
ประวัติผูท่ีขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลยั ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

------------------------------------- 

ชื่อ – ชื่อสกลุ นายภราเดช  พยัฆวิเชียร 

ประวัตกิารศึกษา 
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต    ๒๕๑๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิชาออกแบบชุมชน) ๒๕๑๘ Pratt Institute ,Brooklyn, New York, 

สหรัฐอเมริกา 
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) ๒๕๔๒ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 
- กรรมการผูทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการพัฒนาขดีความสามารถในการแขงขันของประเทศ    
- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญศกึษาการผังเมือง วฒุิสภา 
- ผูเชี่ยวชาญพิเศษขององคการการทองเท่ียวโลก (WTO) 

ตําแหนงหนาท่ีสําคัญในอดตี 
- ประธานกรรมการบรหิารหอศิลปวฒันธรรมแหงกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖)  
- ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๔๕) 
- สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๔๙) 

เครื่องราชอสิริยาภรณชั้นสงูสุดท่ีไดรับ 
ประถมาภรณมงกุฎไทย ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
ทวีติยาภรณชางเผือก ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐ 



ประวัติผู้ทีข่อใหน้ ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

ของมหำวิทยำลัยศลิปำกร 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชือ่ – ชื่อสกุล คุณหญิง กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา 

ประวัตกิำรศกึษำ 
- BA. (Social Relations)            ๒๕๑๔ Harvard University, สหรฐัอเมริกา 
- ED.D. (Educational Planning) ๒๕๒๑ Harvard University, สหรฐัอเมริกา 
- หลกัสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ๒๕๔๐ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร 

ต ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน 
- กรรมการมูลนธิิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา    
- กรรมการกฤษฎีกา         
- กรรมการบรหิารส านกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู้ 

ต ำแหน่งหน้ำที่ส ำคัญในอดตี 
- เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ , พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒) 
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ , พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙) 
- อธิบดกีรมสามญัศึกษา    (พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕) 

เครื่องรำชอสิริยำภรณ์ขั้นสงูสุดที่ได้รับ 
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ 
ตติยจุลจอมเกล้า  ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 



ประวัติผูท่ีขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อ – ชื่อสกลุ นายจตรุนต ถริะวฒัน  

ประวัตกิารศึกษา 
Licence en droit (สาขากฎหมายมหาชน) ๒๕๒๒ Université de Cean ,ฝรั่งเศส 
Maîtrise en droit (สาขากฎหมายระหวางประเทศ ๒๕๒๓ University Paris (Paris II) ,  

และกฎหมายยุโรป)       ฝรั่งเศส 
Docteur en droit (สาขากฎหมายระหวางประเทศ) ๒๕๒๘ University Paris (Paris II) , 

ฝรั่งเศส 

ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 
- ศาสตราจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับ ท.๑๑  
- กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๖)                 (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปจจุบัน) 
- ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา สํานักธรรมศาสตรและการเมือง (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปจจุบัน) 

ตําแหนงหนาท่ีสําคัญในอดตี 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
- กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขานิติศาสตร สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
- กรรมการในคณะอนกุรรมการเกี่ยวกบัตําแหนงทางวิชาการของขาราชการพลเรือนใน

สถาบนัอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

เครื่องราชอสิริยาภรณชั้นสงูสุดท่ีไดรับ 
  มหาปรมาภรณชางเผือก    ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๑ 



ประวัตผิูท่ีขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรณุาโปรดเกลาฯ  
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อ – ชื่อสกุล นายชัยณรงค  อินทรมีทรัพย  

ประวัตกิารศึกษา 
การศกึษาบณัฑิต ๒๕๐๙ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมติร 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕๑๒ สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ประกาศนียบัตรผูบริหาร  ๒๕๔๗ Harvard University, สหรฐัอเมริกา 

ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 
- คณะอนกุรรมการพัฒนาระบบราชการดานเศรษฐกจิ (อ.ก.พ.ร.)   (พ.ศ.๒๕๕๙ - ปจจุบัน) 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิมหาวิทยาลัยศิลปากร  (พ.ศ.๒๕๕๑ - ปจจุบนั)  

ตําแหนงหนาท่ีสําคัญในอดตี 
-  กรรมการอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน (พ.ศ.๒๕๔๔) 
-  กรรมการธนาคารและกรรมการบรหิารธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน)  (พ.ศ.๒๕๔๒) 
-  กรรมการบรหิารสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

(พ.ศ. ๒๕๔๒) 

เครื่องราชอสิริยาภรณชั้นสงูสุดท่ีไดรับ 
ประถมาภรณมงกุฎไทย ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
ปฐมดเิรกคุณาภรณ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ 



ประวัติผูท่ีขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
แตงตั้งใหดํารงตาํแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
-------------------------------------    

ชื่อ – ชื่อสกลุ นายณรงค  โชควฒันา 

ประวัตกิารศึกษา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๒๕๑๑ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์สาขาบริหารธุรกิจ ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์(วิศวกรรมการจัดการ) ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 
- นักวิชาการและนักธุรกิจอสิระ 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร  (พ.ศ. ๒๕๔๓ - ปจจุบัน) 

ตําแหนงหนาท่ีสําคัญในอดตี 
- สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๔๙)  
- คณะกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรปูการเมือง (พ.ศ.๒๕๔๙) 
- รองประธานกรรมาธกิารการมีสวนรวมของประชาชน (พ.ศ.๒๕๔๙) 

เครื่องราชอสิริยาภรณชั้นสงูสุดท่ีไดรับ 
ทวีติยาภรณชางเผือก  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐ 
จตุตถดเิรกคุณาภรณ ชั้นที ่๔ ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐ 



ประวัติผูท่ีขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
แตงตั้งใหดํารงตาํแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
------------------------------------- 

ชื่อ – ชื่อสกลุ นางดวงสมร  วรฤทธิ ์

ประวัตกิารศึกษา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) ๒๕๑๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
M.A. Economics (Hons.)  ๒๕๑๗ Middle Tennessee State University, 

สหรัฐอเมรกิา 
หลักสูตรพิเศษภาครัฐรวมเอกชน (วปรอ ๔๓๑๓)  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
หลักสูตร Director Accreditation Program  ๒๕๔๘ สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัท 

  ไทย รวมกับตลาดหลักทรัพยแหง 
  ประเทศไทย 

ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 
- กรรมการบริหารสถาบนัพระปกเกลา (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปจจุบัน) 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิมหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปจจุบัน) 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตร ี(พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปจจุบัน) 

ตําแหนงหนาท่ีสําคัญในอดตี 
- อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาองคกรมหาชน และองคกรรปูแบบอืน่ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)
- รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๒) 
- กรรมการธนาคารออมสิน (พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๒) 

เครื่องราชอสิริยาภรณชั้นสงูสุดท่ีไดรับ 
- มหาปรมาภรณชางเผือก ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
- มหาวชิรมงกุฎ   ๕  ธันวาคม  ๒๕๔๘ 



ประวัติผูท่ีขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
แตงตั้งใหดํารงตาํแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
-------------------------------------  

ชื่อ – ชื่อสกลุ นายบวรศกัดิ ์ อวุรรณโณ 

ประวัตกิารศึกษา 
นิติศาสตรบัณฑิต ๒๕๑๘ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เนตบิัณฑิตไทย  ๒๕๑๙ สํานักอบรมศึกษากฎหมาย 

แหงเนติบัณฑิตยสภา 
D.S.U. (Droit Administratif)  ๒๕๒๒ 16University of Paris (Paris II), ฝรั่งเศส 
D.E.A. (Droit Public Général)  ๒๕๒๕ University of Paris 10, ฝรั่งเศส 

docteur de 3e cycle (Droit   ๒๕๒๕ University of Paris 10, ฝรั่งเศส 
Public Général) 

ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 
- ราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร สาขาวชิานติิศาสตร สํานักธรรมศาสตรและการเมอืง 

ราชบัณฑิตยสภา 
- ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี 13 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ตําแหนงหนาท่ีสําคัญในอดตี 
- เลขาธกิารคณะรฐัมนตรี         (พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙)  
- เลขาธกิารสถาบนัพระปกเกลา 3 สมัย   (พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖) 
- คณบดีคณะนติิศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๘) 

เครื่องราชอสิริยาภรณชั้นสงูสุดท่ีไดรับ 
มหาปรมาภรณชางเผือก ๕ ธนัวาคม ๒๕๔๓ 
ปฐมดเิรกคุณาภรณ  ๕ ธนัวาคม ๒๕๔๗ 



ประวัติผูท่ีขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อ - ชื่อสกุล         นายปญญา วิจินธนสาร  

ประวัตกิารศึกษา 
ศิลปบัณฑิต  ๒๕๒๓ มหาวิทยาลัยศิลปากร      
ประกาศนียบัตร  ๒๕๒๗ Slade-school of file art University College London 

ประเทศอังกฤษ 

ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 
- ท่ีปรึกษาฝายกิจกรรม กองทุนพระเจาหลานเธอพระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ (พ.ศ.๒๕๕๕-

ปจจุบัน) 
- รองประธานมูลนธิิหอศิลปะและวัฒนธรรมแหงกรงุเทพมหานคร (พ.ศ.๒๕๕๘ - ปจจุบัน) 
- กรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑแม (พ.ศ.๒๕๕๙ - ปจจุบัน) 

ตําแหนงหนาท่ีสําคัญในอดตี 

- คณบดคีณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๒) 
- รองอธิการบดีฝายศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  (พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๑) 

เครื่องราชอสิริยาภรณชั้นสงูสุดท่ีไดรับ 
ทวีติยาภรณชางเผือก ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 



ประวัติผูท่ีขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อ - ชื่อสกุล   นางพรรณขนติตา บุญครอง    

ประวัตกิารศึกษา 
บัญชีบัณฑิต (สาขาการบญัชี)    ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชี) ๒๕๒๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 
- กรรมการตรวจสอบประเมนิผล สํานกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
- กรรมการบรษัิททิพยประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการบริษัท บีซีพีจี จํากดั (มหาชน) 

ตําแหนงหนาท่ีสําคัญในอดตี 

- ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๕๙) 
- ที่ปรึกษาดานพัฒนารัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ (พ.ศ.๒๕๕๕ – 

๒๕๕๘) 
- รองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ (พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๕) 

เครื่องราชอสิริยาภรณชั้นสงูสุดท่ีไดรับ 
   

มหาวชิรมงกุฎ ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๕ 



ประวัติผูท่ีขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
-------------------------------------    

ชื่อ – ชื่อสกลุ นายสนิท  อักษรแกว 

ประวัตกิารศึกษา 
วนศาสตรบัณฑิต   ๒๕๐๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร) ๒๕๑๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
Ph.D. (Plant Ecology)   ๒๕๑๘ Michigan State University, 

สหรัฐอเมรกิา 

ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 
- ราชบัณฑิต สํานกัวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา   
- กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  
- ประธานกรรมการบริหารมลูนิธอิุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร      

ตําแหนงหนาท่ีสําคัญในอดตี 
- ประธานสถาบนัส่ิงแวดลอมไทย (พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๔) 
- รองอธกิารบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    (พ.ศ.๒๕๓๕ –๒๕๓๖) 
- เลขานกุารรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ   (พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๓๕) 

เครื่องราชอสิริยาภรณชั้นสงูสุดท่ีไดรับ 
มหาปรมาภรณชางเผือก ๕ ธนัวาคม ๒๕๔๔ 
มหาวชิรมงกุฎ   ๕ ธนัวาคม ๒๕๓๙ 



ประวัติผูท่ีขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อ - ชื่อสกุล         นายสันติ เล็กสุขุม 

ประวัตกิารศึกษา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาจิตรกรรม) ๒๕๑๒  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาโบราณคด ี ๒๕๑๒  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สมัยประวตัิศาสตร)  
Doctorat de Troisièm   ๒๕๒๘   Université de Paris III (Sorbonne 

Nouvelle) ,ฝรั่งเศส 

ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 
- ราชบัณฑิต สํานกัศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ.๒๕๕๙ – ปจจุบัน) 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิมหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.๒๕๕๘ – ปจจุบัน) 
- ประธานดุษฎีบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร 
   มหาวิทยาลัยบรูพา (พ.ศ. ๒๕๕๖ -ปจจุบัน) 

ตําแหนงหนาท่ีสําคัญในอดตี 
-  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๓๗) 
 - หัวหนาภาควชิาประวตัศิาสตรศลิปะ คณะโบราณคด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.๒๕๓๕–๒๕๓๖) 

เครื่องราชอสิริยาภรณชั้นสงูสุดท่ีไดรับ 
มหาปรมาภรณชางเผือก  ๕ ธนัวาคม ๒๕๔๖ 



ประวัตผิูท่ีขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรณุาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งใหดํารงตาํแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อ – ชื่อสกุล นายสุมนต  สกลไชย     

ประวัตกิารศึกษา 
- เภสัชศาสตรบัณฑิต ๒๕๑๙ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- นิติศาสตรบัณฑิต ๒๕๒๓ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- Doctor  of  Philosophy ๒๕๓๐ Purdue University, สหรัฐอเมริกา 
- หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) ๒๕๔๙ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 
-  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุ ิมหาวิทยาลัยพะเยา         (พ.ศ. ๒๕๕๕ -ปจจุบนั) 
-  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุ ิมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (พ.ศ. ๒๕๕๕ -ปจจุบัน) 

ตําแหนงหนาท่ีสําคัญในอดตี 
- ที่ปรึกษานายกรฐัมนตรี (พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท)  (พ.ศ. ๒๕๕๐- พ.ศ.๒๕๕๑) 
- สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาติ  (พ.ศ.๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๑) 
- อธิการบดมีหาวิทยาลัยขอนแกน (พ.ศ. ๒๕๔๖- พ.ศ.๒๕๕๔)  

เครื่องราชอสิริยาภรณชั้นสงูสุดท่ีไดรับ 

มหาปรมาภรณชางเผือก ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 



ประวัติผูท่ีขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งใหดํารงตาํแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
---------------------------------------  

ชื่อ – ชื่อสกลุ นายโสภณ   สุภาพงษ 

ประวัตกิารศึกษา 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟา  ๒๕๑๑ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร  ๒๕๓๓ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยรังสิต  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกติตมิศกัดิ์ ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 
-กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
-กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตําแหนงหนาท่ีสําคัญในอดตี 
-กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
-กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิมหาวิทยาลัยมหิดล  

  -กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ มหาวทิยาลัยศิลปากร (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘) 

เครื่องราชอสิริยาภรณชั้นสงูสุดท่ีไดรับ 
มหาปรมาภรณชางเผือก      ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 
จุลจอมเกลาฝายหนา  ตติยจุลจอมเกลาวิเศษ ๕ ธนัวาคม ๒๕๔๓ 



ประวัติผูท่ีขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อ – ชื่อสกลุ นายอนุชาต ิ คงมาลัย 

ประวัตกิารศึกษา 
นิติศาสตรบัณฑิต   ๒๕๑๔ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (บรหิารรัฐกิจ) ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 
- อัยการอาวุโส สํานกังานวชิาการ สํานกังานอัยการสูงสุด      (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปจจุบัน) 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิมหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๕๘-ปจจุบัน) 

ตําแหนงหนาท่ีสําคัญในอดตี 
- รองอัยการสูงสุด    (พ.ศ.๒๕๕๐ -๒๕๕๔) 
- อธิบดอีัยการสํานกังานวิชาการ  (พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘) 
- อธิบดอีัยการสํานกังานคดเีศรษฐกิจและทรพัยากร  (พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗) 

เครื่องราชอสิริยาภรณชั้นสงูสุดท่ีไดรับ 

- มหาปรมาภรณชางเผือก ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
- มหาวชิรมงกุฎ   ๕ ธันวาคม ๒๕๓๗ 



ประวัตผิูท่ีขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรณุาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งใหดํารงตาํแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
--------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อ – ชื่อสกลุ นายอภิสิทธิ ์ ไลสัตรไูกล  

ประวัตกิารศึกษา 
 ศิลปบณัฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ) ๒๕๒๓ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บรหิารรฐักิจ) ๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 0Master of Arts (Industrial Design) ๒๕๔๓ 0University of Central England, 

  สหราชอาณาจักร 

ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 

- คณะกรรมการกาํกับทิศทางงานดานวิชาการ สํานักงานกองทนุสนบัสนนุการวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๙ – 
ปจจุบัน) 

- รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) (พ.ศ.๒๕๕๔ – ปจจุบัน) 
- ผูอํานวยการศนูยสรางสรรคงานออกแบบ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ปจจุบัน) 

ตําแหนงหนาท่ีสําคัญในอดตี 

- คณะกรรมการนโยบายสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค ผูทรงคุณวุฒ ิ(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๗) 

- คณะกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

- รองคณบดีฝายบริหาร  คณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) 

เครื่องราชอสิริยาภรณชั้นสงูสุดท่ีไดรับ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
ทวีติยาภรณชางเผือก  ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ 



ประวัติผูท่ีขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งใหดํารงตาํแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
---------------------------------------------- 

ชื่อ – ชื่อสกลุ นางอรศิร ิ ปาณินท 

ประวัตกิารศึกษา 
ศิลปบัณฑิต ๒๕๐๙ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
Ms. (Tropical Architecture) ๒๕๑๑ Pratt Institute, N.Y., สหรฐัอเมริกา 
สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต (กติตมิศักดิ์)   ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กติตมิศักดิ์)    ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต (กติตมิศักดิ์)   ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 
- ผูมีความรูความสามารถพิเศษประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาส่ิงแวดลอมสรรคสราง  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปจจุบนั) 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิมหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ปจจุบัน) 
- ท่ีปรึกษาสภาสถาบนัอาศรมศิลป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปจจุบัน) 

ตําแหนงหนาท่ีสําคัญในอดตี 
- กรรมการสภาสถาบนัอาศรมศิลป (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) 
- รองอธกิารบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.๒๕๒๗ – ๒๕๒๙) 
- คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๒๖) 

เครื่องราชอสิริยาภรณชั้นสงูสุดท่ีไดรับ 
มหาปรมาภรณชางเผือก ๕  ธันวาคม  ๒๕๔๒ 
มหาวชิรมงกุฎ   ๕  ธันวาคม  ๒๕๓๗ 




