคณะกรรมการยกรางหมุดหมาย
ที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ และหมุดหมายที่ 11
ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งเปนคณะกรรมการยอยในคณะกรรมการยกรางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
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คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรง
คุณวุฒิ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการยกรางหมุดหมายที่ 12
ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหง
อนาคต ซึ่งเปนคณะกรรมการยอยในคณะกรรมการยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยไดจัดบรรยายเรื่อง แนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 โดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย คือ
1. ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงอว. บรรยาย เรื่อง นโยบายของกระทรวง อว. ในภาพรวม
และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยโดยการดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา ระบบงบประมาณสนับสนุน
2. ศาสตราจารย ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล บรรยาย เรื่อง แนวคิด วิธีการ และการสนับสนุนการดำเนินการเพื่อการ
พลิกโฉมมหาวิทยาลัย และการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกลุมที่เลือก
3. รองศาสตราจารย ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน บรรยาย เรื่อง รายละเอียดกฎกระทรวงการจัดกลุม สถาบันอุดมศึกษา
และการดำเนินการของมหาวิทยาลัยเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย การประเมินตนเอง และการพัฒนา
ตามกลุมที่เลือก
จัดประชุมผานระบบ Microsoft Team ซึง่ ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เขารวมรับฟงการบรรยายพรอมกับผูบริหารมหาวิทยาลัย
ณ หองประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร ซึ่งมี ศาสตราจารย
ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ
มาแสดงวิสัยทัศนและตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หองไววิทยพุทธารี ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐมและผานระบบ online
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดำรง
ตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร จำนวน 2 ราย ไดมาแสดงวิสัยทัศนฯ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุม
นริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งมีศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธานกรรมการ ไดเชิญคณบดี และหัวหนาสวนงาน มาประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับการติดตาม และประเมินผลฯ ดังนี้
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ระดมความคิด เรื่อง การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ระดมความคิด เรื่อง ราง องคประกอบคาน้ำหนัก การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
ของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564
จัดประชุม ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และการประชุม
ผานระบบ online
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ขอมูลสถิติที่นาสนใจ เกี่ยวกับจำนวนนักศึกษา อาจารย และตำแหนงทางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยตางๆ ใน
ภาคเรียนที่ 1 พ.ศ. 2563
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อางอิงขอบคุณขอมูล
ที่มา : เว็บไซตศูนยสารสนเทศอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Facebook.com/UrbanExpansion

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

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

