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ปที่ 6 ฉบับที่ 33(พฤศจิกายน 2560–ธันวาคม 2560)

3

ประเด็นขาว
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯรัชกาลที่ 9
* พระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* แนะนำคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี 

และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
* ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษทานใหม 3 ราย
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา

2

“ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดำเนินชีวิตของแตละคน เรามปีระเพณี
ของชาติไทยเปนสมบัติ เราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญ
กาวหนาของประเทศ”

สาระนารู

*พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓

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

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกลา

พระราชทานบัตรอวยพร ปใหม 2561 
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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9  
เกี่ยวกับการเรียนประเพณีของชาติไทย

พระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาปนี้แกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจำปการศึกษา 2559

ขาวสารสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอนอมนำพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่พระราชทานแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 2 และ 9 ธันวาคม 2560 

ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีความตอนหนึ่งวา

สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปนี้ขอแสดงความชื่นชมตอผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน 

ที่ไดรับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ที่มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม แกขาพเจา 

ความเปนบัณฑิตแทหมายรูไดดวยคุณสมบัติหลายอยาง ที่สำคัญคือสติรูตัวกับปญญารูคิด สติกับปญญานี้ หากฝกฝน

สรางเสริมใหเพิ่มพูนกลาแข็งอยูเสมอ ก็จะมีกำลังขึ้นเรียกวาเปนกำลังสติ และกำลังปญญากำลังทั้งสองเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง

สำหรับการประกอบกิจการงาน เพราะเปนพลังเครื่องเกื้อกูลการปฏิบัติงานและการตอสูฝาฟนอุปสรรคขอขัดของตางๆกลาวคือ 

กำลังสติ เปนเครื่องชวยใหบุคคลมีความยั้งคิด มีความรอบคอบและละเอียดถี่ถวนไมประมาทพลั้งเผลอ สวนกำลังปญญา 

เปนเครื่องชวยพิจารณาแนวทางปฏิบัติงาน และหาวิธีการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยมีกำลังสติคอยควบคุมประคับประคอง

ใหเปนไปอยางถูกตองชอบธรรม จึงขอใหบัณฑิตทุกคนหมั่นฝกฝนพัฒนาสติและปญญาของตน จนกอเกิดเปนกำลังอันกลาแข็ง 

ที่จะสามารถนำไปใชใหบังเกิดประโยชนแกการประกอบกิจการงานไดอยางเต็มที่ แตละคนจึงจะไดชื่อวาเปนบัณฑิตแท 

คือเปนผูสามารถสรางสรรคความเจริญมั่นคงที่แทใหแกตนเองและชาติบานเมือง 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัว ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคน และทุกทานที่มารวมในพิธีนี้ มีความสำเร็จ

สมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก และเอเชีย
ประจำป 2018

2.การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเซียโดย QS
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สถาบันการจัดอันดับ QS หรือ Quacquarelli Symonds จากประเทศอังกฤษไดเผย

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย ประจำป 2018ผลปรากฏวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง จากสิงคโปร 
ครองอันดับ 1  อันดับ 2 มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร อันดับ 3 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฮองกง

อางอิงขอมูลจาก
1.https://campus.campus-star.com/education/52928.html 
2.https://www.hotcourses.in.th/study-abroad-info/latest-news/times-higher-education-world-uni-rankings
  -2017-2018/
3. www.timeshighereducation.com, p-dome.com

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรปใหม 2561

10 อันดับ มหาวิทยาลัยของเอเชีย ป 2018                     10 มหาวิทยาลัยของไทย ที่ติดอันดับในป 2018
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ประเด็นขาว
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯรัชกาลที่ 9
* พระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
* แนะนำคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี 
   และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
* ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษทานใหม 3 ราย 
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย 
* สาระนารู
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 “ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดำเนินชีวิตของแตละคน เรามปีระเพณี
ของชาติไทยเปนสมบัติ เราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญ
กาวหนาของประเทศ”

สาระนารู

*พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓

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

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกลา
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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9  
เกี่ยวกับการเรียนประเพณีของชาติไทย

พระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาปนี้แกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจำปการศึกษา 2559

        

 ขาวสารสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอนอมนำพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่พระราชทานแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 2 และ 9 ธันวาคม 2560 

ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีความตอนหนึ่งวา

 สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปนี้ขอแสดงความชื่นชมตอผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน 

ที่ไดรับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ที่มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม แกขาพเจา 

 ความเปนบัณฑิตแทหมายรูไดดวยคุณสมบัติหลายอยาง ที่สำคัญคือสติรูตัวกับปญญารูคิด สติกับปญญานี้ หากฝกฝน

สรางเสริมใหเพิ่มพูนกลาแข็งอยูเสมอ ก็จะมีกำลังขึ้นเรียกวาเปนกำลังสติ และกำลังปญญากำลังทั้งสองเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง

สำหรับการประกอบกิจการงาน เพราะเปนพลังเครื่องเกื้อกูลการปฏิบัติงานและการตอสูฝาฟนอุปสรรคขอขัดของตางๆกลาวคือ 

กำลังสติ เปนเครื่องชวยใหบุคคลมีความยั้งคิด มีความรอบคอบและละเอียดถี่ถวนไมประมาทพลั้งเผลอ สวนกำลังปญญา 

เปนเครื่องชวยพิจารณาแนวทางปฏิบัติงาน และหาวิธีการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยมีกำลังสติคอยควบคุมประคับประคอง

ใหเปนไปอยางถูกตองชอบธรรม จึงขอใหบัณฑิตทุกคนหมั่นฝกฝนพัฒนาสติและปญญาของตน จนกอเกิดเปนกำลังอันกลาแข็ง 

ที่จะสามารถนำไปใชใหบังเกิดประโยชนแกการประกอบกิจการงานไดอยางเต็มที่ แตละคนจึงจะไดชื่อวาเปนบัณฑิตแท 

คือเปนผูสามารถสรางสรรคความเจริญมั่นคงที่แทใหแกตนเองและชาติบานเมือง 

 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัว ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคน และทุกทานที่มารวมในพิธีนี้ มีความสำเร็จ

สมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก และเอเชีย
ประจำป 2018

 2.การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเซียโดย QS 
 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สถาบันการจัดอันดับ QS หรือ Quacquarelli Symonds จากประเทศอังกฤษไดเผย
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สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร   22 หมู 7 ถนนบรมราชชนนี 
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โทรศัพท 0-2849-7500 ตอ 31301-5  โทรสาร 0-2849-7505   
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นายภราเดช พยัฆวิเชียร   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษา

ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา  บรรณาธิการ     บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  คณะทำงาน

  

ปที่ 6 ฉบับที่ 33(พฤศจิกายน 2560–ธันวาคม 2560)

3

ประเด็นขาว
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯรัชกาลที่ 9
* พระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
* แนะนำคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี 
   และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
* ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษทานใหม 3 ราย 
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย 
* สาระนารู

หนา

2

        
 “ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดำเนินชีวิตของแตละคน เรามปีระเพณี
ของชาติไทยเปนสมบัติ เราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญ
กาวหนาของประเทศ”

สาระนารู

*พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓

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

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกลา

พระราชทานบัตรอวยพร ปใหม 2561 
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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9  
เกี่ยวกับการเรียนประเพณีของชาติไทย

พระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาปนี้แกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจำปการศึกษา 2559

        

 ขาวสารสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอนอมนำพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่พระราชทานแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 2 และ 9 ธันวาคม 2560 

ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีความตอนหนึ่งวา

 สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปนี้ขอแสดงความชื่นชมตอผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน 

ที่ไดรับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ที่มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม แกขาพเจา 

 ความเปนบัณฑิตแทหมายรูไดดวยคุณสมบัติหลายอยาง ที่สำคัญคือสติรูตัวกับปญญารูคิด สติกับปญญานี้ หากฝกฝน

สรางเสริมใหเพิ่มพูนกลาแข็งอยูเสมอ ก็จะมีกำลังขึ้นเรียกวาเปนกำลังสติ และกำลังปญญากำลังทั้งสองเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง

สำหรับการประกอบกิจการงาน เพราะเปนพลังเครื่องเกื้อกูลการปฏิบัติงานและการตอสูฝาฟนอุปสรรคขอขัดของตางๆกลาวคือ 

กำลังสติ เปนเครื่องชวยใหบุคคลมีความยั้งคิด มีความรอบคอบและละเอียดถี่ถวนไมประมาทพลั้งเผลอ สวนกำลังปญญา 

เปนเครื่องชวยพิจารณาแนวทางปฏิบัติงาน และหาวิธีการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยมีกำลังสติคอยควบคุมประคับประคอง

ใหเปนไปอยางถูกตองชอบธรรม จึงขอใหบัณฑิตทุกคนหมั่นฝกฝนพัฒนาสติและปญญาของตน จนกอเกิดเปนกำลังอันกลาแข็ง 

ที่จะสามารถนำไปใชใหบังเกิดประโยชนแกการประกอบกิจการงานไดอยางเต็มที่ แตละคนจึงจะไดชื่อวาเปนบัณฑิตแท 

คือเปนผูสามารถสรางสรรคความเจริญมั่นคงที่แทใหแกตนเองและชาติบานเมือง 

 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัว ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคน และทุกทานที่มารวมในพิธีนี้ มีความสำเร็จ

สมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก และเอเชีย
ประจำป 2018

 2.การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเซียโดย QS 
 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สถาบันการจัดอันดับ QS หรือ Quacquarelli Symonds จากประเทศอังกฤษไดเผย
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย ประจำป 2018ผลปรากฏวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง จากสิงคโปร 
ครองอันดับ 1  อันดับ 2 มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร อันดับ 3 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฮองกง
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แนะนำคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

            
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะโดย
คณะกรรมการประกอบดวย

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษทานใหม 3 ราย
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 เมื่อวันที่ 2 และ 9 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณา

โปรดเกลา โปรดกระหมอมใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองคมาพระราชทาน

ปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559  ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรม

เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรจังหวัดนครปฐม

ชาวมหาวิทยาลัยศิลปากรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอยางยิ่ง 

 ในปนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม แดพระองคทาน ซึ่งนับเปนเกียรติสูงสุดของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

และหลังเสร็จพิธีพระราชทานปริญาญาบัตร พระองคทานไดมีกระแสพระราชดำรัสกับกระผม และผูบริหารมหาวิทยาลัย

ในหลายเร่ือง อาทิ การจัดพิมพวิทยานิพนธของพระองคทานเพ่ือเผยแพร ควรพิมพเปนหนังสือท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถ

อานเขาใจไดงาย ซึ่งขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยอยูระหวางดำเนินการ(คาดวาจะแลวเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2561) และเรื่อง

การพัฒนาชางฝมือระดับลาง ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรและกรมศิลปากรจะรวมกันดำเนินการสนองพระราชดำริตอไป 

 ขอแสดงความยินดีกับผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และศาสตราจารย

เกียรติคุณ รวมทั้งบัณฑิตทุกทาน และขอใหบัณฑิตไดนำพระราโชวาทที่พระองคพระราชทานไวไปใชในการดำเนินชีวิต

และการทำงานดวย 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2560  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลการดำเนินการของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น

ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดยมีศาสตราจารย ดร.จตุรนตถิระวัฒนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน

กรรมการ ซึ่งการติดตามและประเมินผล มี 2 สวน คือ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน ซึ่งขณะนี้

มี 18 สวนงาน และการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี ผูอำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก อีก 18 ราย

และจะตองติดตาม และประเมินผลทุกรอบปงบประมาณ จึงเปนภาระงานที่คอนขางหนักสำหรับคณะกรรมการจึงควร

มีการหารือรวมกันทั้งคณะกรรมการมหาวิทยาลัยและสวนงานในการกำหนดกลไก วิธีการทำงาน การเก็บขอมูลที่สะดวก

ไมเปนภาระแกทุกฝาย แตมุงเนนผลลัพธของการประเมินที่สะทอนการทำงาน และนำไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นขอเปนกำลังใจใหคณะกรรมการดวยครับ

 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พ.ศ. 2561 กระผมขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ที่ไดเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจรวมกันทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

รัชกาลที่ 9 อำนวยพรใหทุกทานประสพแตความสุข มีความสำเร็จในหนาที่และชีวิตครอบครัว มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ 

มีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้นตลอดไปครับ

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

            
 คณะกรรมการฯ มีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เปนตนไป 
 คณะกรรมการฯ มีหนาที่ 
 1. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามหนาที่และอำนาจในขอ 16 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม 
และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 2. จัดทำรายงานการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เสนอสภามหาวิทยาลัย 
 3. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมอบหมายใหกระทำการใดๆ อันอยูในอำนาจหนาที่
ไดตามที่เห็นสมควร 
 4. อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ศาสตราจารย ดร.จตุรนตถิระวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

อาจารยปญญา วิจินธนสาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

            
 ดวยมีพระราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งอาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหดำรงตำแหนงศาสตราจารยและ
ศาสตราจารยพิเศษจำนวน 3 ราย คือ

            
รองศาสตราจารยเสนอ นิลเดช ไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนง
ศาสตราจารยพิเศษ  สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย  สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม 2558

            
รองศาสตราจารย ดร.ปราณีตโอปณะโสภิตไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งให
ดำรงตำแหนงศาสตราจารย สาขาวิชาเภสัชศาสตร สังกัดคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตั้งแตวันที่ 20 กันยายน 2559

            
รองศาสตราจารยฐิติพัฒน ประทานทรัพย คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ  แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย  ในสาขาวิชา
เทคนิคสถาปตยกรรม สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2554

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

การประชุมครั้งที่10/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

1. รายงานความลาชาของการปรับปรุงวังทาพระ

 มติที่ประชุม 
 1.รับทราบและมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้ 
  1) ระยะเรงดวน 
  1.1) ควรบริหารจัดการเพื่อใหการกอสรางเสร็จเร็วขึ้น และสามารถเขาไปใชพื้นที่ไดเร็วที่สุด 
  1.2) ควรวางแผนเรื่องการเสนอของบประมาณเพื่อใหการกอสรางตอเนื่อง และตองผูกพันงบประมาณตอเนื่องหลายป 
  1.3) ควรสื่อสารทำความเขาใจเรื่องการกอสราง การจัดการเรียนการสอนของ 4 คณะวิชา และเรื่องอื่นๆ 
ใหนักศึกษา บุคลากร รวมทั้งทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดเขาใจอยางถูกตอง รวดเร็ว และตอเนื่อง 
เพื่อปองกันมิใหเกิดกระแสขาวที่อาจจะสรางความเขาใจที่คลาดเคลื่อนได 
  1.4) มหาวิทยาลัยและผูบริหารของ 4 คณะวิชาวังทาพระ ควรประชุมระดมความคิดรวมกัน เพื่อแกไขปญหา
ในระยะเรงดวน อาทิ การเชาสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน งบประมาณที่ตองใช การปรับปรุงสถานที่ของวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทรเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแกนักศึกษา อาจารย บุคลากร ฯลฯ ระยะยาว
อาทิ สถานที่จัดการเรียนการสอนของ 4 คณะวิชา โดยเฉพาะคณะโบราณคดี ซึ่งแมวาจะมีอาคารเรียนที่ศูนยสันสกฤตศึกษา 
แตอาคารดังกลาวพื้นที่คับแคบและยังไมเพียงพอตอการขยายตัว เปนตน ทั้งนี้ ในการดำเนินการทุกดานดังกลาวจะตองยึด
ประโยชน และผลกระทบที่จะเกิดกับนักศึกษาเปนสำคัญ
  2) ระยะยาว 
  2.1) ควรพิจารณาจำกัดจำนวนนักศึกษาของ 4 คณะวิชา ที่จะศึกษาอยูในวังทาพระ เพื่อใหมีพื้นที่ สิ่งอำนวย
ความสะดวกที่เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา อาทิ นักศึกษาชั้นปที่ 1-2 เรียนที่พระราชวังสนามจันทร นักศึกษาชั้นปที่ 3-4 
เรียนที่วังทาพระ เปนตน    

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

  2.2) ควรนำสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการบริหารจัดการ การสื่อสารใหมากขึ้น 
  2.3) ควรพัฒนาเปนแหลงเรียนรู และสรางประโยชนแกสังคม 
  2.4) ควรพัฒนาหลักสูตร การบูรณาการเพื่อสรางความเปนเลิศของ 4 คณะวิชา 
 2.สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อใหคำปรึกษา แนะนำ การปรับปรุงและพัฒนาวังทาพระ 
โดยมอบใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณารายชื่อของคณะกรรมการดังกลาว

 

มติที่ประชุม
  1) เห็นชอบรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา/หนวยงาน 
เทียบเทามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
  2) เห็นชอบการสงหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพเปนไปตามเกณฑการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR : Thai Qualifications Register) จำนวน 59 หลักสูตร 
ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา/หนวยงาน 
   เทียบเทามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559
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มติที่ประชุม 
 1.แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย โดยประกอบดวย
  1) นางดวงสมร วรวฤทธิ์     ประธานกรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  2) นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย    กรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3) นายณรงค โชควัฒนา     กรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร   กรรมการ
  5) ประธานสภาคณาจารยและพนักงานหรือผูแทน กรรมการ
  6) รองอธิการบดีฝายบริหาร    กรรมการ
  7) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา   กรรมการ
  8) ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง    กรรมการและเลขานุการ
  โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เปนตนไป
2.แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย โดยประกอบดวย
  1) นางพรรณขนิตตา บุญครอง    ประธานกรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  2) นางดวงสมร วรฤทธิ์     กรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3) รศ.วันเพ็ญ กฤตผล     กรรมการ
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  4) นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย   กรรมการ
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  5) ดร.เสรี นนทสูติ     กรรมการ
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  

3. การแตงตั้งคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัย

 



แนะนำคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

            
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะโดย
คณะกรรมการประกอบดวย

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษทานใหม 3 ราย
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 เมื่อวันที่ 2 และ 9 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณา

โปรดเกลา โปรดกระหมอมใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองคมาพระราชทาน

ปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559  ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรม

เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรจังหวัดนครปฐม

ชาวมหาวิทยาลัยศิลปากรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอยางยิ่ง 

 ในปนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม แดพระองคทาน ซึ่งนับเปนเกียรติสูงสุดของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

และหลังเสร็จพิธีพระราชทานปริญาญาบัตร พระองคทานไดมีกระแสพระราชดำรัสกับกระผม และผูบริหารมหาวิทยาลัย

ในหลายเร่ือง อาทิ การจัดพิมพวิทยานิพนธของพระองคทานเพ่ือเผยแพร ควรพิมพเปนหนังสือท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถ

อานเขาใจไดงาย ซึ่งขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยอยูระหวางดำเนินการ(คาดวาจะแลวเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2561) และเรื่อง

การพัฒนาชางฝมือระดับลาง ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรและกรมศิลปากรจะรวมกันดำเนินการสนองพระราชดำริตอไป 

 ขอแสดงความยินดีกับผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และศาสตราจารย

เกียรติคุณ รวมทั้งบัณฑิตทุกทาน และขอใหบัณฑิตไดนำพระราโชวาทที่พระองคพระราชทานไวไปใชในการดำเนินชีวิต

และการทำงานดวย 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2560  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลการดำเนินการของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น

ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดยมีศาสตราจารย ดร.จตุรนตถิระวัฒนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน

กรรมการ ซึ่งการติดตามและประเมินผล มี 2 สวน คือ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน ซึ่งขณะนี้

มี 18 สวนงาน และการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี ผูอำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก อีก 18 ราย

และจะตองติดตาม และประเมินผลทุกรอบปงบประมาณ จึงเปนภาระงานที่คอนขางหนักสำหรับคณะกรรมการจึงควร

มีการหารือรวมกันทั้งคณะกรรมการมหาวิทยาลัยและสวนงานในการกำหนดกลไก วิธีการทำงาน การเก็บขอมูลที่สะดวก

ไมเปนภาระแกทุกฝาย แตมุงเนนผลลัพธของการประเมินที่สะทอนการทำงาน และนำไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นขอเปนกำลังใจใหคณะกรรมการดวยครับ

 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พ.ศ. 2561 กระผมขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ที่ไดเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจรวมกันทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

รัชกาลที่ 9 อำนวยพรใหทุกทานประสพแตความสุข มีความสำเร็จในหนาที่และชีวิตครอบครัว มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ 

มีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้นตลอดไปครับ

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

            
 คณะกรรมการฯ มีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เปนตนไป 
 คณะกรรมการฯ มีหนาที่ 
 1. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามหนาที่และอำนาจในขอ 16 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม 
และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 2. จัดทำรายงานการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เสนอสภามหาวิทยาลัย 
 3. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมอบหมายใหกระทำการใดๆ อันอยูในอำนาจหนาที่
ไดตามที่เห็นสมควร 
 4. อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ศาสตราจารย ดร.จตุรนตถิระวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย ดร.จตุรนตถิระวัฒน

อาจารยปญญา วิจินธนสาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

อาจารยปญญา วิจินธนสาร นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ

            
 ดวยมีพระราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งอาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหดำรงตำแหนงศาสตราจารยและ
ศาสตราจารยพิเศษจำนวน 3 ราย คือ

            
รองศาสตราจารยเสนอ นิลเดช ไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนง
ศาสตราจารยพิเศษ  สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย  สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม 2558

            
รองศาสตราจารย ดร.ปราณีตโอปณะโสภิตไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งให
ดำรงตำแหนงศาสตราจารย สาขาวิชาเภสัชศาสตร สังกัดคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตั้งแตวันที่ 20 กันยายน 2559

            
รองศาสตราจารยฐิติพัฒน ประทานทรัพย คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ  แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย  ในสาขาวิชา
เทคนิคสถาปตยกรรม สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2554

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

การประชุมครั้งที่10/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

1. รายงานความลาชาของการปรับปรุงวังทาพระ

 มติที่ประชุม 
 1.รับทราบและมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้ 
  1) ระยะเรงดวน 
  1.1) ควรบริหารจัดการเพื่อใหการกอสรางเสร็จเร็วขึ้น และสามารถเขาไปใชพื้นที่ไดเร็วที่สุด 
  1.2) ควรวางแผนเรื่องการเสนอของบประมาณเพื่อใหการกอสรางตอเนื่อง และตองผูกพันงบประมาณตอเนื่องหลายป 
  1.3) ควรสื่อสารทำความเขาใจเรื่องการกอสราง การจัดการเรียนการสอนของ 4 คณะวิชา และเรื่องอื่นๆ 
ใหนักศึกษา บุคลากร รวมทั้งทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดเขาใจอยางถูกตอง รวดเร็ว และตอเนื่อง 
เพื่อปองกันมิใหเกิดกระแสขาวที่อาจจะสรางความเขาใจที่คลาดเคลื่อนได 
  1.4) มหาวิทยาลัยและผูบริหารของ 4 คณะวิชาวังทาพระ ควรประชุมระดมความคิดรวมกัน เพื่อแกไขปญหา
ในระยะเรงดวน อาทิ การเชาสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน งบประมาณที่ตองใช การปรับปรุงสถานที่ของวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทรเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแกนักศึกษา อาจารย บุคลากร ฯลฯ ระยะยาว
อาทิ สถานที่จัดการเรียนการสอนของ 4 คณะวิชา โดยเฉพาะคณะโบราณคดี ซึ่งแมวาจะมีอาคารเรียนที่ศูนยสันสกฤตศึกษา 
แตอาคารดังกลาวพื้นที่คับแคบและยังไมเพียงพอตอการขยายตัว เปนตน ทั้งนี้ ในการดำเนินการทุกดานดังกลาวจะตองยึด
ประโยชน และผลกระทบที่จะเกิดกับนักศึกษาเปนสำคัญ
  2) ระยะยาว 
  2.1) ควรพิจารณาจำกัดจำนวนนักศึกษาของ 4 คณะวิชา ที่จะศึกษาอยูในวังทาพระ เพื่อใหมีพื้นที่ สิ่งอำนวย
ความสะดวกที่เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา อาทิ นักศึกษาชั้นปที่ 1-2 เรียนที่พระราชวังสนามจันทร นักศึกษาชั้นปที่ 3-4 
เรียนที่วังทาพระ เปนตน    

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

  2.2) ควรนำสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการบริหารจัดการ การสื่อสารใหมากขึ้น 
  2.3) ควรพัฒนาเปนแหลงเรียนรู และสรางประโยชนแกสังคม 
  2.4) ควรพัฒนาหลักสูตร การบูรณาการเพื่อสรางความเปนเลิศของ 4 คณะวิชา 
 2.สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อใหคำปรึกษา แนะนำ การปรับปรุงและพัฒนาวังทาพระ 
โดยมอบใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณารายชื่อของคณะกรรมการดังกลาว

 

มติที่ประชุม
  1) เห็นชอบรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา/หนวยงาน 
เทียบเทามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
  2) เห็นชอบการสงหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพเปนไปตามเกณฑการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR : Thai Qualifications Register) จำนวน 59 หลักสูตร 
ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา/หนวยงาน 
   เทียบเทามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559
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7

มติที่ประชุม 
 1.แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย โดยประกอบดวย
  1) นางดวงสมร วรวฤทธิ์     ประธานกรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  2) นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย    กรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3) นายณรงค โชควัฒนา     กรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร   กรรมการ
  5) ประธานสภาคณาจารยและพนักงานหรือผูแทน กรรมการ
  6) รองอธิการบดีฝายบริหาร    กรรมการ
  7) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา   กรรมการ
  8) ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง    กรรมการและเลขานุการ
  โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เปนตนไป
2.แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย โดยประกอบดวย
  1) นางพรรณขนิตตา บุญครอง    ประธานกรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  2) นางดวงสมร วรฤทธิ์     กรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3) รศ.วันเพ็ญ กฤตผล     กรรมการ
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  4) นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย   กรรมการ
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  5) ดร.เสรี นนทสูติ     กรรมการ
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  

3. การแตงตั้งคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัย

 



แนะนำคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

            
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะโดย
คณะกรรมการประกอบดวย

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษทานใหม 3 ราย

5

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

4

 

 เมื่อวันที่ 2 และ 9 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณา

โปรดเกลา โปรดกระหมอมใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองคมาพระราชทาน

ปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559  ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรม

เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรจังหวัดนครปฐม

ชาวมหาวิทยาลัยศิลปากรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอยางยิ่ง 

 ในปนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม แดพระองคทาน ซึ่งนับเปนเกียรติสูงสุดของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

และหลังเสร็จพิธีพระราชทานปริญาญาบัตร พระองคทานไดมีกระแสพระราชดำรัสกับกระผม และผูบริหารมหาวิทยาลัย

ในหลายเร่ือง อาทิ การจัดพิมพวิทยานิพนธของพระองคทานเพ่ือเผยแพร ควรพิมพเปนหนังสือท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถ

อานเขาใจไดงาย ซึ่งขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยอยูระหวางดำเนินการ(คาดวาจะแลวเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2561) และเรื่อง

การพัฒนาชางฝมือระดับลาง ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรและกรมศิลปากรจะรวมกันดำเนินการสนองพระราชดำริตอไป 

 ขอแสดงความยินดีกับผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และศาสตราจารย

เกียรติคุณ รวมทั้งบัณฑิตทุกทาน และขอใหบัณฑิตไดนำพระราโชวาทที่พระองคพระราชทานไวไปใชในการดำเนินชีวิต

และการทำงานดวย 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2560  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลการดำเนินการของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น

ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดยมีศาสตราจารย ดร.จตุรนตถิระวัฒนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน

กรรมการ ซึ่งการติดตามและประเมินผล มี 2 สวน คือ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน ซึ่งขณะนี้

มี 18 สวนงาน และการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี ผูอำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก อีก 18 ราย

และจะตองติดตาม และประเมินผลทุกรอบปงบประมาณ จึงเปนภาระงานที่คอนขางหนักสำหรับคณะกรรมการจึงควร

มีการหารือรวมกันทั้งคณะกรรมการมหาวิทยาลัยและสวนงานในการกำหนดกลไก วิธีการทำงาน การเก็บขอมูลที่สะดวก

ไมเปนภาระแกทุกฝาย แตมุงเนนผลลัพธของการประเมินที่สะทอนการทำงาน และนำไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นขอเปนกำลังใจใหคณะกรรมการดวยครับ

 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พ.ศ. 2561 กระผมขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ที่ไดเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจรวมกันทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

รัชกาลที่ 9 อำนวยพรใหทุกทานประสพแตความสุข มีความสำเร็จในหนาที่และชีวิตครอบครัว มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ 

มีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้นตลอดไปครับ

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

            
 คณะกรรมการฯ มีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เปนตนไป 
 คณะกรรมการฯ มีหนาที่ 
 1. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามหนาที่และอำนาจในขอ 16 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม 
และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 2. จัดทำรายงานการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เสนอสภามหาวิทยาลัย 
 3. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมอบหมายใหกระทำการใดๆ อันอยูในอำนาจหนาที่
ไดตามที่เห็นสมควร 
 4. อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ศาสตราจารย ดร.จตุรนตถิระวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

อาจารยปญญา วิจินธนสาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

            
 ดวยมีพระราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งอาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหดำรงตำแหนงศาสตราจารยและ
ศาสตราจารยพิเศษจำนวน 3 ราย คือ

            
รองศาสตราจารยเสนอ นิลเดช ไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนง
ศาสตราจารยพิเศษ  สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย  สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม 2558

            
รองศาสตราจารย ดร.ปราณีตโอปณะโสภิตไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งให
ดำรงตำแหนงศาสตราจารย สาขาวิชาเภสัชศาสตร สังกัดคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตั้งแตวันที่ 20 กันยายน 2559

            
รองศาสตราจารยฐิติพัฒน ประทานทรัพย คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ  แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย  ในสาขาวิชา
เทคนิคสถาปตยกรรม สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2554

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

การประชุมครั้งที่10/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

1. รายงานความลาชาของการปรับปรุงวังทาพระ

 มติที่ประชุม 
 1.รับทราบและมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้ 
  1) ระยะเรงดวน 
  1.1) ควรบริหารจัดการเพื่อใหการกอสรางเสร็จเร็วขึ้น และสามารถเขาไปใชพื้นที่ไดเร็วที่สุด 
  1.2) ควรวางแผนเรื่องการเสนอของบประมาณเพื่อใหการกอสรางตอเนื่อง และตองผูกพันงบประมาณตอเนื่องหลายป 
  1.3) ควรสื่อสารทำความเขาใจเรื่องการกอสราง การจัดการเรียนการสอนของ 4 คณะวิชา และเรื่องอื่นๆ 
ใหนักศึกษา บุคลากร รวมทั้งทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดเขาใจอยางถูกตอง รวดเร็ว และตอเนื่อง 
เพื่อปองกันมิใหเกิดกระแสขาวที่อาจจะสรางความเขาใจที่คลาดเคลื่อนได 
  1.4) มหาวิทยาลัยและผูบริหารของ 4 คณะวิชาวังทาพระ ควรประชุมระดมความคิดรวมกัน เพื่อแกไขปญหา
ในระยะเรงดวน อาทิ การเชาสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน งบประมาณที่ตองใช การปรับปรุงสถานที่ของวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทรเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแกนักศึกษา อาจารย บุคลากร ฯลฯ ระยะยาว
อาทิ สถานที่จัดการเรียนการสอนของ 4 คณะวิชา โดยเฉพาะคณะโบราณคดี ซึ่งแมวาจะมีอาคารเรียนที่ศูนยสันสกฤตศึกษา 
แตอาคารดังกลาวพื้นที่คับแคบและยังไมเพียงพอตอการขยายตัว เปนตน ทั้งนี้ ในการดำเนินการทุกดานดังกลาวจะตองยึด
ประโยชน และผลกระทบที่จะเกิดกับนักศึกษาเปนสำคัญ
  2) ระยะยาว 
  2.1) ควรพิจารณาจำกัดจำนวนนักศึกษาของ 4 คณะวิชา ที่จะศึกษาอยูในวังทาพระ เพื่อใหมีพื้นที่ สิ่งอำนวย
ความสะดวกที่เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา อาทิ นักศึกษาชั้นปที่ 1-2 เรียนที่พระราชวังสนามจันทร นักศึกษาชั้นปที่ 3-4 
เรียนที่วังทาพระ เปนตน    

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

  2.2) ควรนำสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการบริหารจัดการ การสื่อสารใหมากขึ้น 
  2.3) ควรพัฒนาเปนแหลงเรียนรู และสรางประโยชนแกสังคม 
  2.4) ควรพัฒนาหลักสูตร การบูรณาการเพื่อสรางความเปนเลิศของ 4 คณะวิชา 
 2.สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อใหคำปรึกษา แนะนำ การปรับปรุงและพัฒนาวังทาพระ 
โดยมอบใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณารายชื่อของคณะกรรมการดังกลาว

 

มติที่ประชุม
  1) เห็นชอบรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา/หนวยงาน 
เทียบเทามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
  2) เห็นชอบการสงหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพเปนไปตามเกณฑการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR : Thai Qualifications Register) จำนวน 59 หลักสูตร 
ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา/หนวยงาน 
   เทียบเทามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559

6

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

7

มติที่ประชุม 
 1.แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย โดยประกอบดวย
  1) นางดวงสมร วรวฤทธิ์     ประธานกรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  2) นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย    กรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3) นายณรงค โชควัฒนา     กรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร   กรรมการ
  5) ประธานสภาคณาจารยและพนักงานหรือผูแทน กรรมการ
  6) รองอธิการบดีฝายบริหาร    กรรมการ
  7) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา   กรรมการ
  8) ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง    กรรมการและเลขานุการ
  โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เปนตนไป
2.แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย โดยประกอบดวย
  1) นางพรรณขนิตตา บุญครอง    ประธานกรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  2) นางดวงสมร วรฤทธิ์     กรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3) รศ.วันเพ็ญ กฤตผล     กรรมการ
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  4) นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย   กรรมการ
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  5) ดร.เสรี นนทสูติ     กรรมการ
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  

3. การแตงตั้งคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัย

 



แนะนำคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

            
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะโดย
คณะกรรมการประกอบดวย

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษทานใหม 3 ราย

5

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

4

 

 เมื่อวันที่ 2 และ 9 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณา

โปรดเกลา โปรดกระหมอมใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองคมาพระราชทาน

ปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559  ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรม

เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรจังหวัดนครปฐม

ชาวมหาวิทยาลัยศิลปากรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอยางยิ่ง 

 ในปนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม แดพระองคทาน ซึ่งนับเปนเกียรติสูงสุดของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

และหลังเสร็จพิธีพระราชทานปริญาญาบัตร พระองคทานไดมีกระแสพระราชดำรัสกับกระผม และผูบริหารมหาวิทยาลัย

ในหลายเร่ือง อาทิ การจัดพิมพวิทยานิพนธของพระองคทานเพ่ือเผยแพร ควรพิมพเปนหนังสือท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถ

อานเขาใจไดงาย ซึ่งขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยอยูระหวางดำเนินการ(คาดวาจะแลวเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2561) และเรื่อง

การพัฒนาชางฝมือระดับลาง ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรและกรมศิลปากรจะรวมกันดำเนินการสนองพระราชดำริตอไป 

 ขอแสดงความยินดีกับผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และศาสตราจารย

เกียรติคุณ รวมทั้งบัณฑิตทุกทาน และขอใหบัณฑิตไดนำพระราโชวาทที่พระองคพระราชทานไวไปใชในการดำเนินชีวิต

และการทำงานดวย 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2560  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลการดำเนินการของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น

ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดยมีศาสตราจารย ดร.จตุรนตถิระวัฒนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน

กรรมการ ซึ่งการติดตามและประเมินผล มี 2 สวน คือ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน ซึ่งขณะนี้

มี 18 สวนงาน และการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี ผูอำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก อีก 18 ราย

และจะตองติดตาม และประเมินผลทุกรอบปงบประมาณ จึงเปนภาระงานที่คอนขางหนักสำหรับคณะกรรมการจึงควร

มีการหารือรวมกันทั้งคณะกรรมการมหาวิทยาลัยและสวนงานในการกำหนดกลไก วิธีการทำงาน การเก็บขอมูลที่สะดวก

ไมเปนภาระแกทุกฝาย แตมุงเนนผลลัพธของการประเมินที่สะทอนการทำงาน และนำไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นขอเปนกำลังใจใหคณะกรรมการดวยครับ

 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พ.ศ. 2561 กระผมขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ที่ไดเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจรวมกันทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

รัชกาลที่ 9 อำนวยพรใหทุกทานประสพแตความสุข มีความสำเร็จในหนาที่และชีวิตครอบครัว มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ 

มีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้นตลอดไปครับ

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

            
 คณะกรรมการฯ มีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เปนตนไป 
 คณะกรรมการฯ มีหนาที่ 
 1. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามหนาที่และอำนาจในขอ 16 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม 
และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 2. จัดทำรายงานการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เสนอสภามหาวิทยาลัย 
 3. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมอบหมายใหกระทำการใดๆ อันอยูในอำนาจหนาที่
ไดตามที่เห็นสมควร 
 4. อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ศาสตราจารย ดร.จตุรนตถิระวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

อาจารยปญญา วิจินธนสาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

            
 ดวยมีพระราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งอาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหดำรงตำแหนงศาสตราจารยและ
ศาสตราจารยพิเศษจำนวน 3 ราย คือ

            
รองศาสตราจารยเสนอ นิลเดช ไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนง
ศาสตราจารยพิเศษ  สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย  สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม 2558

            
รองศาสตราจารย ดร.ปราณีตโอปณะโสภิตไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งให
ดำรงตำแหนงศาสตราจารย สาขาวิชาเภสัชศาสตร สังกัดคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตั้งแตวันที่ 20 กันยายน 2559

            
รองศาสตราจารยฐิติพัฒน ประทานทรัพย คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ  แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย  ในสาขาวิชา
เทคนิคสถาปตยกรรม สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2554

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

การประชุมครั้งที่10/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

1. รายงานความลาชาของการปรับปรุงวังทาพระ

 มติที่ประชุม 
 1.รับทราบและมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้ 
  1) ระยะเรงดวน 
  1.1) ควรบริหารจัดการเพื่อใหการกอสรางเสร็จเร็วขึ้น และสามารถเขาไปใชพื้นที่ไดเร็วที่สุด 
  1.2) ควรวางแผนเรื่องการเสนอของบประมาณเพื่อใหการกอสรางตอเนื่อง และตองผูกพันงบประมาณตอเนื่องหลายป 
  1.3) ควรสื่อสารทำความเขาใจเรื่องการกอสราง การจัดการเรียนการสอนของ 4 คณะวิชา และเรื่องอื่นๆ 
ใหนักศึกษา บุคลากร รวมทั้งทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดเขาใจอยางถูกตอง รวดเร็ว และตอเนื่อง 
เพื่อปองกันมิใหเกิดกระแสขาวที่อาจจะสรางความเขาใจที่คลาดเคลื่อนได 
  1.4) มหาวิทยาลัยและผูบริหารของ 4 คณะวิชาวังทาพระ ควรประชุมระดมความคิดรวมกัน เพื่อแกไขปญหา
ในระยะเรงดวน อาทิ การเชาสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน งบประมาณที่ตองใช การปรับปรุงสถานที่ของวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทรเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแกนักศึกษา อาจารย บุคลากร ฯลฯ ระยะยาว
อาทิ สถานที่จัดการเรียนการสอนของ 4 คณะวิชา โดยเฉพาะคณะโบราณคดี ซึ่งแมวาจะมีอาคารเรียนที่ศูนยสันสกฤตศึกษา 
แตอาคารดังกลาวพื้นที่คับแคบและยังไมเพียงพอตอการขยายตัว เปนตน ทั้งนี้ ในการดำเนินการทุกดานดังกลาวจะตองยึด
ประโยชน และผลกระทบที่จะเกิดกับนักศึกษาเปนสำคัญ
  2) ระยะยาว 
  2.1) ควรพิจารณาจำกัดจำนวนนักศึกษาของ 4 คณะวิชา ที่จะศึกษาอยูในวังทาพระ เพื่อใหมีพื้นที่ สิ่งอำนวย
ความสะดวกที่เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา อาทิ นักศึกษาชั้นปที่ 1-2 เรียนที่พระราชวังสนามจันทร นักศึกษาชั้นปที่ 3-4 
เรียนที่วังทาพระ เปนตน    

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

  2.2) ควรนำสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการบริหารจัดการ การสื่อสารใหมากขึ้น 
  2.3) ควรพัฒนาเปนแหลงเรียนรู และสรางประโยชนแกสังคม 
  2.4) ควรพัฒนาหลักสูตร การบูรณาการเพื่อสรางความเปนเลิศของ 4 คณะวิชา 
 2.สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อใหคำปรึกษา แนะนำ การปรับปรุงและพัฒนาวังทาพระ 
โดยมอบใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณารายชื่อของคณะกรรมการดังกลาว

 

มติที่ประชุม
  1) เห็นชอบรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา/หนวยงาน 
เทียบเทามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
  2) เห็นชอบการสงหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพเปนไปตามเกณฑการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR : Thai Qualifications Register) จำนวน 59 หลักสูตร 
ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา/หนวยงาน 
   เทียบเทามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ
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มติที่ประชุม 
 1.แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย โดยประกอบดวย
  1) นางดวงสมร วรวฤทธิ์     ประธานกรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  2) นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย    กรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3) นายณรงค โชควัฒนา     กรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร   กรรมการ
  5) ประธานสภาคณาจารยและพนักงานหรือผูแทน กรรมการ
  6) รองอธิการบดีฝายบริหาร    กรรมการ
  7) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา   กรรมการ
  8) ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง    กรรมการและเลขานุการ
  โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เปนตนไป
2.แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย โดยประกอบดวย
  1) นางพรรณขนิตตา บุญครอง    ประธานกรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  2) นางดวงสมร วรฤทธิ์     กรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3) รศ.วันเพ็ญ กฤตผล     กรรมการ
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  4) นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย   กรรมการ
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  5) ดร.เสรี นนทสูติ     กรรมการ
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  

3. การแตงตั้งคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัย

 



  5) ดร.เสรี นนทสูติ     กรรมการ
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  6) นางศิริลักษณ กาญจนโยธิน    กรรมการ
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เปนตนไป
 3. แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดยประกอบดวย
  1) ศาสตราจารย ดร.จตุรนตถิระวัฒน   ประธานกรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  2) นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย    กรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3) อาจารยปญญา วิจินธนสาร    กรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท  กรรมการ
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
  5) รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ  กรรมการ
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ
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มติที่ประชุม เห็นชอบราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559-30กันยายน 2560) ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอและ
ใหนำมาใชในการติดตาม และประเมินผลฯ ตอไป

2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    ประจำปการศึกษา 2559
 

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559 ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้ 
 1) ควรวางแผนปรับปรุงการทำงานดานกิจการนักศึกษา ซึ่งมีคะแนนผลการประเมินลดลงตอเนื่อง อาทิ การใหความรูแก
นักศึกษาในการจัดกิจกรรม โครงการตางๆ การกำกับติดตามและประเมินผลกิจกรรม โครงการ รวมทั้งดานหลักสูตรซึ่งยังมีบางหลักสูตร
ที่ไมเปนไปตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2) ควรวางแผนพัฒนาการทำงานในดานที่มีคะแนนผลการประเมินสูง อาทิ การบริการวิชาการแกสังคม การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยควรกำหนดตัวชี้วัด การทำงานใหมีความทาทายมากขึ้น 
 3) ควรวางแผนนำผลงานศิลปะ และการออกแบบทีม่หาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงานมีจำนวนมาก มาใชใหเกิดประโยชน
และสรางคุณคาและมูลคาใหมากขึ้น

การประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 11/2560วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

1. เสนอพิจารณา ราง คูมือการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
   และการปฏิบัติหนาท่ี ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 
   (1 ตุลาคม 2559-30กันยายน 2560)

 

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม
สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ
 พ.ศ.2560-2564)ตามที่ ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทองคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ เสนอและใหนำไปใช
ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทองในตำแหนงคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ ตอไป โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
 1) ควรพิจารณาเปดหลักสูตรนานาชาติ เนื่องจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพมีชื่อเสียง ไดรับการยอมรับ
และมีอาจารยที่มีประสบการณจำนวนมาก หากเปดการจัดการเรียนการสอนจะมีนักศึกษาตางชาติโดยเฉพาะในแถบอาเซียนสนใจ
จำนวนมาก 
 2) อาจารยในคณะมีศักยภาพสูงมาก ควรรวมมือกันและใหเวลากับการพัฒนาคณะใหมากขึ้น 
 3) มหาวิทยาลัยและคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพควรมีบทบาทในการรวมพัฒนาจังหวัด
นครปฐมใหมากขึ้น โดยนำศักยภาพทั้งทางดานศาสตรและศิลปเขาไปชวย อาทิ การวางแผนใหจังหวัดนครปฐมมีอัตลักษณใหม 
เนนดานศิลปวัฒนธรรม

3. แผนพัฒนาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
     มหาวิทยาลัยศิลปากรระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2564)
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 สมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จมา
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 
2559 เมื่อวันที่ 2 และ 9 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ในโอกาสนี้ นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผูบริหาร
มหาวิทยาลัยไดเขาเฝารับเสด็จ

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบผลงาน
ภาพ “ สงเสด็จสูสวรรคาลัย 2560 ” ซึ่งวาดโดย ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา เถาทอง 
(ศิลปนแหงชาติ) แกกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดย นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนตัวแทนในการรับมอบ

 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 17.30 นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเดินทางไปเย่ียมชมพระเมรุมาศ ณ ทองสนามหลวง กรุงเทพฯ
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 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 12 /2560 วันท่ี 13 ธันวาคม 2560 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับ อาจารย  ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับรางวัลจากหนวยงาน
และองคกรตางๆ  ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
คณบดีและหัวหนางานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งมี ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานและ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ณ หองประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากรตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

สาระนารู
 1.การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดย Times Higher Education
 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 Times Higher Education หรือ THE สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากประเทศ
อังกฤษ ไดประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำป 2018 (Times Higher Education World University 
Rankings 2018)  ผานทางเว็บไซต www.timeshighereducation.com 
 10 อันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำป 2018 ไดแก

 10 อันดับมหาวิทยาลัยของไทย

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก และเอเชีย
ประจำป 2018
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  5) ดร.เสรี นนทสูติ     กรรมการ
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  6) นางศิริลักษณ กาญจนโยธิน    กรรมการ
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เปนตนไป
 3. แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดยประกอบดวย
  1) ศาสตราจารย ดร.จตุรนตถิระวัฒน   ประธานกรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  2) นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย    กรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3) อาจารยปญญา วิจินธนสาร    กรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท  กรรมการ
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
  5) รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ  กรรมการ
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ
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มติที่ประชุม เห็นชอบราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559-30กันยายน 2560) ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอและ
ใหนำมาใชในการติดตาม และประเมินผลฯ ตอไป

2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    ประจำปการศึกษา 2559
 

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559 ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้ 
 1) ควรวางแผนปรับปรุงการทำงานดานกิจการนักศึกษา ซึ่งมีคะแนนผลการประเมินลดลงตอเนื่อง อาทิ การใหความรูแก
นักศึกษาในการจัดกิจกรรม โครงการตางๆ การกำกับติดตามและประเมินผลกิจกรรม โครงการ รวมทั้งดานหลักสูตรซึ่งยังมีบางหลักสูตร
ที่ไมเปนไปตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2) ควรวางแผนพัฒนาการทำงานในดานที่มีคะแนนผลการประเมินสูง อาทิ การบริการวิชาการแกสังคม การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยควรกำหนดตัวชี้วัด การทำงานใหมีความทาทายมากขึ้น 
 3) ควรวางแผนนำผลงานศิลปะ และการออกแบบทีม่หาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงานมีจำนวนมาก มาใชใหเกิดประโยชน
และสรางคุณคาและมูลคาใหมากขึ้น

การประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 11/2560วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

1. เสนอพิจารณา ราง คูมือการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
   และการปฏิบัติหนาท่ี ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 
   (1 ตุลาคม 2559-30กันยายน 2560)

 

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม
สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ
 พ.ศ.2560-2564)ตามที่ ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทองคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ เสนอและใหนำไปใช
ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทองในตำแหนงคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ ตอไป โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
 1) ควรพิจารณาเปดหลักสูตรนานาชาติ เนื่องจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพมีชื่อเสียง ไดรับการยอมรับ
และมีอาจารยที่มีประสบการณจำนวนมาก หากเปดการจัดการเรียนการสอนจะมีนักศึกษาตางชาติโดยเฉพาะในแถบอาเซียนสนใจ
จำนวนมาก 
 2) อาจารยในคณะมีศักยภาพสูงมาก ควรรวมมือกันและใหเวลากับการพัฒนาคณะใหมากขึ้น 
 3) มหาวิทยาลัยและคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพควรมีบทบาทในการรวมพัฒนาจังหวัด
นครปฐมใหมากขึ้น โดยนำศักยภาพทั้งทางดานศาสตรและศิลปเขาไปชวย อาทิ การวางแผนใหจังหวัดนครปฐมมีอัตลักษณใหม 
เนนดานศิลปวัฒนธรรม

3. แผนพัฒนาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
     มหาวิทยาลัยศิลปากรระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2564)
 

9

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 สมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จมา
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 
2559 เมื่อวันที่ 2 และ 9 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ในโอกาสนี้ นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผูบริหาร
มหาวิทยาลัยไดเขาเฝารับเสด็จ

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบผลงาน
ภาพ “ สงเสด็จสูสวรรคาลัย 2560 ” ซึ่งวาดโดย ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา เถาทอง 
(ศิลปนแหงชาติ) แกกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดย นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนตัวแทนในการรับมอบ

 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 17.30 นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเดินทางไปเย่ียมชมพระเมรุมาศ ณ ทองสนามหลวง กรุงเทพฯ
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 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 12 /2560 วันท่ี 13 ธันวาคม 2560 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับ อาจารย  ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับรางวัลจากหนวยงาน
และองคกรตางๆ  ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
คณบดีและหัวหนางานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งมี ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานและ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ณ หองประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากรตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

สาระนารู
 1.การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดย Times Higher Education
 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 Times Higher Education หรือ THE สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากประเทศ
อังกฤษ ไดประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำป 2018 (Times Higher Education World University 
Rankings 2018)  ผานทางเว็บไซต www.timeshighereducation.com 
 10 อันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำป 2018 ไดแก

 10 อันดับมหาวิทยาลัยของไทย

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก และเอเชีย
ประจำป 2018
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  5) ดร.เสรี นนทสูติ     กรรมการ
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  6) นางศิริลักษณ กาญจนโยธิน    กรรมการ
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เปนตนไป
 3. แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดยประกอบดวย
  1) ศาสตราจารย ดร.จตุรนตถิระวัฒน   ประธานกรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  2) นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย    กรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3) อาจารยปญญา วิจินธนสาร    กรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท  กรรมการ
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
  5) รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ  กรรมการ
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ
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มติที่ประชุม เห็นชอบราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559-30กันยายน 2560) ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอและ
ใหนำมาใชในการติดตาม และประเมินผลฯ ตอไป

2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    ประจำปการศึกษา 2559
 

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559 ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้ 
 1) ควรวางแผนปรับปรุงการทำงานดานกิจการนักศึกษา ซึ่งมีคะแนนผลการประเมินลดลงตอเนื่อง อาทิ การใหความรูแก
นักศึกษาในการจัดกิจกรรม โครงการตางๆ การกำกับติดตามและประเมินผลกิจกรรม โครงการ รวมทั้งดานหลักสูตรซึ่งยังมีบางหลักสูตร
ที่ไมเปนไปตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2) ควรวางแผนพัฒนาการทำงานในดานที่มีคะแนนผลการประเมินสูง อาทิ การบริการวิชาการแกสังคม การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยควรกำหนดตัวชี้วัด การทำงานใหมีความทาทายมากขึ้น 
 3) ควรวางแผนนำผลงานศิลปะ และการออกแบบทีม่หาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงานมีจำนวนมาก มาใชใหเกิดประโยชน
และสรางคุณคาและมูลคาใหมากขึ้น

การประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 11/2560วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

1. เสนอพิจารณา ราง คูมือการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
   และการปฏิบัติหนาท่ี ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 
   (1 ตุลาคม 2559-30กันยายน 2560)

 

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม
สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ
 พ.ศ.2560-2564)ตามที่ ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทองคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ เสนอและใหนำไปใช
ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทองในตำแหนงคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ ตอไป โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
 1) ควรพิจารณาเปดหลักสูตรนานาชาติ เนื่องจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพมีชื่อเสียง ไดรับการยอมรับ
และมีอาจารยที่มีประสบการณจำนวนมาก หากเปดการจัดการเรียนการสอนจะมีนักศึกษาตางชาติโดยเฉพาะในแถบอาเซียนสนใจ
จำนวนมาก 
 2) อาจารยในคณะมีศักยภาพสูงมาก ควรรวมมือกันและใหเวลากับการพัฒนาคณะใหมากขึ้น 
 3) มหาวิทยาลัยและคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพควรมีบทบาทในการรวมพัฒนาจังหวัด
นครปฐมใหมากขึ้น โดยนำศักยภาพทั้งทางดานศาสตรและศิลปเขาไปชวย อาทิ การวางแผนใหจังหวัดนครปฐมมีอัตลักษณใหม 
เนนดานศิลปวัฒนธรรม

3. แผนพัฒนาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
     มหาวิทยาลัยศิลปากรระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2564)
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 สมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จมา
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 
2559 เมื่อวันที่ 2 และ 9 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ในโอกาสนี้ นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผูบริหาร
มหาวิทยาลัยไดเขาเฝารับเสด็จ

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบผลงาน
ภาพ “ สงเสด็จสูสวรรคาลัย 2560 ” ซึ่งวาดโดย ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา เถาทอง 
(ศิลปนแหงชาติ) แกกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดย นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนตัวแทนในการรับมอบ

 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 17.30 นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเดินทางไปเย่ียมชมพระเมรุมาศ ณ ทองสนามหลวง กรุงเทพฯ
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 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 12 /2560 วันท่ี 13 ธันวาคม 2560 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับ อาจารย  ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับรางวัลจากหนวยงาน
และองคกรตางๆ  ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
คณบดีและหัวหนางานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งมี ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานและ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ณ หองประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากรตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

สาระนารู
 1.การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดย Times Higher Education
 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 Times Higher Education หรือ THE สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากประเทศ
อังกฤษ ไดประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำป 2018 (Times Higher Education World University 
Rankings 2018)  ผานทางเว็บไซต www.timeshighereducation.com 
 10 อันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำป 2018 ไดแก

 10 อันดับมหาวิทยาลัยของไทย

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก และเอเชีย
ประจำป 2018
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5) ดร.เสรี นนทสูติ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
6) นางศิริลักษณ กาญจนโยธิน กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เปนตนไป

3. แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดยประกอบดวย

1) ศาสตราจารย ดร.จตุรนตถิระวัฒน ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2) นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3) อาจารยปญญา วิจินธนสาร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
5) รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ
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มติที่ประชุม เห็นชอบราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559-30กันยายน 2560) ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอและ
ใหนำมาใชในการติดตาม และประเมินผลฯ ตอไป

2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    ประจำปการศึกษา 2559

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559 ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้ 

1) ควรวางแผนปรับปรุงการทำงานดานกิจการนักศึกษา ซึ่งมีคะแนนผลการประเมินลดลงตอเนื่อง อาทิ การใหความรูแก
นักศึกษาในการจัดกิจกรรม โครงการตางๆ การกำกับติดตามและประเมินผลกิจกรรม โครงการ รวมทั้งดานหลักสูตรซึ่งยังมีบางหลักสูตร
ที่ไมเปนไปตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2) ควรวางแผนพัฒนาการทำงานในดานที่มีคะแนนผลการประเมินสูง อาทิ การบริการวิชาการแกสังคม การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยควรกำหนดตัวชี้วัด การทำงานใหมีความทาทายมากขึ้น 

3) ควรวางแผนนำผลงานศิลปะ และการออกแบบที่มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงานมีจำนวนมาก มาใชใหเกิดประโยชน
และสรางคุณคาและมูลคาใหมากขึ้น

การประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 11/2560วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

1. เสนอพิจารณา ราง คูมือการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
   และการปฏิบัติหนาท่ี ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 
   (1 ตุลาคม 2559-30กันยายน 2560)

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม
สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ
 พ.ศ.2560-2564)ตามที่ ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทองคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ เสนอและใหนำไปใช
ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทองในตำแหนงคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ ตอไป โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 

1) ควรพิจารณาเปดหลักสูตรนานาชาติ เนื่องจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพมีชื่อเสียง ไดรับการยอมรับ
และมีอาจารยที่มีประสบการณจำนวนมาก หากเปดการจัดการเรียนการสอนจะมีนักศึกษาตางชาติโดยเฉพาะในแถบอาเซียนสนใจ
จำนวนมาก 

2) อาจารยในคณะมีศักยภาพสูงมาก ควรรวมมือกันและใหเวลากับการพัฒนาคณะใหมากขึ้น 
3) มหาวิทยาลัยและคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพควรมีบทบาทในการรวมพัฒนาจังหวัด

นครปฐมใหมากขึ้น โดยนำศักยภาพทั้งทางดานศาสตรและศิลปเขาไปชวย อาทิ การวางแผนใหจังหวัดนครปฐมมีอัตลักษณใหม 
เนนดานศิลปวัฒนธรรม

3. แผนพัฒนาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
     มหาวิทยาลัยศิลปากรระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2564)
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

สมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จมา
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 
2559 เมื่อวันที่ 2 และ 9 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ในโอกาสนี้ นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผูบริหาร
มหาวิทยาลัยไดเขาเฝารับเสด็จ

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบผลงาน
ภาพ “ สงเสด็จสูสวรรคาลัย 2560 ” ซึ่งวาดโดย ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา เถาทอง 
(ศิลปนแหงชาติ) แกกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดย นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนตัวแทนในการรับมอบ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 17.30 นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเดินทางไปเย่ียมชมพระเมรุมาศ ณ ทองสนามหลวง กรุงเทพฯ

10

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 12 /2560 วันท่ี 13 ธันวาคม 2560 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับ อาจารย  ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับรางวัลจากหนวยงาน
และองคกรตางๆ  ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
คณบดีและหัวหนางานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งมี ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานและ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ณ หองประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากรตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

สาระนารูสาระนารู
1.การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดย Times Higher Education
เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 Times Higher Education หรือ THE สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากประเทศ

อังกฤษ ไดประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำป 2018 (Times Higher Education World University 
Rankings 2018)  ผานทางเว็บไซต www.timeshighereducation.com 

10 อันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำป 2018 ไดแก

10 อันดับมหาวิทยาลัยของไทย

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก และเอเชีย
ประจำป 2018
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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 6 ฉบับที่ 33(พฤศจิกายน 2560–ธันวาคม 2560)

3

ประเด็นขาว
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯรัชกาลที่ 9
* พระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
* แนะนำคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี 
   และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
* ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษทานใหม 3 ราย 
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย 
* สาระนารู

หนา

2

“ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดำเนินชีวิตของแตละคน เรามปีระเพณี
ของชาติไทยเปนสมบัติ เราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญ
กาวหนาของประเทศ”

สาระนารูสาระนารู

*พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓

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

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกลา

พระราชทานบัตรอวยพร ปใหม 2561 

2

3

4

5

6

6

9

11

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9  
เกี่ยวกับการเรียนประเพณีของชาติไทย

พระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาปนี้แกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจำปการศึกษา 2559

ขาวสารสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอนอมนำพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่พระราชทานแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 2 และ 9 ธันวาคม 2560 

ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีความตอนหนึ่งวา

สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปนี้ขอแสดงความชื่นชมตอผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน 

ที่ไดรับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ที่มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม แกขาพเจา 

ความเปนบัณฑิตแทหมายรูไดดวยคุณสมบัติหลายอยาง ที่สำคัญคือสติรูตัวกับปญญารูคิด สติกับปญญานี้ หากฝกฝน

สรางเสริมใหเพิ่มพูนกลาแข็งอยูเสมอ ก็จะมีกำลังขึ้นเรียกวาเปนกำลังสติ และกำลังปญญากำลังทั้งสองเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง

สำหรับการประกอบกิจการงาน เพราะเปนพลังเครื่องเกื้อกูลการปฏิบัติงานและการตอสูฝาฟนอุปสรรคขอขัดของตางๆกลาวคือ 

กำลังสติ เปนเครื่องชวยใหบุคคลมีความยั้งคิด มีความรอบคอบและละเอียดถี่ถวนไมประมาทพลั้งเผลอ สวนกำลังปญญา 

เปนเครื่องชวยพิจารณาแนวทางปฏิบัติงาน และหาวิธีการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยมีกำลังสติคอยควบคุมประคับประคอง

ใหเปนไปอยางถูกตองชอบธรรม จึงขอใหบัณฑิตทุกคนหมั่นฝกฝนพัฒนาสติและปญญาของตน จนกอเกิดเปนกำลังอันกลาแข็ง 

ที่จะสามารถนำไปใชใหบังเกิดประโยชนแกการประกอบกิจการงานไดอยางเต็มที่ แตละคนจึงจะไดชื่อวาเปนบัณฑิตแท 

คือเปนผูสามารถสรางสรรคความเจริญมั่นคงที่แทใหแกตนเองและชาติบานเมือง 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัว ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคน และทุกทานที่มารวมในพิธีนี้ มีความสำเร็จ

สมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก และเอเชีย
ประจำป 2018

2.การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเซียโดย QS
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สถาบันการจัดอันดับ QS หรือ Quacquarelli Symonds จากประเทศอังกฤษไดเผย

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย ประจำป 2018ผลปรากฏวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง จากสิงคโปร 
ครองอันดับ 1  อันดับ 2 มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร อันดับ 3 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฮองกง

อางอิงขอมูลจาก
1.https://campus.campus-star.com/education/52928.html
2.https://www.hotcourses.in.th/study-abroad-info/latest-news/times-higher-education-world-uni-rankings

-2017-2018/
3. www.timeshighereducation.com, p-dome.com

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรปใหม 2561

10 อันดับ มหาวิทยาลัยของเอเชีย ป 2018 10 มหาวิทยาลัยของไทย ที่ติดอันดับในป 2018




