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ประเด็นขาว
* พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
* แนะนำคณบดีคนใหม
* ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารยคนใหม
* แผนพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ 2560 – 2564
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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 เมื่อวันจันทรที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผานมา เปนวันคลายวันประสูติของ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร)” ทรงเจริญพรรษายุกาลครบรอบ 90 ป  นับเปนมงคลโอกาสที่นำมา
ซึ่งความปลาบปลื้มยินดีแกพุทธบริษัททุกคน
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเม่ือเดือนมิถุนายน 2560 สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากรของอธิการบดี ปงบประมาณ 2560-2564 ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี นำเสนอแลว 
โดยแผนนี้จะใชเปนแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป ของมหาวิทยาลัยดวย และที่ประชุมไดใหขอคิดที่สำคัญมากตอการทำงาน
ของอธิการบดีเพื่อใหแผนที่เสนอนั้นสำเร็จตามเปาหมายจะตองมีปจจัยอื่นๆ ที่จะชวยสนับสนุนดวย  โดยเฉพาะบุคลากร
ในทุกระดับตองใหความรวมมือในการทำงาน มีการทำงานเปนทีม มีความรู ความสามารถ มีศักยภาพที่จะทำงาน มีการทำงาน
เชิงรุก มีจุดมุงหมายรวมกัน และปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานใหม  เพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเรื่อง
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ระบบการบริหารจัดการ การปรับโครงสราง ท่ีจะตองปรับเปล่ียนใหเอ้ือตอการทำงาน ตลอดจน
การวางแผนเรื่องงบประมาณอยางรอบคอบ เพราะมีกิจกรรม/โครงการที่ตองดำเนินการจำนวนมาก ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
พรอมใหการสนับสนุน ใหขอเสนอแนะเพื่อใหการทำงานของอธิการบดีสามารถดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และขอเปน
กำลังใจใหอธิการบดี และทีมผูบริหารทุกทาน
 ขอแจงขาวความคืบหนาเร่ืองกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม ในสวนของนายกสภาฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ขณะนี้เรื่องโปรดเกลาฯ แตงตั้งไดสงออกจาก สกอ.แลว และตามขั้นตอนคาดวาอาจจะโปรดเกลาฯแตงตั้ง
นายกสภาฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหม ประมาณเดือนสิงหาคม–กันยายน 2560 นี้ สำหรับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ จำนวน 6 คน มหาวิทยาลัยไดดำเนินการเลือกตั้งเสร็จแลว สวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร จำนวน 6 คน มหาวิทยาลัยอยูระหวางดำเนินการเลือกในเดือนกรกฎาคม 2560 นี้
 เมื่อวันที่ 14 และ 20 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมี คุณหญิง
กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และรองอธิการบดี คณบดี ผูอำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก ที่เขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ มารวม
สนทนากลุม ในประเด็นตางๆ อาทิ  การทำหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  การทำงานของ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดสนทนากลุมนี้มีประโยชนมากเพราะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดมารวมกันแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนมุมมอง ใหขอเสนอแนะในการที่จะชวยกันพัฒนาการทำงานของสภามหาวิทยาลัย และสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย จึงขอขอบคุณทุกทานดวยครับ

แนะนำคณบดีคนใหม

 1. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560 ไดมีมติอนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย ญาณวิทย 
กุญแจทอง  (ปจจุบันดำรงตำแหนงศาสตราจารย)  เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป
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กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

        “ คนทำงานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทำผูไมฝกระเบียบไวถึงจะมีวิชา 

มีเรี่ยวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไรก็มักทำงานใหสำเร็จดีไมได  เพราะความคิดอานสับสนวาวุน

ทำอะไรก็ไมถูกลำดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน”

• ท่ีมาจาก หนังสือพระบรมราโชวาท คำสอนพอ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9

วันจันทรที่ 26 มิถุนายน 2560 เปน วันคลายวันประสูติของ

“สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร)”

ทรงเจริญพรรษายุกาลครบรอบ 90 ป

ประวัติการศึกษา

ปการศึกษา 2525  ระดับปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชาภาพพิมพ

   คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปการศึกษา 2530  ระดับปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา Graphic Design

   มหาวิทยาลัยศิลปะและดนตรี ไอจี ประเทศญี่ปุน

ปการศึกษา 2536  ระดับ ประกาศนียบัตรภาพพิมพ (Incisione)

   สถาบันศิลปะแหงฟลอเรนซ ประเทศอิตาลี

ประสบการณดานบริหาร

ป พ.ศ. 2534-2535  ผูอำนวยการหอศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2538-2542  หัวหนาภาควิชาภาพพิมพ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2543-2546  ผูชวยอธิการบดี(ศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2548-2551  หัวหนาภาควิชาภาพพิมพ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2550-2551  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี(ฝายศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2551-2555  รองอธิการบดี(ศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาระนารู
 (๒) พิจารณาสรรหา อนุมัติ และจัดทำขอตกลงกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ เพื่อเขามาดำเนินการ
จัดการศึกษาในประเทศไทย
 (๓) กำหนดหลักเกณฑ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการจัดการศึกษาตาม (๒) โดยความเห็นชอบของคณะ
รัฐมนตรี
 (๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยูในอำนาจหนาที่ของ คพอต. หรือตามที่ คพอต. 
มอบหมาย
 (๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของคำสั่งนี้
 ขอ ๔ สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ ซึ่ง คพอต. อนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีใหจัดการ
ศึกษาในประเทศไทยตามคำสั่งนี้ ใหไดรับยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎ ดังตอไปนี้
 (๑) กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 (๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
 (๓) หลักเกณฑการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ในกรณีท่ีมี
ความจำเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามคำส่ังน้ี คพอต. อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอ่ืน
ใดอีกได สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศอาจไดรับการสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
ลงทุนก็ได
 ขอ ๕ ใหสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานธุรการของ คพอต. รวมทั้งคณะ
อนุกรรมการและคณะทำงานท่ี คพอต. แตงต้ังการเบิกจายเบ้ียประชุมของ คพอต. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานตามคำส่ังน้ี
ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเบ้ียประชุมกรรมการ สวนการเบิกจายคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการอ่ืนท่ีจำเปน 
ใหเบิกจายไดตามระเบียบของทางราชการ ท้ังน้ี ใหเบิกจายจากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ
 ขอ ๖ กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ใหเปนไปตามคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
 ขอ ๗ ในกรณีท่ีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอใหคณะรักษาความสงบแหงชาติแกไขเปล่ียนแปลง
คำสั่งนี้ได
 ขอ ๘ คำสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
 
 สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
 หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ”

อางอิงขอมูลจาก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/142/20.PDF

ศาสตราจารย ญาณวิทย  กุญแจทอง
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อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษา

ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา  บรรณาธิการ     บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  คณะทำงาน
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3

ประเด็นขาว
* พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
* แนะนำคณบดีคนใหม
* ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารยคนใหม
* แผนพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ 2560 – 2564
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)

2

 
 เมื่อวันจันทรที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผานมา เปนวันคลายวันประสูติของ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร)” ทรงเจริญพรรษายุกาลครบรอบ 90 ป  นับเปนมงคลโอกาสที่นำมา
ซึ่งความปลาบปลื้มยินดีแกพุทธบริษัททุกคน
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเม่ือเดือนมิถุนายน 2560 สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากรของอธิการบดี ปงบประมาณ 2560-2564 ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี นำเสนอแลว 
โดยแผนนี้จะใชเปนแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป ของมหาวิทยาลัยดวย และที่ประชุมไดใหขอคิดที่สำคัญมากตอการทำงาน
ของอธิการบดีเพื่อใหแผนที่เสนอนั้นสำเร็จตามเปาหมายจะตองมีปจจัยอื่นๆ ที่จะชวยสนับสนุนดวย  โดยเฉพาะบุคลากร
ในทุกระดับตองใหความรวมมือในการทำงาน มีการทำงานเปนทีม มีความรู ความสามารถ มีศักยภาพที่จะทำงาน มีการทำงาน
เชิงรุก มีจุดมุงหมายรวมกัน และปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานใหม  เพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเรื่อง
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ระบบการบริหารจัดการ การปรับโครงสราง ท่ีจะตองปรับเปล่ียนใหเอ้ือตอการทำงาน ตลอดจน
การวางแผนเรื่องงบประมาณอยางรอบคอบ เพราะมีกิจกรรม/โครงการที่ตองดำเนินการจำนวนมาก ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
พรอมใหการสนับสนุน ใหขอเสนอแนะเพื่อใหการทำงานของอธิการบดีสามารถดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และขอเปน
กำลังใจใหอธิการบดี และทีมผูบริหารทุกทาน
 ขอแจงขาวความคืบหนาเร่ืองกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม ในสวนของนายกสภาฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ขณะนี้เรื่องโปรดเกลาฯ แตงตั้งไดสงออกจาก สกอ.แลว และตามขั้นตอนคาดวาอาจจะโปรดเกลาฯแตงตั้ง
นายกสภาฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหม ประมาณเดือนสิงหาคม–กันยายน 2560 นี้ สำหรับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ จำนวน 6 คน มหาวิทยาลัยไดดำเนินการเลือกตั้งเสร็จแลว สวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร จำนวน 6 คน มหาวิทยาลัยอยูระหวางดำเนินการเลือกในเดือนกรกฎาคม 2560 นี้
 เมื่อวันที่ 14 และ 20 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมี คุณหญิง
กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และรองอธิการบดี คณบดี ผูอำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก ที่เขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ มารวม
สนทนากลุม ในประเด็นตางๆ อาทิ  การทำหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  การทำงานของ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดสนทนากลุมนี้มีประโยชนมากเพราะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดมารวมกันแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนมุมมอง ใหขอเสนอแนะในการที่จะชวยกันพัฒนาการทำงานของสภามหาวิทยาลัย และสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย จึงขอขอบคุณทุกทานดวยครับ

แนะนำคณบดีคนใหม

 1. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560 ไดมีมติอนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย ญาณวิทย 
กุญแจทอง  (ปจจุบันดำรงตำแหนงศาสตราจารย)  เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป

2
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11

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

คุย

 เมื่อวันจันทรที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผานมา เปนวันคลายวันประสูติของ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ

        “ คนทำงานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทำผูไมฝกระเบียบไวถึงจะมีวิชา 

มีเรี่ยวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไรก็มักทำงานใหสำเร็จดีไมได  เพราะความคิดอานสับสนวาวุน

ทำอะไรก็ไมถูกลำดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน”

• ท่ีมาจาก หนังสือพระบรมราโชวาท คำสอนพอ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9

วันจันทรที่ 26 มิถุนายน 2560 เปน วันคลายวันประสูติของ

“สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร)”

ทรงเจริญพรรษายุกาลครบรอบ 90 ป

ประวัติการศึกษา

ปการศึกษา 2525  ระดับปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชาภาพพิมพ

   คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปการศึกษา 2530  ระดับปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา Graphic Design

   มหาวิทยาลัยศิลปะและดนตรี ไอจี ประเทศญี่ปุน

ปการศึกษา 2536  ระดับ ประกาศนียบัตรภาพพิมพ (Incisione)

   สถาบันศิลปะแหงฟลอเรนซ ประเทศอิตาลี

ประสบการณดานบริหาร

ป พ.ศ. 2534-2535  ผูอำนวยการหอศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2538-2542  หัวหนาภาควิชาภาพพิมพ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2543-2546  ผูชวยอธิการบดี(ศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2548-2551  หัวหนาภาควิชาภาพพิมพ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2550-2551  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี(ฝายศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2551-2555  รองอธิการบดี(ศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาระนารู
 (๒) พิจารณาสรรหา อนุมัติ และจัดทำขอตกลงกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ เพื่อเขามาดำเนินการ
จัดการศึกษาในประเทศไทย
 (๓) กำหนดหลักเกณฑ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการจัดการศึกษาตาม (๒) โดยความเห็นชอบของคณะ
รัฐมนตรี
 (๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยูในอำนาจหนาที่ของ คพอต. หรือตามที่ คพอต. 
มอบหมาย
 (๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของคำสั่งนี้

 ขอ ๔ สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ ซึ่ง คพอต. อนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีใหจัดการ
ศึกษาในประเทศไทยตามคำสั่งนี้ ใหไดรับยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎ ดังตอไปนี้
 (๑) กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 (๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
 (๓) หลักเกณฑการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ในกรณีท่ีมี
ความจำเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามคำส่ังน้ี คพอต. อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอ่ืน
ใดอีกได สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศอาจไดรับการสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
ลงทุนก็ได
 ขอ ๕ ใหสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานธุรการของ คพอต. รวมทั้งคณะ
อนุกรรมการและคณะทำงานท่ี คพอต. แตงต้ังการเบิกจายเบ้ียประชุมของ คพอต. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานตามคำส่ังน้ี
ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเบ้ียประชุมกรรมการ สวนการเบิกจายคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการอ่ืนท่ีจำเปน 
ใหเบิกจายไดตามระเบียบของทางราชการ ท้ังน้ี ใหเบิกจายจากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ
 ขอ ๖ กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ใหเปนไปตามคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
 ขอ ๗ ในกรณีท่ีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอใหคณะรักษาความสงบแหงชาติแกไขเปล่ียนแปลง
คำสั่งนี้ได
 ขอ ๘ คำสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
 
 สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
 หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ”

อางอิงขอมูลจาก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/142/20.PDF

ศาสตราจารย ญาณวิทย  กุญแจทอง



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

  

ปที่ 5 ฉบับที่ 30 (มิถุนายน – กรกฎาคม 2560)
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ประเด็นขาว
* พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
* แนะนำคณบดีคนใหม
* ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารยคนใหม
* แผนพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ 2560 – 2564
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

2

 
 เมื่อวันจันทรที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผานมา เปนวันคลายวันประสูติของ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร)” ทรงเจริญพรรษายุกาลครบรอบ 90 ป  นับเปนมงคลโอกาสที่นำมา
ซึ่งความปลาบปลื้มยินดีแกพุทธบริษัททุกคน
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเม่ือเดือนมิถุนายน 2560 สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากรของอธิการบดี ปงบประมาณ 2560-2564 ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี นำเสนอแลว 
โดยแผนนี้จะใชเปนแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป ของมหาวิทยาลัยดวย และที่ประชุมไดใหขอคิดที่สำคัญมากตอการทำงาน
ของอธิการบดีเพื่อใหแผนที่เสนอนั้นสำเร็จตามเปาหมายจะตองมีปจจัยอื่นๆ ที่จะชวยสนับสนุนดวย  โดยเฉพาะบุคลากร
ในทุกระดับตองใหความรวมมือในการทำงาน มีการทำงานเปนทีม มีความรู ความสามารถ มีศักยภาพที่จะทำงาน มีการทำงาน
เชิงรุก มีจุดมุงหมายรวมกัน และปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานใหม  เพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเรื่อง
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ระบบการบริหารจัดการ การปรับโครงสราง ท่ีจะตองปรับเปล่ียนใหเอ้ือตอการทำงาน ตลอดจน
การวางแผนเรื่องงบประมาณอยางรอบคอบ เพราะมีกิจกรรม/โครงการที่ตองดำเนินการจำนวนมาก ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
พรอมใหการสนับสนุน ใหขอเสนอแนะเพื่อใหการทำงานของอธิการบดีสามารถดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และขอเปน
กำลังใจใหอธิการบดี และทีมผูบริหารทุกทาน
 ขอแจงขาวความคืบหนาเร่ืองกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม ในสวนของนายกสภาฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ขณะนี้เรื่องโปรดเกลาฯ แตงตั้งไดสงออกจาก สกอ.แลว และตามขั้นตอนคาดวาอาจจะโปรดเกลาฯแตงตั้ง
นายกสภาฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหม ประมาณเดือนสิงหาคม–กันยายน 2560 นี้ สำหรับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ จำนวน 6 คน มหาวิทยาลัยไดดำเนินการเลือกตั้งเสร็จแลว สวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร จำนวน 6 คน มหาวิทยาลัยอยูระหวางดำเนินการเลือกในเดือนกรกฎาคม 2560 นี้
 เมื่อวันที่ 14 และ 20 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมี คุณหญิง
กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และรองอธิการบดี คณบดี ผูอำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก ที่เขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ มารวม
สนทนากลุม ในประเด็นตางๆ อาทิ  การทำหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  การทำงานของ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดสนทนากลุมนี้มีประโยชนมากเพราะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดมารวมกันแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนมุมมอง ใหขอเสนอแนะในการที่จะชวยกันพัฒนาการทำงานของสภามหาวิทยาลัย และสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย จึงขอขอบคุณทุกทานดวยครับ

แนะนำคณบดีคนใหม

 1. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560 ไดมีมติอนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย ญาณวิทย 
กุญแจทอง  (ปจจุบันดำรงตำแหนงศาสตราจารย)  เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป
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กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

        “ คนทำงานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทำผูไมฝกระเบียบไวถึงจะมีวิชา 

มีเรี่ยวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไรก็มักทำงานใหสำเร็จดีไมได  เพราะความคิดอานสับสนวาวุน

ทำอะไรก็ไมถูกลำดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน”

• ท่ีมาจาก หนังสือพระบรมราโชวาท คำสอนพอ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9

วันจันทรที่ 26 มิถุนายน 2560 เปน วันคลายวันประสูติของ

“สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร)”

ทรงเจริญพรรษายุกาลครบรอบ 90 ป

ประวัติการศึกษา

ปการศึกษา 2525  ระดับปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชาภาพพิมพ

   คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปการศึกษา 2530  ระดับปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา Graphic Design

   มหาวิทยาลัยศิลปะและดนตรี ไอจี ประเทศญี่ปุน

ปการศึกษา 2536  ระดับ ประกาศนียบัตรภาพพิมพ (Incisione)

   สถาบันศิลปะแหงฟลอเรนซ ประเทศอิตาลี

ประสบการณดานบริหาร

ป พ.ศ. 2534-2535  ผูอำนวยการหอศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2538-2542  หัวหนาภาควิชาภาพพิมพ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2543-2546  ผูชวยอธิการบดี(ศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2548-2551  หัวหนาภาควิชาภาพพิมพ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2550-2551  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี(ฝายศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2551-2555  รองอธิการบดี(ศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาระนารู
 (๒) พิจารณาสรรหา อนุมัติ และจัดทำขอตกลงกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ เพื่อเขามาดำเนินการ
จัดการศึกษาในประเทศไทย
 (๓) กำหนดหลักเกณฑ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการจัดการศึกษาตาม (๒) โดยความเห็นชอบของคณะ
รัฐมนตรี
 (๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยูในอำนาจหนาที่ของ คพอต. หรือตามที่ คพอต. 
มอบหมาย
 (๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของคำสั่งนี้

 ขอ ๔ สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ ซึ่ง คพอต. อนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีใหจัดการ
ศึกษาในประเทศไทยตามคำสั่งนี้ ใหไดรับยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎ ดังตอไปนี้
 (๑) กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 (๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
 (๓) หลักเกณฑการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ในกรณีท่ีมี
ความจำเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามคำส่ังน้ี คพอต. อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอ่ืน
ใดอีกได สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศอาจไดรับการสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
ลงทุนก็ได
 ขอ ๕ ใหสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานธุรการของ คพอต. รวมทั้งคณะ
อนุกรรมการและคณะทำงานท่ี คพอต. แตงต้ังการเบิกจายเบ้ียประชุมของ คพอต. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานตามคำส่ังน้ี
ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเบ้ียประชุมกรรมการ สวนการเบิกจายคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการอ่ืนท่ีจำเปน 
ใหเบิกจายไดตามระเบียบของทางราชการ ท้ังน้ี ใหเบิกจายจากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ
 ขอ ๖ กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ใหเปนไปตามคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
 ขอ ๗ ในกรณีท่ีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอใหคณะรักษาความสงบแหงชาติแกไขเปล่ียนแปลง
คำสั่งนี้ได
 ขอ ๘ คำสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
 
 สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
 หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ”

อางอิงขอมูลจาก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/142/20.PDF

ศาสตราจารย ญาณวิทย  กุญแจทอง
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ
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1. การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ 
   พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560)

2. รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดีและคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ครบวาระ 4 ป 
    (วันที่ 13 มีนาคม 2556 -12 มีนาคม 2560)

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดีและคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ครบวาระ 4 ป (วันที่ 13 มีนาคม 
2556 -12 มีนาคม 2560) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

การประชุมคร้ังท่ี 4/2560 วันท่ี 29 มีนาคม 2560

แนะนำคณบดีคนใหม

 2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี 
เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เปนตนไป

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี   สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ระดับปริญญาโท   สาขาวิชาเคมีอนินททรีย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา เคมีวิเคราะห The Queen’s University of Belfast, U.K.

ประสบการณดานบริหาร

ป พ.ศ. 2536-2539  ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2539-2543  รองอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2546-2553  ผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
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        รองศาสตราจารยพัดยศ พุทธเจริญ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาทัศนศิลป สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

        รองศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาภาพพิมพ สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2559

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารยคนใหม 2 ทาน

ดวยมีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งศาสตราจารย ซึ่งเปนอาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากร 2 ราย คือ

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ไดเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของ
อธิการบดี ปงบประมาณ 2560-2564  ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
นำเสนอ โดยสรุปสาระสำคัญไดดังนี้

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ 2560 – 2564

มติที่ประชุม   แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560) โดยประกอบดวย
 1) ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท    ประธานกรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร    รองประธานกรรมการ
 3) นายอนุชาติ คงมาลัย      กรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 4) รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ
 5) รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย    กรรมการ
 6) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน    กรรมการ
 7) ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห    กรรมการ
 8) อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล    กรรมการ

3. รายงานประจำปมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2558-2559 (ปการศึกษา 2558 : 1 สิงหาคม 2558 
    - 31 กรกฎาคม 2559 ปงบประมาณ พ.ศ.2559 : 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานประจำปมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2558-2559 (ปการศึกษา 2558: 1 สิงหาคม 2558 
- 31 กรกฎาคม 2559 ปงบประมาณ พ.ศ.2559: 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

4. รายวิชาในหลักสูตรที่ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ที่มีความจำเปนตองเชิญอาจารยพิเศษ
   สอนเกินรอยละ 50 ของรายวิชา

มติที่ประชุม เห็นชอบรายวิชาในหลักสูตรที่ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ที่มีความจำเปนตองเชิญอาจารย
พิเศษสอนเกินรอยละ 50 ของรายวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

การประชุมคร้ังท่ี 5/2560 วันท่ี 17 พฤษภาคม 2560

มติที่ประชุม   อนุมัติแตงตั้งรองอธิการบดี ตามที่อธิการบดีเสนอ ดังนี้
  1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
  2) รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
  

1. การแตงตั้งรองอธิการบดี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี 
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1. การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ 
   พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560)

2. รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดีและคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ครบวาระ 4 ป 
    (วันที่ 13 มีนาคม 2556 -12 มีนาคม 2560)

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดีและคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ครบวาระ 4 ป (วันที่ 13 มีนาคม 
2556 -12 มีนาคม 2560) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

การประชุมคร้ังท่ี 4/2560 วันท่ี 29 มีนาคม 2560

แนะนำคณบดีคนใหม

 2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี 
เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เปนตนไป

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี   สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ระดับปริญญาโท   สาขาวิชาเคมีอนินททรีย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา เคมีวิเคราะห The Queen’s University of Belfast, U.K.

ประสบการณดานบริหาร

ป พ.ศ. 2536-2539  ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2539-2543  รองอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2546-2553  ผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
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        รองศาสตราจารยพัดยศ พุทธเจริญ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาทัศนศิลป สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

        รองศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาภาพพิมพ สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2559

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารยคนใหม 2 ทาน

ดวยมีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งศาสตราจารย ซึ่งเปนอาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากร 2 ราย คือ

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ไดเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของ
อธิการบดี ปงบประมาณ 2560-2564  ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
นำเสนอ โดยสรุปสาระสำคัญไดดังนี้

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ 2560 – 2564

มติที่ประชุม   แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560) โดยประกอบดวย
 1) ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท    ประธานกรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร    รองประธานกรรมการ
 3) นายอนุชาติ คงมาลัย      กรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 4) รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ
 5) รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย    กรรมการ
 6) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน    กรรมการ
 7) ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห    กรรมการ
 8) อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล    กรรมการ

3. รายงานประจำปมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2558-2559 (ปการศึกษา 2558 : 1 สิงหาคม 2558 
    - 31 กรกฎาคม 2559 ปงบประมาณ พ.ศ.2559 : 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานประจำปมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2558-2559 (ปการศึกษา 2558: 1 สิงหาคม 2558 
- 31 กรกฎาคม 2559 ปงบประมาณ พ.ศ.2559: 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

4. รายวิชาในหลักสูตรที่ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ที่มีความจำเปนตองเชิญอาจารยพิเศษ
   สอนเกินรอยละ 50 ของรายวิชา

มติที่ประชุม เห็นชอบรายวิชาในหลักสูตรที่ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ที่มีความจำเปนตองเชิญอาจารย
พิเศษสอนเกินรอยละ 50 ของรายวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

การประชุมคร้ังท่ี 5/2560 วันท่ี 17 พฤษภาคม 2560

มติที่ประชุม   อนุมัติแตงตั้งรองอธิการบดี ตามที่อธิการบดีเสนอ ดังนี้
  1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
  2) รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
  

1. การแตงตั้งรองอธิการบดี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี 
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1. การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ 
   พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560)

2. รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดีและคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ครบวาระ 4 ป 
    (วันที่ 13 มีนาคม 2556 -12 มีนาคม 2560)

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดีและคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ครบวาระ 4 ป (วันที่ 13 มีนาคม 
2556 -12 มีนาคม 2560) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

การประชุมคร้ังท่ี 4/2560 วันท่ี 29 มีนาคม 2560

แนะนำคณบดีคนใหม

 2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี 
เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เปนตนไป

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี   สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ระดับปริญญาโท   สาขาวิชาเคมีอนินททรีย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา เคมีวิเคราะห The Queen’s University of Belfast, U.K.

ประสบการณดานบริหาร

ป พ.ศ. 2536-2539  ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2539-2543  รองอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2546-2553  ผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
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        รองศาสตราจารยพัดยศ พุทธเจริญ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาทัศนศิลป สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

        รองศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาภาพพิมพ สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2559

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารยคนใหม 2 ทาน

ดวยมีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งศาสตราจารย ซึ่งเปนอาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากร 2 ราย คือ

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ไดเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของ
อธิการบดี ปงบประมาณ 2560-2564  ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
นำเสนอ โดยสรุปสาระสำคัญไดดังนี้

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ 2560 – 2564

มติที่ประชุม   แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560) โดยประกอบดวย
 1) ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท    ประธานกรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร    รองประธานกรรมการ
 3) นายอนุชาติ คงมาลัย      กรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 4) รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ
 5) รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย    กรรมการ
 6) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน    กรรมการ
 7) ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห    กรรมการ
 8) อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล    กรรมการ

3. รายงานประจำปมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2558-2559 (ปการศึกษา 2558 : 1 สิงหาคม 2558 
    - 31 กรกฎาคม 2559 ปงบประมาณ พ.ศ.2559 : 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานประจำปมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2558-2559 (ปการศึกษา 2558: 1 สิงหาคม 2558 
- 31 กรกฎาคม 2559 ปงบประมาณ พ.ศ.2559: 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

4. รายวิชาในหลักสูตรที่ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ที่มีความจำเปนตองเชิญอาจารยพิเศษ
   สอนเกินรอยละ 50 ของรายวิชา

มติที่ประชุม เห็นชอบรายวิชาในหลักสูตรที่ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ที่มีความจำเปนตองเชิญอาจารย
พิเศษสอนเกินรอยละ 50 ของรายวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

การประชุมคร้ังท่ี 5/2560 วันท่ี 17 พฤษภาคม 2560

มติที่ประชุม   อนุมัติแตงตั้งรองอธิการบดี ตามที่อธิการบดีเสนอ ดังนี้
  1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
  2) รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
  

1. การแตงตั้งรองอธิการบดี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี 
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1. การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ 
   พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560)

2. รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดีและคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ครบวาระ 4 ป 
    (วันที่ 13 มีนาคม 2556 -12 มีนาคม 2560)

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดีและคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ครบวาระ 4 ป (วันที่ 13 มีนาคม 
2556 -12 มีนาคม 2560) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

การประชุมคร้ังท่ี 4/2560 วันท่ี 29 มีนาคม 2560

แนะนำคณบดีคนใหม

 2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี 
เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เปนตนไป

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี   สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ระดับปริญญาโท   สาขาวิชาเคมีอนินททรีย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา เคมีวิเคราะห The Queen’s University of Belfast, U.K.

ประสบการณดานบริหาร

ป พ.ศ. 2536-2539  ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2539-2543  รองอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2546-2553  ผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
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        รองศาสตราจารยพัดยศ พุทธเจริญ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาทัศนศิลป สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

        รองศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาภาพพิมพ สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2559

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารยคนใหม 2 ทาน

ดวยมีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งศาสตราจารย ซึ่งเปนอาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากร 2 ราย คือ

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ไดเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของ
อธิการบดี ปงบประมาณ 2560-2564  ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
นำเสนอ โดยสรุปสาระสำคัญไดดังนี้

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ 2560 – 2564

มติที่ประชุม   แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560) โดยประกอบดวย
 1) ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท    ประธานกรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร    รองประธานกรรมการ
 3) นายอนุชาติ คงมาลัย      กรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 4) รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ
 5) รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย    กรรมการ
 6) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน    กรรมการ
 7) ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห    กรรมการ
 8) อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล    กรรมการ

3. รายงานประจำปมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2558-2559 (ปการศึกษา 2558 : 1 สิงหาคม 2558 
    - 31 กรกฎาคม 2559 ปงบประมาณ พ.ศ.2559 : 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานประจำปมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2558-2559 (ปการศึกษา 2558: 1 สิงหาคม 2558 
- 31 กรกฎาคม 2559 ปงบประมาณ พ.ศ.2559: 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

4. รายวิชาในหลักสูตรที่ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ที่มีความจำเปนตองเชิญอาจารยพิเศษ
   สอนเกินรอยละ 50 ของรายวิชา

มติที่ประชุม เห็นชอบรายวิชาในหลักสูตรที่ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ที่มีความจำเปนตองเชิญอาจารย
พิเศษสอนเกินรอยละ 50 ของรายวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

การประชุมคร้ังท่ี 5/2560 วันท่ี 17 พฤษภาคม 2560

มติที่ประชุม   อนุมัติแตงตั้งรองอธิการบดี ตามที่อธิการบดีเสนอ ดังนี้
  1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
  2) รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
  

1. การแตงตั้งรองอธิการบดี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบแตงตั้งอาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป และใหทำหนาที่เลขานุการในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ดวย

  3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไธพัตย ภูชิสสชวกรณ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ
  4) รองศาสตราจารย ดร.ประสพชัย พสุนนท  รองอธิการบดี เพชรบุรี
  5) อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน    รองอธิการบดีฝายบริหาร
  6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร  รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
  7) ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
  8) รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
  
  

ตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป ยกเวน ราย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร 
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป
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2. การแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

มติที่ประชุม   แตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประกอบดวย
  1) ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ    ประธานกรรมการ
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  2) นายดิเรก พรสีมา       กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
  3) นายบุญยงค เวชมณีศรี      กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารจัดการภาครัฐ
  4) นายบุญปลูก ชายเกตุ       กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารงานบุคคล
  5) รองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล    กรรมการ
     คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

3. การแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
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  6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ      กรรมการ
      คณบดีคณะศึกษาศาสตร
  7) อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท       กรรมการ
      ผูอำนวยการหอศิลป
  8) นางสาวอัปสร กิจเจริญคา        กรรมการ
      ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี
  9) อาจารย ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร       กรรมการ
10) นางสาวภัทรพร เฉลยจรรยา        กรรมการ

โดยมีวาระการดำรงตำแหนงสองป ตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเขากราบสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
(อัมพร อัมพโร) เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560  วันที่ 17 พฤษภาคม 2560  นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดกลาวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแกคณบดีที่จะครบวาระการดำรงตำแหนง 2 ทาน คือ อาจารย
อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ และ รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดี
คณะวิทยาศาสตร

อาจารยอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ              รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืน

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560  บัณฑิตวิทยาลัยไดนำผลงาน
วิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษศิลปกรรม มาจัดแสดงใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไดชม  ณ บริเวณหนาหองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน

 เมื่อวันที่ 14 และ 20 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมี คุณหญิงกษมา 
วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ 
และ รองอธิการบดี ผูอำนวยการ ศูนย สถาบัน สำนัก เขารวมสนทนากลุมเกี่ยวกับการทำหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยและการทำงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุมชั้น 4 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน

 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา นำโดยผูชวยศาสตราจารย พิษณุ 
บางเขียว รองอธิการบดีฝายบริหารและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย พรอมดวยบุคลากร จำนวน 12 คน ไดมาศึกษาดูงานสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีอาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน  รองอธิการบดีฝายบริหารและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผูอำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ใหการตอนรับ ซึ่งบุคลากรของ
ทั้ง 2 สถาบัน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทำงานรวมกัน

สาระนารู
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คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๙/๒๕๖๐
เรื่อง การสงเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ

 ระบุวา “เพื่อใหการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล  จำเปนตองเสริมสรางองคความรู 
เทคโนโลยี และวิทยาการท่ีมีคุณภาพและทันสมัยใหกับเยาวชนท่ีจะเปนทรัพยากรบุคคลสำคัญของชาติ โดยการสงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการถายทอดความรู ความเชี่ยวชาญดังกลาวจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ เพื่อจะไดนำองคความรู
ที่ไดรับมาใชประโยชนในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor)  ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง  รวมทั้งยังเปนการเสริมสรางความรวมมือในการจัดการศึกษาและการวิจัย
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง  จากตางประเทศกับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอื่นในประเทศไทย  อันจะเปนการ
ยกระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาของไทยเพื่อนำไปสูการเตรียมความพรอมในการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การศึกษาของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต และเปนการรองรับการดำเนินการปฏิรูปประเทศท้ังในดานการศึกษาและดานเศรษฐกิจ
ตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่ไดรับความเห็นชอบจากประชามติไดบัญญัติไว
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติจึงมีคำสั่งดังตอไปนี้
 ขอ ๑ การจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ ใหดำเนินการไดในเขตพื้นที่ ดังตอไปนี้
 (๑) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  (Eastern Economic Corridor)  ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
 (๒) เขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นที่คณะรัฐมนตรีประกาศกำหนดใหเปนพื้นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจาก
ตางประเทศตามคำสั่งนี้การจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศจะดำเนินการนอกเขตพื้นที่ ตาม
วรรคหนึ่งก็ไดโดยความเห็นชอบของ คพอต. ทั้งนี้ การจัดการศึกษาดังกลาวตองเปนการดำเนินการ รวมกับสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ และเปนการดำเนินการเพื่อประโยชนในการสงเสริม สนับสนุนหรือพัฒนาการจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่ตาม (๑) หรือ (๒)
 ขอ ๒ ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ เรียกโดยยอวา 
“คพอต.” ประกอบดวย
 (๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ
 (๒) กรรมการโดยตำแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ประธาน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย และนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทย เปนกรรมการ
 (๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจำนวนสามคน ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งเปนกรรมการใหเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ และใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมายเจาหนาที่
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจำนวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
 ขอ ๓ ให คพอต. มีหนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้
 (๑) กำหนดศาสตรวิทยาการและสาขาวิชาที่เปนประโยชนและมีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศที่สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

มติที่ประชุม  เห็นชอบแตงตั้งอาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป และใหทำหนาที่เลขานุการในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ดวย

  3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไธพัตย ภูชิสสชวกรณ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ
  4) รองศาสตราจารย ดร.ประสพชัย พสุนนท  รองอธิการบดี เพชรบุรี
  5) อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน    รองอธิการบดีฝายบริหาร
  6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร  รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
  7) ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
  8) รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
  
  

ตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป ยกเวน ราย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร 
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป
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2. การแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

มติที่ประชุม   แตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประกอบดวย
  1) ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ    ประธานกรรมการ
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  2) นายดิเรก พรสีมา       กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
  3) นายบุญยงค เวชมณีศรี      กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารจัดการภาครัฐ
  4) นายบุญปลูก ชายเกตุ       กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารงานบุคคล
  5) รองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล    กรรมการ
     คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

3. การแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
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  6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ      กรรมการ
      คณบดีคณะศึกษาศาสตร
  7) อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท       กรรมการ
      ผูอำนวยการหอศิลป
  8) นางสาวอัปสร กิจเจริญคา        กรรมการ
      ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี
  9) อาจารย ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร       กรรมการ
10) นางสาวภัทรพร เฉลยจรรยา        กรรมการ

โดยมีวาระการดำรงตำแหนงสองป ตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเขากราบสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
(อัมพร อัมพโร) เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560  วันที่ 17 พฤษภาคม 2560  นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดกลาวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแกคณบดีที่จะครบวาระการดำรงตำแหนง 2 ทาน คือ อาจารย
อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ และ รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดี
คณะวิทยาศาสตร

อาจารยอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ              รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืน

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560  บัณฑิตวิทยาลัยไดนำผลงาน
วิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษศิลปกรรม มาจัดแสดงใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไดชม  ณ บริเวณหนาหองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน

 เมื่อวันที่ 14 และ 20 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมี คุณหญิงกษมา 
วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ 
และ รองอธิการบดี ผูอำนวยการ ศูนย สถาบัน สำนัก เขารวมสนทนากลุมเกี่ยวกับการทำหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยและการทำงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุมชั้น 4 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน

 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา นำโดยผูชวยศาสตราจารย พิษณุ 
บางเขียว รองอธิการบดีฝายบริหารและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย พรอมดวยบุคลากร จำนวน 12 คน ไดมาศึกษาดูงานสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีอาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน  รองอธิการบดีฝายบริหารและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผูอำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ใหการตอนรับ ซึ่งบุคลากรของ
ทั้ง 2 สถาบัน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทำงานรวมกัน

สาระนารู
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คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๙/๒๕๖๐
เรื่อง การสงเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ

 ระบุวา “เพื่อใหการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล  จำเปนตองเสริมสรางองคความรู 
เทคโนโลยี และวิทยาการท่ีมีคุณภาพและทันสมัยใหกับเยาวชนท่ีจะเปนทรัพยากรบุคคลสำคัญของชาติ โดยการสงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการถายทอดความรู ความเชี่ยวชาญดังกลาวจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ เพื่อจะไดนำองคความรู
ที่ไดรับมาใชประโยชนในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor)  ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง  รวมทั้งยังเปนการเสริมสรางความรวมมือในการจัดการศึกษาและการวิจัย
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง  จากตางประเทศกับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอื่นในประเทศไทย  อันจะเปนการ
ยกระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาของไทยเพื่อนำไปสูการเตรียมความพรอมในการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การศึกษาของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต และเปนการรองรับการดำเนินการปฏิรูปประเทศท้ังในดานการศึกษาและดานเศรษฐกิจ
ตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่ไดรับความเห็นชอบจากประชามติไดบัญญัติไว
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติจึงมีคำสั่งดังตอไปนี้
 ขอ ๑ การจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ ใหดำเนินการไดในเขตพื้นที่ ดังตอไปนี้
 (๑) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  (Eastern Economic Corridor)  ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
 (๒) เขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นที่คณะรัฐมนตรีประกาศกำหนดใหเปนพื้นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจาก
ตางประเทศตามคำสั่งนี้การจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศจะดำเนินการนอกเขตพื้นที่ ตาม
วรรคหนึ่งก็ไดโดยความเห็นชอบของ คพอต. ทั้งนี้ การจัดการศึกษาดังกลาวตองเปนการดำเนินการ รวมกับสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ และเปนการดำเนินการเพื่อประโยชนในการสงเสริม สนับสนุนหรือพัฒนาการจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่ตาม (๑) หรือ (๒)
 ขอ ๒ ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ เรียกโดยยอวา 
“คพอต.” ประกอบดวย
 (๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ
 (๒) กรรมการโดยตำแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ประธาน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย และนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทย เปนกรรมการ
 (๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจำนวนสามคน ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งเปนกรรมการใหเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ และใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมายเจาหนาที่
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจำนวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
 ขอ ๓ ให คพอต. มีหนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้
 (๑) กำหนดศาสตรวิทยาการและสาขาวิชาที่เปนประโยชนและมีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศที่สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

มติที่ประชุม  เห็นชอบแตงตั้งอาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป และใหทำหนาที่เลขานุการในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ดวย

  3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไธพัตย ภูชิสสชวกรณ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ
  4) รองศาสตราจารย ดร.ประสพชัย พสุนนท  รองอธิการบดี เพชรบุรี
  5) อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน    รองอธิการบดีฝายบริหาร
  6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร  รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
  7) ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
  8) รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
  
  

ตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป ยกเวน ราย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร 
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป
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2. การแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

มติที่ประชุม   แตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประกอบดวย
  1) ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ    ประธานกรรมการ
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  2) นายดิเรก พรสีมา       กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
  3) นายบุญยงค เวชมณีศรี      กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารจัดการภาครัฐ
  4) นายบุญปลูก ชายเกตุ       กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารงานบุคคล
  5) รองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล    กรรมการ
     คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

3. การแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
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  6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ      กรรมการ
      คณบดีคณะศึกษาศาสตร
  7) อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท       กรรมการ
      ผูอำนวยการหอศิลป
  8) นางสาวอัปสร กิจเจริญคา        กรรมการ
      ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี
  9) อาจารย ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร       กรรมการ
10) นางสาวภัทรพร เฉลยจรรยา        กรรมการ

โดยมีวาระการดำรงตำแหนงสองป ตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเขากราบสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
(อัมพร อัมพโร) เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560  วันที่ 17 พฤษภาคม 2560  นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดกลาวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแกคณบดีที่จะครบวาระการดำรงตำแหนง 2 ทาน คือ อาจารย
อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ และ รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดี
คณะวิทยาศาสตร

อาจารยอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ              รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืน

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560  บัณฑิตวิทยาลัยไดนำผลงาน
วิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษศิลปกรรม มาจัดแสดงใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไดชม  ณ บริเวณหนาหองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน

 เมื่อวันที่ 14 และ 20 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมี คุณหญิงกษมา 
วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ 
และ รองอธิการบดี ผูอำนวยการ ศูนย สถาบัน สำนัก เขารวมสนทนากลุมเกี่ยวกับการทำหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยและการทำงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุมชั้น 4 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน

 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา นำโดยผูชวยศาสตราจารย พิษณุ 
บางเขียว รองอธิการบดีฝายบริหารและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย พรอมดวยบุคลากร จำนวน 12 คน ไดมาศึกษาดูงานสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีอาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน  รองอธิการบดีฝายบริหารและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผูอำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ใหการตอนรับ ซึ่งบุคลากรของ
ทั้ง 2 สถาบัน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทำงานรวมกัน

สาระนารู
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คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๙/๒๕๖๐
เรื่อง การสงเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ

 ระบุวา “เพื่อใหการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล  จำเปนตองเสริมสรางองคความรู 
เทคโนโลยี และวิทยาการท่ีมีคุณภาพและทันสมัยใหกับเยาวชนท่ีจะเปนทรัพยากรบุคคลสำคัญของชาติ โดยการสงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการถายทอดความรู ความเชี่ยวชาญดังกลาวจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ เพื่อจะไดนำองคความรู
ที่ไดรับมาใชประโยชนในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor)  ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง  รวมทั้งยังเปนการเสริมสรางความรวมมือในการจัดการศึกษาและการวิจัย
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง  จากตางประเทศกับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอื่นในประเทศไทย  อันจะเปนการ
ยกระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาของไทยเพื่อนำไปสูการเตรียมความพรอมในการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การศึกษาของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต และเปนการรองรับการดำเนินการปฏิรูปประเทศท้ังในดานการศึกษาและดานเศรษฐกิจ
ตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่ไดรับความเห็นชอบจากประชามติไดบัญญัติไว
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติจึงมีคำสั่งดังตอไปนี้
 ขอ ๑ การจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ ใหดำเนินการไดในเขตพื้นที่ ดังตอไปนี้
 (๑) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  (Eastern Economic Corridor)  ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
 (๒) เขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นที่คณะรัฐมนตรีประกาศกำหนดใหเปนพื้นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจาก
ตางประเทศตามคำสั่งนี้การจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศจะดำเนินการนอกเขตพื้นที่ ตาม
วรรคหนึ่งก็ไดโดยความเห็นชอบของ คพอต. ทั้งนี้ การจัดการศึกษาดังกลาวตองเปนการดำเนินการ รวมกับสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ และเปนการดำเนินการเพื่อประโยชนในการสงเสริม สนับสนุนหรือพัฒนาการจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่ตาม (๑) หรือ (๒)
 ขอ ๒ ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ เรียกโดยยอวา 
“คพอต.” ประกอบดวย
 (๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ
 (๒) กรรมการโดยตำแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ประธาน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย และนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทย เปนกรรมการ
 (๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจำนวนสามคน ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งเปนกรรมการใหเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ และใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมายเจาหนาที่
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจำนวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
 ขอ ๓ ให คพอต. มีหนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้
 (๑) กำหนดศาสตรวิทยาการและสาขาวิชาที่เปนประโยชนและมีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศที่สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

มติที่ประชุม  เห็นชอบแตงตั้งอาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป และใหทำหนาที่เลขานุการในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ดวย

  3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไธพัตย ภูชิสสชวกรณ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ
  4) รองศาสตราจารย ดร.ประสพชัย พสุนนท  รองอธิการบดี เพชรบุรี
  5) อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน    รองอธิการบดีฝายบริหาร
  6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร  รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
  7) ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
  8) รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
  
  

ตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป ยกเวน ราย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร 
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป
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2. การแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

มติที่ประชุม   แตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประกอบดวย
  1) ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ    ประธานกรรมการ
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  2) นายดิเรก พรสีมา       กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
  3) นายบุญยงค เวชมณีศรี      กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารจัดการภาครัฐ
  4) นายบุญปลูก ชายเกตุ       กรรมการ
     ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารงานบุคคล
  5) รองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล    กรรมการ
     คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

3. การแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
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  6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ      กรรมการ
      คณบดีคณะศึกษาศาสตร
  7) อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท       กรรมการ
      ผูอำนวยการหอศิลป
  8) นางสาวอัปสร กิจเจริญคา        กรรมการ
      ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี
  9) อาจารย ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร       กรรมการ
10) นางสาวภัทรพร เฉลยจรรยา        กรรมการ

โดยมีวาระการดำรงตำแหนงสองป ตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเขากราบสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
(อัมพร อัมพโร) เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560  วันที่ 17 พฤษภาคม 2560  นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดกลาวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแกคณบดีที่จะครบวาระการดำรงตำแหนง 2 ทาน คือ อาจารย
อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ และ รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดี
คณะวิทยาศาสตร

อาจารยอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ              รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืน

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560  บัณฑิตวิทยาลัยไดนำผลงาน
วิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษศิลปกรรม มาจัดแสดงใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไดชม  ณ บริเวณหนาหองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน

 เมื่อวันที่ 14 และ 20 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมี คุณหญิงกษมา 
วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ 
และ รองอธิการบดี ผูอำนวยการ ศูนย สถาบัน สำนัก เขารวมสนทนากลุมเกี่ยวกับการทำหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยและการทำงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุมชั้น 4 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน

 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา นำโดยผูชวยศาสตราจารย พิษณุ 
บางเขียว รองอธิการบดีฝายบริหารและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย พรอมดวยบุคลากร จำนวน 12 คน ไดมาศึกษาดูงานสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีอาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน  รองอธิการบดีฝายบริหารและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผูอำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ใหการตอนรับ ซึ่งบุคลากรของ
ทั้ง 2 สถาบัน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทำงานรวมกัน

สาระนารูสาระนารู

11

คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๙/๒๕๖๐
เรื่อง การสงเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ

 ระบุวา “เพื่อใหการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล  จำเปนตองเสริมสรางองคความรู 
เทคโนโลยี และวิทยาการท่ีมีคุณภาพและทันสมัยใหกับเยาวชนท่ีจะเปนทรัพยากรบุคคลสำคัญของชาติ โดยการสงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการถายทอดความรู ความเชี่ยวชาญดังกลาวจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ เพื่อจะไดนำองคความรู
ที่ไดรับมาใชประโยชนในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor)  ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง  รวมทั้งยังเปนการเสริมสรางความรวมมือในการจัดการศึกษาและการวิจัย
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง  จากตางประเทศกับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอื่นในประเทศไทย  อันจะเปนการ
ยกระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาของไทยเพื่อนำไปสูการเตรียมความพรอมในการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การศึกษาของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต และเปนการรองรับการดำเนินการปฏิรูปประเทศท้ังในดานการศึกษาและดานเศรษฐกิจ
ตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่ไดรับความเห็นชอบจากประชามติไดบัญญัติไว
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติจึงมีคำสั่งดังตอไปนี้
 ขอ ๑ การจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ ใหดำเนินการไดในเขตพื้นที่ ดังตอไปนี้
 (๑) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  (Eastern Economic Corridor)  ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
 (๒) เขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นที่คณะรัฐมนตรีประกาศกำหนดใหเปนพื้นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจาก
ตางประเทศตามคำสั่งนี้การจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศจะดำเนินการนอกเขตพื้นที่ ตาม
วรรคหนึ่งก็ไดโดยความเห็นชอบของ คพอต. ทั้งนี้ การจัดการศึกษาดังกลาวตองเปนการดำเนินการ รวมกับสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ และเปนการดำเนินการเพื่อประโยชนในการสงเสริม สนับสนุนหรือพัฒนาการจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่ตาม (๑) หรือ (๒)
 ขอ ๒ ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ เรียกโดยยอวา 
“คพอต.” ประกอบดวย
 (๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ
 (๒) กรรมการโดยตำแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ประธาน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย และนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทย เปนกรรมการ
 (๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจำนวนสามคน ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งเปนกรรมการใหเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ และใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมายเจาหนาที่
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจำนวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
 ขอ ๓ ให คพอต. มีหนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้
 (๑) กำหนดศาสตรวิทยาการและสาขาวิชาที่เปนประโยชนและมีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศที่สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
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ประเด็นขาว
* พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
* แนะนำคณบดีคนใหม
* ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารยคนใหม
* แผนพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ 2560 – 2564
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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 เมื่อวันจันทรที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผานมา เปนวันคลายวันประสูติของ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร)” ทรงเจริญพรรษายุกาลครบรอบ 90 ป  นับเปนมงคลโอกาสที่นำมา
ซึ่งความปลาบปลื้มยินดีแกพุทธบริษัททุกคน
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเม่ือเดือนมิถุนายน 2560 สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากรของอธิการบดี ปงบประมาณ 2560-2564 ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี นำเสนอแลว 
โดยแผนนี้จะใชเปนแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป ของมหาวิทยาลัยดวย และที่ประชุมไดใหขอคิดที่สำคัญมากตอการทำงาน
ของอธิการบดีเพื่อใหแผนที่เสนอนั้นสำเร็จตามเปาหมายจะตองมีปจจัยอื่นๆ ที่จะชวยสนับสนุนดวย  โดยเฉพาะบุคลากร
ในทุกระดับตองใหความรวมมือในการทำงาน มีการทำงานเปนทีม มีความรู ความสามารถ มีศักยภาพที่จะทำงาน มีการทำงาน
เชิงรุก มีจุดมุงหมายรวมกัน และปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานใหม  เพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเรื่อง
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ระบบการบริหารจัดการ การปรับโครงสราง ท่ีจะตองปรับเปล่ียนใหเอ้ือตอการทำงาน ตลอดจน
การวางแผนเรื่องงบประมาณอยางรอบคอบ เพราะมีกิจกรรม/โครงการที่ตองดำเนินการจำนวนมาก ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
พรอมใหการสนับสนุน ใหขอเสนอแนะเพื่อใหการทำงานของอธิการบดีสามารถดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และขอเปน
กำลังใจใหอธิการบดี และทีมผูบริหารทุกทาน
 ขอแจงขาวความคืบหนาเร่ืองกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม ในสวนของนายกสภาฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ขณะนี้เรื่องโปรดเกลาฯ แตงตั้งไดสงออกจาก สกอ.แลว และตามขั้นตอนคาดวาอาจจะโปรดเกลาฯแตงตั้ง
นายกสภาฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหม ประมาณเดือนสิงหาคม–กันยายน 2560 นี้ สำหรับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ จำนวน 6 คน มหาวิทยาลัยไดดำเนินการเลือกตั้งเสร็จแลว สวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร จำนวน 6 คน มหาวิทยาลัยอยูระหวางดำเนินการเลือกในเดือนกรกฎาคม 2560 นี้
 เมื่อวันที่ 14 และ 20 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมี คุณหญิง
กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และรองอธิการบดี คณบดี ผูอำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก ที่เขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ มารวม
สนทนากลุม ในประเด็นตางๆ อาทิ  การทำหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  การทำงานของ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดสนทนากลุมนี้มีประโยชนมากเพราะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดมารวมกันแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนมุมมอง ใหขอเสนอแนะในการที่จะชวยกันพัฒนาการทำงานของสภามหาวิทยาลัย และสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย จึงขอขอบคุณทุกทานดวยครับ

แนะนำคณบดีคนใหม

 1. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560 ไดมีมติอนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย ญาณวิทย 
กุญแจทอง  (ปจจุบันดำรงตำแหนงศาสตราจารย)  เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป
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กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

        “ คนทำงานดีคือคนมีระเบียบ ไดแกระเบียบในการคิดและในการทำผูไมฝกระเบียบไวถึงจะมีวิชา 

มีเรี่ยวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไรก็มักทำงานใหสำเร็จดีไมได  เพราะความคิดอานสับสนวาวุน

ทำอะไรก็ไมถูกลำดับขั้นตอน มีแตความลังเลและขัดแยงทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน”

• ท่ีมาจาก หนังสือพระบรมราโชวาท คำสอนพอ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9

วันจันทรที่ 26 มิถุนายน 2560 เปน วันคลายวันประสูติของ

“สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร)”

ทรงเจริญพรรษายุกาลครบรอบ 90 ป

ประวัติการศึกษา

ปการศึกษา 2525  ระดับปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชาภาพพิมพ

   คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปการศึกษา 2530  ระดับปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา Graphic Design

   มหาวิทยาลัยศิลปะและดนตรี ไอจี ประเทศญี่ปุน

ปการศึกษา 2536  ระดับ ประกาศนียบัตรภาพพิมพ (Incisione)

   สถาบันศิลปะแหงฟลอเรนซ ประเทศอิตาลี

ประสบการณดานบริหาร

ป พ.ศ. 2534-2535  ผูอำนวยการหอศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2538-2542  หัวหนาภาควิชาภาพพิมพ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2543-2546  ผูชวยอธิการบดี(ศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2548-2551  หัวหนาภาควิชาภาพพิมพ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2550-2551  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี(ฝายศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ. 2551-2555  รองอธิการบดี(ศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาระนารูสาระนารู
 (๒) พิจารณาสรรหา อนุมัติ และจัดทำขอตกลงกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ เพื่อเขามาดำเนินการ
จัดการศึกษาในประเทศไทย
 (๓) กำหนดหลักเกณฑ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการจัดการศึกษาตาม (๒) โดยความเห็นชอบของคณะ
รัฐมนตรี
 (๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยูในอำนาจหนาที่ของ คพอต. หรือตามที่ คพอต. 
มอบหมาย
 (๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของคำสั่งนี้
 ขอ ๔ สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ ซึ่ง คพอต. อนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีใหจัดการ
ศึกษาในประเทศไทยตามคำสั่งนี้ ใหไดรับยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎ ดังตอไปนี้
 (๑) กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 (๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
 (๓) หลักเกณฑการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ในกรณีท่ีมี
ความจำเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามคำส่ังน้ี คพอต. อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอ่ืน
ใดอีกได สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศอาจไดรับการสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
ลงทุนก็ได
 ขอ ๕ ใหสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานธุรการของ คพอต. รวมทั้งคณะ
อนุกรรมการและคณะทำงานท่ี คพอต. แตงต้ังการเบิกจายเบ้ียประชุมของ คพอต. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานตามคำส่ังน้ี
ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเบ้ียประชุมกรรมการ สวนการเบิกจายคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการอ่ืนท่ีจำเปน 
ใหเบิกจายไดตามระเบียบของทางราชการ ท้ังน้ี ใหเบิกจายจากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ
 ขอ ๖ กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ใหเปนไปตามคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
 ขอ ๗ ในกรณีท่ีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอใหคณะรักษาความสงบแหงชาติแกไขเปล่ียนแปลง
คำสั่งนี้ได
 ขอ ๘ คำสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
 
 สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
 หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ”

อางอิงขอมูลจาก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/142/20.PDF

ศาสตราจารย ญาณวิทย  กุญแจทอง


