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ประเด็นขาว
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* ขอแสดงความยินดีกับอาจารย และนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยศิลปากร
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย         
* สาระนารู

หนา

2

        

 “ ความเจริญของประเทศชาติ เปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำ

ของคน ทั้งชาติ ถือไดวาทุกคนแบงหนาที่กันทำประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และ

เกื้อกูลกันและกัน ไมมีผูใดจะอยูไดและทำงานใหแกประเทศชาติไดโดยลำพังตนเอง ”

สาระนารู

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖

ที่มา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html
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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9  

 ในชวงเดือนมกราคม 2561 มีขาวที่นายินดีหลายเรื่อง ในนามของสภามหาวิทยาลัย

กระผมขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย ปริญญา ตันติสุข  ที่ไดรับพระราชโองการ

โปรดเกลาฯ แตงตั้ง ใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย  สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ ผูชวยศาสตราจารยจิรพัฒน ประพันธวิทยา ไดรับพระราชโองการ

โปรดเกลาฯ แตงตั้ง เปนราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป สาขาวิชาตันติภาษา สำนักศิลปกรรม 

 

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

คุย
กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

คุย

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเกา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ท่ีไดรับยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ ประจำป 2560 

จำนวน 5 ราย คือ (1) นายสมศักด์ิ เชาวนธาดาพงศ (จิตรกรรม)  (2) นายศราวุธ ดวงจำปา (ประติมากรรม)  (3) นายเสวต เทศนธรรม (ประติมากรรม) 

(4) นายสมชาย แกวทอง (การออกแบบแฟชั่น) และ (5) นายเทพศิริ สุขโสภา สาขาวรรณศิลป                                                                                                                                    

 ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย  คณะวิทยาศาสตร ไดรับประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2560 

ศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน  คณะอักษรศาสตร และผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิรัชญ  ไชยพจนพานิช คณะโบราณคดี ไดรับรางวัลสภาวิจัย

แหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก (สาขาปรัชญา) ประจำป 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ผลงาน Startup   ไดรับรางวัลระดับชาติ ถึง 20 ทีม  จากที่มหาวิทยาลัย

สงเขารวมประกวดจำนวน 46 ทีม โดยผลงานที่ไดรับรางวัล อาทิ การขายบัตรเขาชมพิพิธภัณฑผานทาง Application การจัดการงานศพแบบครบวงจร  

ซึ่งมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหนักศึกษาตอยอดทำเปนธุรกิจที่นำไปใชจริงไดตอไป รวมทั้งควรปรับหลักสูตร การเรียนการสอนที่เนนใหนักศึกษา

เปนผูประกอบการ  เนนการฝกปฏิบัติใหมากขึ้น นอกจากนั้นควรสรางพื้นที่ใหนักศึกษาไดคิดสรางสรรคงาน การเริ่มตนธุรกิจ Startup 

 ขอแสดงความชื่นชมและเปนกำลังใจกับสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร และนักศึกษาเกาทุกทานที่ไดริเริ่มจัดโครงการ We are 

Silpakorn  ซ่ึงเปนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางนักศึกษาเกาจากทุกคณะวิชาและไดรวมกันจัดโครงการตางๆ อาทิ  Art & Design 

Service Center เพื่อเปนสื่อกลางในการใหบริการทางดานศิลปะและการออกแบบ ดนตรี ทัศนศิลปแกประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นยังเปนการสราง

ความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ และชวยประชาสัมพันธชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยศิลปากรดวย

 สำหรับการปรับปรุงวังทาพระ ซึ่งเปนเรื่องสำคัญมากและตองเรงดำเนินการนั้น ขณะนี้คณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนา

พื้นที่วังทาพระ (นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ) ไดกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน

ตางๆ มาแลวคือ

 (1) เดือนกุมภาพันธ 2561   สรุปแบบการกอสราง รายละเอียดการกอสราง ขอบเขตการทำงานของผูรับเหมา

 (2) เดือนเมษายน 2561  คาดวาจะไดผูรับจางในการกอสราง 

 (3) เดือนพฤษภาคม 2562 คาดวาการดำเนินการกอสรางจะแลวเสร็จ

            จึงขอประชาสัมพันธใหทุกทานทราบ และสภามหาวิทยาลัยจะกำกับติดตามการปรับปรุงวังทาพระอยางตอเนื่องครับ

 ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 จะมีการจัดโครงการประชุมระดมความคิดระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำป 2561 ในหัวขอ การบูรณาการองคความรูและศักยภาพดานการทองเที่ยวและการอนุรักษศิลปกรรมเพื่อการ

พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองแซฟไฟร ศูนยการประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี รวมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่สวนขยายการจัดการศึกษา 

City Campus จึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมประชุมดวยครับ
ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย และนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยศิลปากร

 สภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับอาจารยที่ไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย และราชบัณฑิต 
และนักศึกษาเกาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ที่ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ ประจำป 2560 และอาจารยที่ไดรางวัลตางๆ

1. อาจารยไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย 1 ราย และราชบัณฑิต 1 ราย คือ

2. นักศึกษาเกา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ ประจำป 2560 จำนวน 5 ราย คือ

 มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รองศาสตราจารยปริญญา ตันติสุข ใหดำรงตำแหนง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชาทัศนศิลป สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2558

 มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยจิรพัฒน  ประพันธวิทยา  
เปนราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป สาขาวิชาตันติภาษา สำนักศิลปกรรม

รองศาสตราจารยปริญญา ตันติสุข
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ

ผูชวยศาสตราจารยจิรพัฒน  ประพันธวิทยา
คณะโบราณคดี

 ตัวอยางผลงาน

นายสมศักดิ์ เชาวนธาดาพงศ
สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม)

นายเสวต เทศนธรรม
สาขาทัศนศิลป (ประติมากรรม)

นายสมชาย แกวทอง
สาขาทัศนศิลป (การออกแบบแฟชั่น)

นายเทพศิริ สุขโสภา
สาขาวรรณศิลป

ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย
คณะวิทยาศาสตร

ศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน
คณะอักษรศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิรัชญ ไชยพจนพานิช
คณะโบราณคดี

นายศราวุธ ดวงจำปา
สาขาทัศนศิลป (ประติมากรรม)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิรัชญ ไชยพจนพานิช ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย 
ระดับดีมาก ประจำป 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สาขาปรัชญา

3. อาจารยที่ไดรับรางวัลตางๆ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย และนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยศิลปากร

        

 Co-Working Space คือ “พื้นที่การทำงานโดยไมจำกัดสังกัด” เพราะวาไมวาคุณจะประกอบอาชีพไหน หรือมาจาก

บริษัทอะไร คุณก็สามารถใชบริการ Co-Working Space ในการทำงานไดเหมือนกัน โดยการเชาบริการซึ่งเราสามารถเลือกรูปแบบ

แพ็คเกจไดตามที่เราตองการ โดยปกติ Co-Working Space จะมีอุปกรณหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใหเหมือนกับที่ออฟฟศทั่วไป

มีอยูแลว ไมวาจะเปน อินเทอรเน็ต, เคร่ืองฉายภาพ (projector), เคร่ืองพิมพเอกสาร (printer) แต Co-Working Space แตกตางจาก

ออฟฟศทั่วไปที่เราใชทางานอยูทุกวันอยางไร ขอดี Co-Working Space

 1. ประหยัดคาใชจาย

     สำหรับธุรกิจ Startup อาจจะมีความจำเปนที่จะตองใชสถานที่ในการทำงาน แตการที่จะไปเชาสำนักงานก็เปนอะไร

ที่ใชตนทุนคอนขางสูง และยังมีสัญญาเรื่องของระยะเวลาในการเชามาผูกมัดอีกดวย ดังนั้น Co-Working Space จะมาแกปญหา

ในสวนของคาใชจายในที่นี้ เพราะวาสามารถเชาไดทั้งแบบเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน และรายป

 2. การเดินทางที่สะดวก

    สำหรับคนที่มีที่พักอยูหางไกลจากสถานที่ทำงาน Co-Working Space จึงเปนตัวเลือกที่นาสนใจถาหากคุณสามารถ

ทำงานไดโดยไมตองเขาสำนักงาน เพราะโดยสวนใหญแลว Co-Working Space จะหาไดงายๆ ในตัวเมือง

 3. ลงทุนเพื่อที่จะสรางแรงผลักดันในการทำงาน

    การจายเงินใหกับ Co-Working Space เพื่อทำงาน เรารูสึกวาเราใชเงินกับอะไรบางอยางไป เราจึงอยากไดผลประโยชน

กลับจากส่ิงท่ีเราเสียไปมากท่ีสุด จากการวิจัยของ Deskmag พบวาคนท่ีตัดสินใจทำงานใน Co-Working Space จะมีแรงผลักดัน

ในการการทำงาน และยังมีปฏิสัมพันธกับคนอื่นที่ดี มากกวาคนทั่วไปอีกดวย

 4. คุณจะไดสังคมใหมๆ

    Co-Working Space ไมไดจำกัดวาคุณจะตองทำอาชีพอะไรหรือมาจากที่ไหน ดังนั้นคุณสามารถเขาไปเจอหลากหลาย

อาชีพในน้ัน คุณสามารถแลกเปล่ียนความคิดกับคนอ่ืนๆ ซ่ึงคุณอาจจะไดเพ่ือนใหมๆ  สังคมใหมๆ  และมุมมองใหมๆ  ในการทำงาน

กลับมาดวยครับ

คำศัพทที่นาสนใจ  “Co-Working Space”

ขอขอบคุณขอมูล/อางอิงขอมูลจาก https://www.mebytmb.com/blog/view/co-working-space-digital-age.html

ศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย
ระดับดีมาก ประจำป 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สาขาปรัชญา

ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย ไดรับประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2560 
จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร

 รางวัลที่ไดรับ

 ตัวอยางผลงาน



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 34 (มกราคม 2561 – กุมภาพันธ 2561)

3

ประเด็นขาว
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* ขอแสดงความยินดีกับอาจารย และนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยศิลปากร
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย         
* สาระนารู

หนา

2

        

 “ ความเจริญของประเทศชาติ เปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำ

ของคน ทั้งชาติ ถือไดวาทุกคนแบงหนาที่กันทำประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และ

เกื้อกูลกันและกัน ไมมีผูใดจะอยูไดและทำงานใหแกประเทศชาติไดโดยลำพังตนเอง ”

สาระนารู

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖

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

1
1
2
4
6
8

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9  

 ในชวงเดือนมกราคม 2561 มีขาวที่นายินดีหลายเรื่อง ในนามของสภามหาวิทยาลัย

กระผมขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย ปริญญา ตันติสุข  ที่ไดรับพระราชโองการ

โปรดเกลาฯ แตงตั้ง ใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย  สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ ผูชวยศาสตราจารยจิรพัฒน ประพันธวิทยา ไดรับพระราชโองการ

โปรดเกลาฯ แตงตั้ง เปนราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป สาขาวิชาตันติภาษา สำนักศิลปกรรม 

 

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเกา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ท่ีไดรับยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ ประจำป 2560 

จำนวน 5 ราย คือ (1) นายสมศักด์ิ เชาวนธาดาพงศ (จิตรกรรม)  (2) นายศราวุธ ดวงจำปา (ประติมากรรม)  (3) นายเสวต เทศนธรรม (ประติมากรรม) 

(4) นายสมชาย แกวทอง (การออกแบบแฟชั่น) และ (5) นายเทพศิริ สุขโสภา สาขาวรรณศิลป                                                                                                                                    

 ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย  คณะวิทยาศาสตร ไดรับประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2560 

ศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน  คณะอักษรศาสตร และผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิรัชญ  ไชยพจนพานิช คณะโบราณคดี ไดรับรางวัลสภาวิจัย

แหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก (สาขาปรัชญา) ประจำป 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ผลงาน Startup   ไดรับรางวัลระดับชาติ ถึง 20 ทีม  จากที่มหาวิทยาลัย

สงเขารวมประกวดจำนวน 46 ทีม โดยผลงานที่ไดรับรางวัล อาทิ การขายบัตรเขาชมพิพิธภัณฑผานทาง Application การจัดการงานศพแบบครบวงจร  

ซึ่งมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหนักศึกษาตอยอดทำเปนธุรกิจที่นำไปใชจริงไดตอไป รวมทั้งควรปรับหลักสูตร การเรียนการสอนที่เนนใหนักศึกษา

เปนผูประกอบการ  เนนการฝกปฏิบัติใหมากขึ้น นอกจากนั้นควรสรางพื้นที่ใหนักศึกษาไดคิดสรางสรรคงาน การเริ่มตนธุรกิจ Startup 

 ขอแสดงความชื่นชมและเปนกำลังใจกับสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร และนักศึกษาเกาทุกทานที่ไดริเริ่มจัดโครงการ We are 

Silpakorn  ซ่ึงเปนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางนักศึกษาเกาจากทุกคณะวิชาและไดรวมกันจัดโครงการตางๆ อาทิ  Art & Design 

Service Center เพื่อเปนสื่อกลางในการใหบริการทางดานศิลปะและการออกแบบ ดนตรี ทัศนศิลปแกประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นยังเปนการสราง

ความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ และชวยประชาสัมพันธชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยศิลปากรดวย

 สำหรับการปรับปรุงวังทาพระ ซึ่งเปนเรื่องสำคัญมากและตองเรงดำเนินการนั้น ขณะนี้คณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนา

พื้นที่วังทาพระ (นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ) ไดกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน

ตางๆ มาแลวคือ

 (1) เดือนกุมภาพันธ 2561   สรุปแบบการกอสราง รายละเอียดการกอสราง ขอบเขตการทำงานของผูรับเหมา

 (2) เดือนเมษายน 2561  คาดวาจะไดผูรับจางในการกอสราง 

 (3) เดือนพฤษภาคม 2562 คาดวาการดำเนินการกอสรางจะแลวเสร็จ

            จึงขอประชาสัมพันธใหทุกทานทราบ และสภามหาวิทยาลัยจะกำกับติดตามการปรับปรุงวังทาพระอยางตอเนื่องครับ

 ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 จะมีการจัดโครงการประชุมระดมความคิดระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำป 2561 ในหัวขอ การบูรณาการองคความรูและศักยภาพดานการทองเที่ยวและการอนุรักษศิลปกรรมเพื่อการ

พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองแซฟไฟร ศูนยการประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี รวมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่สวนขยายการจัดการศึกษา 

City Campus จึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมประชุมดวยครับ
ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย และนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยศิลปากร

 สภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับอาจารยที่ไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย และราชบัณฑิต 
และนักศึกษาเกาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ที่ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ ประจำป 2560 และอาจารยที่ไดรางวัลตางๆ

1. อาจารยไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย 1 ราย และราชบัณฑิต 1 ราย คือ

2. นักศึกษาเกา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ ประจำป 2560 จำนวน 5 ราย คือ

 มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รองศาสตราจารยปริญญา ตันติสุข ใหดำรงตำแหนง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชาทัศนศิลป สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2558

 มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยจิรพัฒน  ประพันธวิทยา  
เปนราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป สาขาวิชาตันติภาษา สำนักศิลปกรรม

รองศาสตราจารยปริญญา ตันติสุข
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ

ผูชวยศาสตราจารยจิรพัฒน  ประพันธวิทยา
คณะโบราณคดี

 ตัวอยางผลงาน

นายสมศักดิ์ เชาวนธาดาพงศ
สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม)

นายเสวต เทศนธรรม
สาขาทัศนศิลป (ประติมากรรม)

นายสมชาย แกวทอง
สาขาทัศนศิลป (การออกแบบแฟชั่น)

นายเทพศิริ สุขโสภา
สาขาวรรณศิลป

ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย
คณะวิทยาศาสตร

ศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน
คณะอักษรศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิรัชญ ไชยพจนพานิช
คณะโบราณคดี

นายศราวุธ ดวงจำปา
สาขาทัศนศิลป (ประติมากรรม)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิรัชญ ไชยพจนพานิช ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย 
ระดับดีมาก ประจำป 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สาขาปรัชญา

3. อาจารยที่ไดรับรางวัลตางๆ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย และนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยศิลปากร

        

 Co-Working Space คือ “พื้นที่การทำงานโดยไมจำกัดสังกัด” เพราะวาไมวาคุณจะประกอบอาชีพไหน หรือมาจาก

บริษัทอะไร คุณก็สามารถใชบริการ Co-Working Space ในการทำงานไดเหมือนกัน โดยการเชาบริการซึ่งเราสามารถเลือกรูปแบบ

แพ็คเกจไดตามที่เราตองการ โดยปกติ Co-Working Space จะมีอุปกรณหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใหเหมือนกับที่ออฟฟศทั่วไป

มีอยูแลว ไมวาจะเปน อินเทอรเน็ต, เคร่ืองฉายภาพ (projector), เคร่ืองพิมพเอกสาร (printer) แต Co-Working Space แตกตางจาก

ออฟฟศทั่วไปที่เราใชทางานอยูทุกวันอยางไร ขอดี Co-Working Space

 1. ประหยัดคาใชจาย

     สำหรับธุรกิจ Startup อาจจะมีความจำเปนที่จะตองใชสถานที่ในการทำงาน แตการที่จะไปเชาสำนักงานก็เปนอะไร

ที่ใชตนทุนคอนขางสูง และยังมีสัญญาเรื่องของระยะเวลาในการเชามาผูกมัดอีกดวย ดังนั้น Co-Working Space จะมาแกปญหา

ในสวนของคาใชจายในที่นี้ เพราะวาสามารถเชาไดทั้งแบบเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน และรายป

 2. การเดินทางที่สะดวก

    สำหรับคนที่มีที่พักอยูหางไกลจากสถานที่ทำงาน Co-Working Space จึงเปนตัวเลือกที่นาสนใจถาหากคุณสามารถ

ทำงานไดโดยไมตองเขาสำนักงาน เพราะโดยสวนใหญแลว Co-Working Space จะหาไดงายๆ ในตัวเมือง

 3. ลงทุนเพื่อที่จะสรางแรงผลักดันในการทำงาน

    การจายเงินใหกับ Co-Working Space เพื่อทำงาน เรารูสึกวาเราใชเงินกับอะไรบางอยางไป เราจึงอยากไดผลประโยชน

กลับจากส่ิงท่ีเราเสียไปมากท่ีสุด จากการวิจัยของ Deskmag พบวาคนท่ีตัดสินใจทำงานใน Co-Working Space จะมีแรงผลักดัน

ในการการทำงาน และยังมีปฏิสัมพันธกับคนอื่นที่ดี มากกวาคนทั่วไปอีกดวย

 4. คุณจะไดสังคมใหมๆ

    Co-Working Space ไมไดจำกัดวาคุณจะตองทำอาชีพอะไรหรือมาจากที่ไหน ดังนั้นคุณสามารถเขาไปเจอหลากหลาย

อาชีพในน้ัน คุณสามารถแลกเปล่ียนความคิดกับคนอ่ืนๆ ซ่ึงคุณอาจจะไดเพ่ือนใหมๆ  สังคมใหมๆ  และมุมมองใหมๆ  ในการทำงาน

กลับมาดวยครับ

คำศัพทที่นาสนใจ  “Co-Working Space”

ขอขอบคุณขอมูล/อางอิงขอมูลจาก https://www.mebytmb.com/blog/view/co-working-space-digital-age.html

ศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย
ระดับดีมาก ประจำป 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สาขาปรัชญา

ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย ไดรับประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2560 
จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร

 รางวัลที่ไดรับ

 ตัวอยางผลงาน



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 34 (มกราคม 2561 – กุมภาพันธ 2561)

3

ประเด็นขาว
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* ขอแสดงความยินดีกับอาจารย และนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยศิลปากร
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย         
* สาระนารู

หนา

2

        

 “ ความเจริญของประเทศชาติ เปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำ

ของคน ทั้งชาติ ถือไดวาทุกคนแบงหนาที่กันทำประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และ

เกื้อกูลกันและกัน ไมมีผูใดจะอยูไดและทำงานใหแกประเทศชาติไดโดยลำพังตนเอง ”

สาระนารู

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖

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

1
1
2
4
6
8

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9  

 ในชวงเดือนมกราคม 2561 มีขาวที่นายินดีหลายเรื่อง ในนามของสภามหาวิทยาลัย

กระผมขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย ปริญญา ตันติสุข  ที่ไดรับพระราชโองการ

โปรดเกลาฯ แตงตั้ง ใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย  สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ ผูชวยศาสตราจารยจิรพัฒน ประพันธวิทยา ไดรับพระราชโองการ

โปรดเกลาฯ แตงตั้ง เปนราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป สาขาวิชาตันติภาษา สำนักศิลปกรรม 

 

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเกา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ท่ีไดรับยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ ประจำป 2560 

จำนวน 5 ราย คือ (1) นายสมศักด์ิ เชาวนธาดาพงศ (จิตรกรรม)  (2) นายศราวุธ ดวงจำปา (ประติมากรรม)  (3) นายเสวต เทศนธรรม (ประติมากรรม) 

(4) นายสมชาย แกวทอง (การออกแบบแฟชั่น) และ (5) นายเทพศิริ สุขโสภา สาขาวรรณศิลป                                                                                                                                    

 ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย  คณะวิทยาศาสตร ไดรับประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2560 

ศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน  คณะอักษรศาสตร และผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิรัชญ  ไชยพจนพานิช คณะโบราณคดี ไดรับรางวัลสภาวิจัย

แหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก (สาขาปรัชญา) ประจำป 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ผลงาน Startup   ไดรับรางวัลระดับชาติ ถึง 20 ทีม  จากที่มหาวิทยาลัย

สงเขารวมประกวดจำนวน 46 ทีม โดยผลงานที่ไดรับรางวัล อาทิ การขายบัตรเขาชมพิพิธภัณฑผานทาง Application การจัดการงานศพแบบครบวงจร  

ซึ่งมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหนักศึกษาตอยอดทำเปนธุรกิจที่นำไปใชจริงไดตอไป รวมทั้งควรปรับหลักสูตร การเรียนการสอนที่เนนใหนักศึกษา

เปนผูประกอบการ  เนนการฝกปฏิบัติใหมากขึ้น นอกจากนั้นควรสรางพื้นที่ใหนักศึกษาไดคิดสรางสรรคงาน การเริ่มตนธุรกิจ Startup 

 ขอแสดงความชื่นชมและเปนกำลังใจกับสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร และนักศึกษาเกาทุกทานที่ไดริเริ่มจัดโครงการ We are 

Silpakorn  ซ่ึงเปนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางนักศึกษาเกาจากทุกคณะวิชาและไดรวมกันจัดโครงการตางๆ อาทิ  Art & Design 

Service Center เพื่อเปนสื่อกลางในการใหบริการทางดานศิลปะและการออกแบบ ดนตรี ทัศนศิลปแกประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นยังเปนการสราง

ความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ และชวยประชาสัมพันธชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยศิลปากรดวย

 สำหรับการปรับปรุงวังทาพระ ซึ่งเปนเรื่องสำคัญมากและตองเรงดำเนินการนั้น ขณะนี้คณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนา

พื้นที่วังทาพระ (นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ) ไดกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน

ตางๆ มาแลวคือ

 (1) เดือนกุมภาพันธ 2561   สรุปแบบการกอสราง รายละเอียดการกอสราง ขอบเขตการทำงานของผูรับเหมา

 (2) เดือนเมษายน 2561  คาดวาจะไดผูรับจางในการกอสราง 

 (3) เดือนพฤษภาคม 2562 คาดวาการดำเนินการกอสรางจะแลวเสร็จ

            จึงขอประชาสัมพันธใหทุกทานทราบ และสภามหาวิทยาลัยจะกำกับติดตามการปรับปรุงวังทาพระอยางตอเนื่องครับ

 ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 จะมีการจัดโครงการประชุมระดมความคิดระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำป 2561 ในหัวขอ การบูรณาการองคความรูและศักยภาพดานการทองเที่ยวและการอนุรักษศิลปกรรมเพื่อการ

พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองแซฟไฟร ศูนยการประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี รวมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่สวนขยายการจัดการศึกษา 

City Campus จึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมประชุมดวยครับ
ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย และนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยศิลปากร

 สภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับอาจารยที่ไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย และราชบัณฑิต 
และนักศึกษาเกาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ที่ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ ประจำป 2560 และอาจารยที่ไดรางวัลตางๆ

1. อาจารยไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย 1 ราย และราชบัณฑิต 1 ราย คือ

2. นักศึกษาเกา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ ประจำป 2560 จำนวน 5 ราย คือ

 มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รองศาสตราจารยปริญญา ตันติสุข ใหดำรงตำแหนง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชาทัศนศิลป สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2558

 มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยจิรพัฒน  ประพันธวิทยา  
เปนราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป สาขาวิชาตันติภาษา สำนักศิลปกรรม

รองศาสตราจารยปริญญา ตันติสุข
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ

ผูชวยศาสตราจารยจิรพัฒน  ประพันธวิทยา
คณะโบราณคดี

 ตัวอยางผลงาน

นายสมศักดิ์ เชาวนธาดาพงศ
สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม)

นายเสวต เทศนธรรม
สาขาทัศนศิลป (ประติมากรรม)

นายสมชาย แกวทอง
สาขาทัศนศิลป (การออกแบบแฟชั่น)

นายเทพศิริ สุขโสภา
สาขาวรรณศิลป

ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย
คณะวิทยาศาสตร

ศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน
คณะอักษรศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิรัชญ ไชยพจนพานิช
คณะโบราณคดี

นายศราวุธ ดวงจำปา
สาขาทัศนศิลป (ประติมากรรม)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิรัชญ ไชยพจนพานิช ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย 
ระดับดีมาก ประจำป 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สาขาปรัชญา

3. อาจารยที่ไดรับรางวัลตางๆ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย และนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยศิลปากร

        

 Co-Working Space คือ “พื้นที่การทำงานโดยไมจำกัดสังกัด” เพราะวาไมวาคุณจะประกอบอาชีพไหน หรือมาจาก

บริษัทอะไร คุณก็สามารถใชบริการ Co-Working Space ในการทำงานไดเหมือนกัน โดยการเชาบริการซึ่งเราสามารถเลือกรูปแบบ

แพ็คเกจไดตามที่เราตองการ โดยปกติ Co-Working Space จะมีอุปกรณหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใหเหมือนกับที่ออฟฟศทั่วไป

มีอยูแลว ไมวาจะเปน อินเทอรเน็ต, เคร่ืองฉายภาพ (projector), เคร่ืองพิมพเอกสาร (printer) แต Co-Working Space แตกตางจาก

ออฟฟศทั่วไปที่เราใชทางานอยูทุกวันอยางไร ขอดี Co-Working Space

 1. ประหยัดคาใชจาย

     สำหรับธุรกิจ Startup อาจจะมีความจำเปนที่จะตองใชสถานที่ในการทำงาน แตการที่จะไปเชาสำนักงานก็เปนอะไร

ที่ใชตนทุนคอนขางสูง และยังมีสัญญาเรื่องของระยะเวลาในการเชามาผูกมัดอีกดวย ดังนั้น Co-Working Space จะมาแกปญหา

ในสวนของคาใชจายในที่นี้ เพราะวาสามารถเชาไดทั้งแบบเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน และรายป

 2. การเดินทางที่สะดวก

    สำหรับคนที่มีที่พักอยูหางไกลจากสถานที่ทำงาน Co-Working Space จึงเปนตัวเลือกที่นาสนใจถาหากคุณสามารถ

ทำงานไดโดยไมตองเขาสำนักงาน เพราะโดยสวนใหญแลว Co-Working Space จะหาไดงายๆ ในตัวเมือง

 3. ลงทุนเพื่อที่จะสรางแรงผลักดันในการทำงาน

    การจายเงินใหกับ Co-Working Space เพื่อทำงาน เรารูสึกวาเราใชเงินกับอะไรบางอยางไป เราจึงอยากไดผลประโยชน

กลับจากส่ิงท่ีเราเสียไปมากท่ีสุด จากการวิจัยของ Deskmag พบวาคนท่ีตัดสินใจทำงานใน Co-Working Space จะมีแรงผลักดัน

ในการการทำงาน และยังมีปฏิสัมพันธกับคนอื่นที่ดี มากกวาคนทั่วไปอีกดวย

 4. คุณจะไดสังคมใหมๆ

    Co-Working Space ไมไดจำกัดวาคุณจะตองทำอาชีพอะไรหรือมาจากที่ไหน ดังนั้นคุณสามารถเขาไปเจอหลากหลาย

อาชีพในน้ัน คุณสามารถแลกเปล่ียนความคิดกับคนอ่ืนๆ ซ่ึงคุณอาจจะไดเพ่ือนใหมๆ  สังคมใหมๆ  และมุมมองใหมๆ  ในการทำงาน

กลับมาดวยครับ

คำศัพทที่นาสนใจ  “Co-Working Space”

ขอขอบคุณขอมูล/อางอิงขอมูลจาก https://www.mebytmb.com/blog/view/co-working-space-digital-age.html

ศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย
ระดับดีมาก ประจำป 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สาขาปรัชญา

ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย ไดรับประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2560 
จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร

 รางวัลที่ไดรับ

 ตัวอยางผลงาน



76

5

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

การประชุมครั้งที่ 12/2560 วันที่ 13 ธันวาคม 2560

4

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

1. รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จำนวน 11 ราย
 

มติ ที่ประชุม  เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 12/2558 วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เห็นชอบเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ  

กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบแลว  และคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 4/2559  วันที่ 20 เมษายน 2559 

เห็นชอบในหลักการแลว การพิจารณารายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามเกณฑที่กำหนดจึงควรเปนไปตามความคิดเห็นของแตละสถาบัน

ที่จะดำเนินการ 

 ดังนั้นหากสวนงานใดของมหาวิทยาลัย ประสงคจะเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขา

วิชาศิลปะและการออกแบบที่เห็นชอบดังกลาว เพื่อประโยชนตอการจัดการศึกษา อาทิ ควบคุมวิทยานิพนธ อาจารยประจำหลักสูตร 

อาจารยผูสอน ใหนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอนเปนกรณีไป 

 ทั้งนี้ใหมหาวิทยาลัยแจงมติสภามหาวิทยาลัยใหที่ประชุมสภาคณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ทราบดวย

2. ผลการพิจารณาทบทวนหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สงคืนใหมหาวิทยาลัย จำนวน 2 หลักสูตร 

3. การแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ ประเภทคณบดี กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

 1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) 

 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ.2558)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร เปนกรรมการสภาวิชาการ ประเภท
คณบดี กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ทั้งนี้การเสนอวาระแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ ประเภทคณบดี 
คณาจารยประจำซึ่งดำรงตำแหนงรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย ครั้งตอไปใหนำเสนอเปนวาระเพื่อพิจารณาทักทวง

4. สถานภาพ สถานการณและความตองการของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อใชประกอบการสรรหา
   คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มติ ที่ประชุม
 1) เห็นชอบสถานภาพ สถานการณและความตองการของคณะวิศวกรรมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อใช
ประกอบการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามที่เสนอ 
 2) มอบสถานภาพ สถานการณและความตองการของคณะวิศวกรรมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหคณะกรรมการ
สรรหาผูสมควรดำรงตาแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พิจารณาในวาระที่ 6.9) นำไปใชประกอบ
การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตอไป

การประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561

1. ราง ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 4 ฉบับ
 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบราง ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 4 ฉบับ ตามที่เสนอ คือ 

 1. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการในการแบง การรวม การยุบเลิก และการบริหารภาควิชา พ.ศ. ....

 2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ และวิธีการในการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกสวนงาน การแบงหนวยงาน

ภายในของสวนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. .... 

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

 3. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 4. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค พ.ศ. .... โดยใหปรับแกไขดังนี้ 

  1) ปรับแก ขอ 20 ของ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ืองหลักเกณฑ และวิธีการในการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิก

สวนงาน การแบงหนวยงานภายในของสวนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. .... เพื่อใหมีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้ 

  จาก ขอ 20 คณะอาจบริหารวิชาการในลักษณะสาขาวิชาหรือหลักสูตร ซึ่งสาขาวิชาหรือหลักสูตรดังกลาวไมมีสถานะเปน

หนวยงานภายในหรือหนวยงานยอยตามขอ 5 (3) ของประกาศนี้ 

  เปน ขอ 20 นอกจากการบริหารคณะในลักษณะภาควิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ

ในการแบง การรวม การยุบเลิก และการบริหารภาควิชา พ.ศ. .... แลว คณะอาจบริหารวิชาการในลักษณะสาขาวิชา........ 

  2) ปรับแกขอ 7 (3) ของ (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 

พ.ศ. ... เพื่อใหคณบดีทุกคณะวิชาไดมีสวนรวมในการดำเนินการ ดังนี้ 

  จาก (3) คณบดีของคณะซึ่งสงเงินสมทบ......... เปนกรรมการ 

  เปน (3) คณบดีเปนกรรมการ ทั้งนี้ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ คือ การตั้งชื่อสาขาวิชา มหาวิทยาลัย สวนงาน 

ควรพิจารณาอยางรอบคอบ เพราะจะมีความเกี่ยวเนื่องกับการบริหารหลักสูตร และการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการของอาจารย

สาขาวิชานั้นๆ ดวย

2. คณะวิทยาการจัดการ เสนอขอจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท ณ พื้นที่สวนขยาย

   การจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี

มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหคณะวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท 

สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ณ พื้นที่สวนขยายการจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2561 

ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

 โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท ซึ่งเปนหลักสูตรที่

สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ สามารถพัฒนาและเพิ่มความเขมแข็งใหกับหลักสูตรอาทิ 

 1) ควรบูรณาการกับคณะวิชาตางๆ ทั้งทางดานเทคโนโลยีและทางดานศิลปะ อาทิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะมัณฑนศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ เพราะจะทำใหหลักสูตรนี้มีประโยชน และเขมแข็งมากขึ้น 

 2) ควรพิจารณาเพิ่มดานการออกแบบเพื่องานนิทรรศการดวยเพื่อความครบถวน และความเขมแข็งของหลักสูตร 

 3) ในอนาคตควรพิจารณาเปดสอนเปนหลักสูตรนานาชาติ เนื่องจากทำเลที่ตั้งของประเทศไทยเปนศูนยการจัดนิทรรศการ รวมทั้ง

มีคาใชจายที่ไมสูงมาก

3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2560

 
มติ ที่ประชุม  1. เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2560 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

        2. รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559  โดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ฉบับสมบูรณ) และรายงานประจำปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

 โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้

   1) คะแนนดานกิจกรรมนักศึกษาลดลง จึงควรหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา อาทิ วิธีการประเมินโครงการ การพัฒนา

การจัดกิจกรรม การปรับตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ เปนตน 

  2) ควรพัฒนาดานสิ่งแวดลอม และสรางบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยใหนาอยู สงเสริมการเรียนรู ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพ

การศึกษา และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาใหสูงขึ้น 

  3) ควรหาแนวทาง มาตรการในการพัฒนาตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพต่ำกวาระดับดี อาทิ การผลิตบัณฑิต 

อาจารยประจำสถาบันที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม ป พ.ศ. 2561 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561 นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัย ไดเชิญ ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูอาวุโส กลาวอวยพรปใหม
แกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร

 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี 
ซึ่งมี นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน ไดเชิญผูเกี่ยวของกลุมตางๆ อาทิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณบดี ผูอำนวยการ ศูนย สถาบัน สำนัก เลขานุการคณะ นักศึกษา ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต มารวมสนทนากลุม เพ่ือใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ณ  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561 ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดเชิญ คณบดี ผูอำนวยการ ศูนย สถาบัน สำนัก มาประชุมและหารือ 
เรื่อง การจัดประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย ประจำป พ.ศ. 2561 ซึ่งมีกำหนดจัด ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 
ณ หองแซฟไฟร ศูนยการประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมีอาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เปนประธาน
การประชุม

 ในการประชุม กบม. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในฐานะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ
สวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ (ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) ไดชี้แจง แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานประจำป พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 แกหัวหนาสวนงาน ณ หองประชุม อ 1302 สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดนำผูแทนนักศึกษา จำนวน 3 ทีม จาก 20 ทีม ที่ไดรับรางวัลการแขงขัน
การสรางผลงานแบบธุรกิจ Startup ระดับชาติ จากกระทรวงวิทยาศาสตร ผลงานท่ีไดรับรางวัล อาทิ การขายบัตรเขาชมพิพิธภัณฑผานทาง 
Application การจัดการงานศพแบบครบวงจร มาจัดการแสดงใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารไดชม ณ บริเวณหนาหองประชุม
นริศรานุวัดติวงศ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะโบราณคดี ซึ่งมี ศาสตราจารยเกียรติคุณ 
ดร.สันติ เล็กสุขุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดกำหนดใหผูเขารับการสรรหา เปนผูสมควรดำรงตำแหนง
คณบดีคณะโบราณคดี จำนวน 1 คน  มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หองประชุมชั้น 2 ศูนยสันสกฤตศึกษา 
คณะโบราณคดี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
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5

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

การประชุมครั้งที่ 12/2560 วันที่ 13 ธันวาคม 2560

4

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

1. รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จำนวน 11 ราย
 

มติ ที่ประชุม  เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 12/2558 วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เห็นชอบเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ  

กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบแลว  และคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 4/2559  วันที่ 20 เมษายน 2559 

เห็นชอบในหลักการแลว การพิจารณารายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามเกณฑที่กำหนดจึงควรเปนไปตามความคิดเห็นของแตละสถาบัน

ที่จะดำเนินการ 

 ดังนั้นหากสวนงานใดของมหาวิทยาลัย ประสงคจะเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขา

วิชาศิลปะและการออกแบบที่เห็นชอบดังกลาว เพื่อประโยชนตอการจัดการศึกษา อาทิ ควบคุมวิทยานิพนธ อาจารยประจำหลักสูตร 

อาจารยผูสอน ใหนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอนเปนกรณีไป 

 ทั้งนี้ใหมหาวิทยาลัยแจงมติสภามหาวิทยาลัยใหที่ประชุมสภาคณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ทราบดวย

2. ผลการพิจารณาทบทวนหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สงคืนใหมหาวิทยาลัย จำนวน 2 หลักสูตร 

3. การแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ ประเภทคณบดี กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

 1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) 

 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ.2558)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร เปนกรรมการสภาวิชาการ ประเภท
คณบดี กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ทั้งนี้การเสนอวาระแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ ประเภทคณบดี 
คณาจารยประจำซึ่งดำรงตำแหนงรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย ครั้งตอไปใหนำเสนอเปนวาระเพื่อพิจารณาทักทวง

4. สถานภาพ สถานการณและความตองการของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อใชประกอบการสรรหา
   คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มติ ที่ประชุม
 1) เห็นชอบสถานภาพ สถานการณและความตองการของคณะวิศวกรรมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อใช
ประกอบการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามที่เสนอ 
 2) มอบสถานภาพ สถานการณและความตองการของคณะวิศวกรรมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหคณะกรรมการ
สรรหาผูสมควรดำรงตาแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พิจารณาในวาระที่ 6.9) นำไปใชประกอบ
การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตอไป

การประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561

1. ราง ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 4 ฉบับ
 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบราง ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 4 ฉบับ ตามที่เสนอ คือ 

 1. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการในการแบง การรวม การยุบเลิก และการบริหารภาควิชา พ.ศ. ....

 2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ และวิธีการในการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกสวนงาน การแบงหนวยงาน

ภายในของสวนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. .... 

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

 3. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 4. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค พ.ศ. .... โดยใหปรับแกไขดังนี้ 

  1) ปรับแก ขอ 20 ของ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ืองหลักเกณฑ และวิธีการในการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิก

สวนงาน การแบงหนวยงานภายในของสวนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. .... เพื่อใหมีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้ 

  จาก ขอ 20 คณะอาจบริหารวิชาการในลักษณะสาขาวิชาหรือหลักสูตร ซึ่งสาขาวิชาหรือหลักสูตรดังกลาวไมมีสถานะเปน

หนวยงานภายในหรือหนวยงานยอยตามขอ 5 (3) ของประกาศนี้ 

  เปน ขอ 20 นอกจากการบริหารคณะในลักษณะภาควิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ

ในการแบง การรวม การยุบเลิก และการบริหารภาควิชา พ.ศ. .... แลว คณะอาจบริหารวิชาการในลักษณะสาขาวิชา........ 

  2) ปรับแกขอ 7 (3) ของ (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 

พ.ศ. ... เพื่อใหคณบดีทุกคณะวิชาไดมีสวนรวมในการดำเนินการ ดังนี้ 

  จาก (3) คณบดีของคณะซึ่งสงเงินสมทบ......... เปนกรรมการ 

  เปน (3) คณบดีเปนกรรมการ ทั้งนี้ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ คือ การตั้งชื่อสาขาวิชา มหาวิทยาลัย สวนงาน 

ควรพิจารณาอยางรอบคอบ เพราะจะมีความเกี่ยวเนื่องกับการบริหารหลักสูตร และการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการของอาจารย

สาขาวิชานั้นๆ ดวย

2. คณะวิทยาการจัดการ เสนอขอจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท ณ พื้นที่สวนขยาย

   การจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี

มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหคณะวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท 

สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ณ พื้นที่สวนขยายการจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2561 

ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

 โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท ซึ่งเปนหลักสูตรที่

สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ สามารถพัฒนาและเพิ่มความเขมแข็งใหกับหลักสูตรอาทิ 

 1) ควรบูรณาการกับคณะวิชาตางๆ ทั้งทางดานเทคโนโลยีและทางดานศิลปะ อาทิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะมัณฑนศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ เพราะจะทำใหหลักสูตรนี้มีประโยชน และเขมแข็งมากขึ้น 

 2) ควรพิจารณาเพิ่มดานการออกแบบเพื่องานนิทรรศการดวยเพื่อความครบถวน และความเขมแข็งของหลักสูตร 

 3) ในอนาคตควรพิจารณาเปดสอนเปนหลักสูตรนานาชาติ เนื่องจากทำเลที่ตั้งของประเทศไทยเปนศูนยการจัดนิทรรศการ รวมทั้ง

มีคาใชจายที่ไมสูงมาก

3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2560

 
มติ ที่ประชุม  1. เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2560 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

        2. รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559  โดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ฉบับสมบูรณ) และรายงานประจำปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

 โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้

   1) คะแนนดานกิจกรรมนักศึกษาลดลง จึงควรหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา อาทิ วิธีการประเมินโครงการ การพัฒนา

การจัดกิจกรรม การปรับตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ เปนตน 

  2) ควรพัฒนาดานสิ่งแวดลอม และสรางบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยใหนาอยู สงเสริมการเรียนรู ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพ

การศึกษา และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาใหสูงขึ้น 

  3) ควรหาแนวทาง มาตรการในการพัฒนาตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพต่ำกวาระดับดี อาทิ การผลิตบัณฑิต 

อาจารยประจำสถาบันที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม ป พ.ศ. 2561 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561 นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัย ไดเชิญ ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูอาวุโส กลาวอวยพรปใหม
แกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร

 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี 
ซึ่งมี นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน ไดเชิญผูเกี่ยวของกลุมตางๆ อาทิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณบดี ผูอำนวยการ ศูนย สถาบัน สำนัก เลขานุการคณะ นักศึกษา ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต มารวมสนทนากลุม เพ่ือใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ณ  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561 ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดเชิญ คณบดี ผูอำนวยการ ศูนย สถาบัน สำนัก มาประชุมและหารือ 
เรื่อง การจัดประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย ประจำป พ.ศ. 2561 ซึ่งมีกำหนดจัด ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 
ณ หองแซฟไฟร ศูนยการประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมีอาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เปนประธาน
การประชุม

 ในการประชุม กบม. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในฐานะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ
สวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ (ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) ไดชี้แจง แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานประจำป พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 แกหัวหนาสวนงาน ณ หองประชุม อ 1302 สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดนำผูแทนนักศึกษา จำนวน 3 ทีม จาก 20 ทีม ที่ไดรับรางวัลการแขงขัน
การสรางผลงานแบบธุรกิจ Startup ระดับชาติ จากกระทรวงวิทยาศาสตร ผลงานท่ีไดรับรางวัล อาทิ การขายบัตรเขาชมพิพิธภัณฑผานทาง 
Application การจัดการงานศพแบบครบวงจร มาจัดการแสดงใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารไดชม ณ บริเวณหนาหองประชุม
นริศรานุวัดติวงศ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะโบราณคดี ซึ่งมี ศาสตราจารยเกียรติคุณ 
ดร.สันติ เล็กสุขุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดกำหนดใหผูเขารับการสรรหา เปนผูสมควรดำรงตำแหนง
คณบดีคณะโบราณคดี จำนวน 1 คน  มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หองประชุมชั้น 2 ศูนยสันสกฤตศึกษา 
คณะโบราณคดี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
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5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

การประชุมครั้งที่ 12/2560 วันที่ 13 ธันวาคม 2560

4

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

1. รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จำนวน 11 ราย
 

มติ ที่ประชุม  เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 12/2558 วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เห็นชอบเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ  

กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบแลว  และคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 4/2559  วันที่ 20 เมษายน 2559 

เห็นชอบในหลักการแลว การพิจารณารายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามเกณฑที่กำหนดจึงควรเปนไปตามความคิดเห็นของแตละสถาบัน

ที่จะดำเนินการ 

 ดังนั้นหากสวนงานใดของมหาวิทยาลัย ประสงคจะเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขา

วิชาศิลปะและการออกแบบที่เห็นชอบดังกลาว เพื่อประโยชนตอการจัดการศึกษา อาทิ ควบคุมวิทยานิพนธ อาจารยประจำหลักสูตร 

อาจารยผูสอน ใหนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอนเปนกรณีไป 

 ทั้งนี้ใหมหาวิทยาลัยแจงมติสภามหาวิทยาลัยใหที่ประชุมสภาคณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ทราบดวย

2. ผลการพิจารณาทบทวนหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สงคืนใหมหาวิทยาลัย จำนวน 2 หลักสูตร 

3. การแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ ประเภทคณบดี กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

 1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) 

 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ.2558)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร เปนกรรมการสภาวิชาการ ประเภท
คณบดี กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ทั้งนี้การเสนอวาระแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ ประเภทคณบดี 
คณาจารยประจำซึ่งดำรงตำแหนงรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย ครั้งตอไปใหนำเสนอเปนวาระเพื่อพิจารณาทักทวง

4. สถานภาพ สถานการณและความตองการของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อใชประกอบการสรรหา
   คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มติ ที่ประชุม
 1) เห็นชอบสถานภาพ สถานการณและความตองการของคณะวิศวกรรมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อใช
ประกอบการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามที่เสนอ 
 2) มอบสถานภาพ สถานการณและความตองการของคณะวิศวกรรมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหคณะกรรมการ
สรรหาผูสมควรดำรงตาแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พิจารณาในวาระที่ 6.9) นำไปใชประกอบ
การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตอไป

การประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561

1. ราง ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 4 ฉบับ
 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบราง ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 4 ฉบับ ตามที่เสนอ คือ 

 1. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการในการแบง การรวม การยุบเลิก และการบริหารภาควิชา พ.ศ. ....

 2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ และวิธีการในการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกสวนงาน การแบงหนวยงาน

ภายในของสวนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. .... 

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

 3. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 4. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค พ.ศ. .... โดยใหปรับแกไขดังนี้ 

  1) ปรับแก ขอ 20 ของ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ืองหลักเกณฑ และวิธีการในการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิก

สวนงาน การแบงหนวยงานภายในของสวนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. .... เพื่อใหมีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้ 

  จาก ขอ 20 คณะอาจบริหารวิชาการในลักษณะสาขาวิชาหรือหลักสูตร ซึ่งสาขาวิชาหรือหลักสูตรดังกลาวไมมีสถานะเปน

หนวยงานภายในหรือหนวยงานยอยตามขอ 5 (3) ของประกาศนี้ 

  เปน ขอ 20 นอกจากการบริหารคณะในลักษณะภาควิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ

ในการแบง การรวม การยุบเลิก และการบริหารภาควิชา พ.ศ. .... แลว คณะอาจบริหารวิชาการในลักษณะสาขาวิชา........ 

  2) ปรับแกขอ 7 (3) ของ (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 

พ.ศ. ... เพื่อใหคณบดีทุกคณะวิชาไดมีสวนรวมในการดำเนินการ ดังนี้ 

  จาก (3) คณบดีของคณะซึ่งสงเงินสมทบ......... เปนกรรมการ 

  เปน (3) คณบดีเปนกรรมการ ทั้งนี้ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ คือ การตั้งชื่อสาขาวิชา มหาวิทยาลัย สวนงาน 

ควรพิจารณาอยางรอบคอบ เพราะจะมีความเกี่ยวเนื่องกับการบริหารหลักสูตร และการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการของอาจารย

สาขาวิชานั้นๆ ดวย

2. คณะวิทยาการจัดการ เสนอขอจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท ณ พื้นที่สวนขยาย

   การจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี

มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหคณะวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท 

สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ณ พื้นที่สวนขยายการจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2561 

ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

 โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท ซึ่งเปนหลักสูตรที่

สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ สามารถพัฒนาและเพิ่มความเขมแข็งใหกับหลักสูตรอาทิ 

 1) ควรบูรณาการกับคณะวิชาตางๆ ทั้งทางดานเทคโนโลยีและทางดานศิลปะ อาทิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะมัณฑนศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ เพราะจะทำใหหลักสูตรนี้มีประโยชน และเขมแข็งมากขึ้น 

 2) ควรพิจารณาเพิ่มดานการออกแบบเพื่องานนิทรรศการดวยเพื่อความครบถวน และความเขมแข็งของหลักสูตร 

 3) ในอนาคตควรพิจารณาเปดสอนเปนหลักสูตรนานาชาติ เนื่องจากทำเลที่ตั้งของประเทศไทยเปนศูนยการจัดนิทรรศการ รวมทั้ง

มีคาใชจายที่ไมสูงมาก

3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2560

 
มติ ที่ประชุม  1. เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2560 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

        2. รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559  โดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ฉบับสมบูรณ) และรายงานประจำปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

 โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้

   1) คะแนนดานกิจกรรมนักศึกษาลดลง จึงควรหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา อาทิ วิธีการประเมินโครงการ การพัฒนา

การจัดกิจกรรม การปรับตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ เปนตน 

  2) ควรพัฒนาดานสิ่งแวดลอม และสรางบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยใหนาอยู สงเสริมการเรียนรู ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพ

การศึกษา และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาใหสูงขึ้น 

  3) ควรหาแนวทาง มาตรการในการพัฒนาตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพต่ำกวาระดับดี อาทิ การผลิตบัณฑิต 

อาจารยประจำสถาบันที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม ป พ.ศ. 2561 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561 นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัย ไดเชิญ ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูอาวุโส กลาวอวยพรปใหม
แกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร

 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี 
ซึ่งมี นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน ไดเชิญผูเกี่ยวของกลุมตางๆ อาทิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณบดี ผูอำนวยการ ศูนย สถาบัน สำนัก เลขานุการคณะ นักศึกษา ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต มารวมสนทนากลุม เพ่ือใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ณ  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561 ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดเชิญ คณบดี ผูอำนวยการ ศูนย สถาบัน สำนัก มาประชุมและหารือ 
เรื่อง การจัดประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย ประจำป พ.ศ. 2561 ซึ่งมีกำหนดจัด ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 
ณ หองแซฟไฟร ศูนยการประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมีอาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เปนประธาน
การประชุม

 ในการประชุม กบม. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในฐานะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ
สวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ (ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) ไดชี้แจง แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานประจำป พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 แกหัวหนาสวนงาน ณ หองประชุม อ 1302 สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดนำผูแทนนักศึกษา จำนวน 3 ทีม จาก 20 ทีม ที่ไดรับรางวัลการแขงขัน
การสรางผลงานแบบธุรกิจ Startup ระดับชาติ จากกระทรวงวิทยาศาสตร ผลงานท่ีไดรับรางวัล อาทิ การขายบัตรเขาชมพิพิธภัณฑผานทาง 
Application การจัดการงานศพแบบครบวงจร มาจัดการแสดงใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารไดชม ณ บริเวณหนาหองประชุม
นริศรานุวัดติวงศ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะโบราณคดี ซึ่งมี ศาสตราจารยเกียรติคุณ 
ดร.สันติ เล็กสุขุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดกำหนดใหผูเขารับการสรรหา เปนผูสมควรดำรงตำแหนง
คณบดีคณะโบราณคดี จำนวน 1 คน  มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หองประชุมชั้น 2 ศูนยสันสกฤตศึกษา 
คณะโบราณคดี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
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5

5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

การประชุมครั้งที่ 12/2560 วันที่ 13 ธันวาคม 2560

4

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

1. รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จำนวน 11 ราย
 

มติ ที่ประชุม  เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 12/2558 วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เห็นชอบเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ  

กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบแลว  และคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 4/2559  วันที่ 20 เมษายน 2559 

เห็นชอบในหลักการแลว การพิจารณารายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามเกณฑที่กำหนดจึงควรเปนไปตามความคิดเห็นของแตละสถาบัน

ที่จะดำเนินการ 

 ดังนั้นหากสวนงานใดของมหาวิทยาลัย ประสงคจะเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขา

วิชาศิลปะและการออกแบบที่เห็นชอบดังกลาว เพื่อประโยชนตอการจัดการศึกษา อาทิ ควบคุมวิทยานิพนธ อาจารยประจำหลักสูตร 

อาจารยผูสอน ใหนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอนเปนกรณีไป 

 ทั้งนี้ใหมหาวิทยาลัยแจงมติสภามหาวิทยาลัยใหที่ประชุมสภาคณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ทราบดวย

2. ผลการพิจารณาทบทวนหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สงคืนใหมหาวิทยาลัย จำนวน 2 หลักสูตร 

3. การแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ ประเภทคณบดี กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

 1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) 

 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ.2558)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร เปนกรรมการสภาวิชาการ ประเภท
คณบดี กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ทั้งนี้การเสนอวาระแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ ประเภทคณบดี 
คณาจารยประจำซึ่งดำรงตำแหนงรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย ครั้งตอไปใหนำเสนอเปนวาระเพื่อพิจารณาทักทวง

4. สถานภาพ สถานการณและความตองการของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อใชประกอบการสรรหา
   คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มติ ที่ประชุม
 1) เห็นชอบสถานภาพ สถานการณและความตองการของคณะวิศวกรรมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อใช
ประกอบการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามที่เสนอ 
 2) มอบสถานภาพ สถานการณและความตองการของคณะวิศวกรรมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหคณะกรรมการ
สรรหาผูสมควรดำรงตาแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พิจารณาในวาระที่ 6.9) นำไปใชประกอบ
การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตอไป

การประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561

1. ราง ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 4 ฉบับ
 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบราง ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 4 ฉบับ ตามที่เสนอ คือ 

 1. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการในการแบง การรวม การยุบเลิก และการบริหารภาควิชา พ.ศ. ....

 2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ และวิธีการในการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกสวนงาน การแบงหนวยงาน

ภายในของสวนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. .... 

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสำคัญ

 3. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 4. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค พ.ศ. .... โดยใหปรับแกไขดังนี้ 

  1) ปรับแก ขอ 20 ของ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ืองหลักเกณฑ และวิธีการในการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิก

สวนงาน การแบงหนวยงานภายในของสวนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. .... เพื่อใหมีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้ 

  จาก ขอ 20 คณะอาจบริหารวิชาการในลักษณะสาขาวิชาหรือหลักสูตร ซึ่งสาขาวิชาหรือหลักสูตรดังกลาวไมมีสถานะเปน

หนวยงานภายในหรือหนวยงานยอยตามขอ 5 (3) ของประกาศนี้ 

  เปน ขอ 20 นอกจากการบริหารคณะในลักษณะภาควิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ

ในการแบง การรวม การยุบเลิก และการบริหารภาควิชา พ.ศ. .... แลว คณะอาจบริหารวิชาการในลักษณะสาขาวิชา........ 

  2) ปรับแกขอ 7 (3) ของ (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 

พ.ศ. ... เพื่อใหคณบดีทุกคณะวิชาไดมีสวนรวมในการดำเนินการ ดังนี้ 

  จาก (3) คณบดีของคณะซึ่งสงเงินสมทบ......... เปนกรรมการ 

  เปน (3) คณบดีเปนกรรมการ ทั้งนี้ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ คือ การตั้งชื่อสาขาวิชา มหาวิทยาลัย สวนงาน 

ควรพิจารณาอยางรอบคอบ เพราะจะมีความเกี่ยวเนื่องกับการบริหารหลักสูตร และการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการของอาจารย

สาขาวิชานั้นๆ ดวย

2. คณะวิทยาการจัดการ เสนอขอจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท ณ พื้นที่สวนขยาย

   การจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี

มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหคณะวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท 

สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ณ พื้นที่สวนขยายการจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2561 

ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

 โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท ซึ่งเปนหลักสูตรที่

สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ สามารถพัฒนาและเพิ่มความเขมแข็งใหกับหลักสูตรอาทิ 

 1) ควรบูรณาการกับคณะวิชาตางๆ ทั้งทางดานเทคโนโลยีและทางดานศิลปะ อาทิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะมัณฑนศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ เพราะจะทำใหหลักสูตรนี้มีประโยชน และเขมแข็งมากขึ้น 

 2) ควรพิจารณาเพิ่มดานการออกแบบเพื่องานนิทรรศการดวยเพื่อความครบถวน และความเขมแข็งของหลักสูตร 

 3) ในอนาคตควรพิจารณาเปดสอนเปนหลักสูตรนานาชาติ เนื่องจากทำเลที่ตั้งของประเทศไทยเปนศูนยการจัดนิทรรศการ รวมทั้ง

มีคาใชจายที่ไมสูงมาก

3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2560

 
มติ ที่ประชุม  1. เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2560 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

        2. รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559  โดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ฉบับสมบูรณ) และรายงานประจำปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจำปการศึกษา 2559 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

 โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้

   1) คะแนนดานกิจกรรมนักศึกษาลดลง จึงควรหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา อาทิ วิธีการประเมินโครงการ การพัฒนา

การจัดกิจกรรม การปรับตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ เปนตน 

  2) ควรพัฒนาดานสิ่งแวดลอม และสรางบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยใหนาอยู สงเสริมการเรียนรู ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพ

การศึกษา และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาใหสูงขึ้น 

  3) ควรหาแนวทาง มาตรการในการพัฒนาตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพต่ำกวาระดับดี อาทิ การผลิตบัณฑิต 

อาจารยประจำสถาบันที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม ป พ.ศ. 2561 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561 นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัย ไดเชิญ ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูอาวุโส กลาวอวยพรปใหม
แกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร

 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี 
ซึ่งมี นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน ไดเชิญผูเกี่ยวของกลุมตางๆ อาทิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณบดี ผูอำนวยการ ศูนย สถาบัน สำนัก เลขานุการคณะ นักศึกษา ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต มารวมสนทนากลุม เพ่ือใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ณ  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561 ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดเชิญ คณบดี ผูอำนวยการ ศูนย สถาบัน สำนัก มาประชุมและหารือ 
เรื่อง การจัดประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย ประจำป พ.ศ. 2561 ซึ่งมีกำหนดจัด ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 
ณ หองแซฟไฟร ศูนยการประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมีอาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เปนประธาน
การประชุม

 ในการประชุม กบม. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในฐานะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ
สวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ (ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) ไดชี้แจง แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานประจำป พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 แกหัวหนาสวนงาน ณ หองประชุม อ 1302 สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดนำผูแทนนักศึกษา จำนวน 3 ทีม จาก 20 ทีม ที่ไดรับรางวัลการแขงขัน
การสรางผลงานแบบธุรกิจ Startup ระดับชาติ จากกระทรวงวิทยาศาสตร ผลงานท่ีไดรับรางวัล อาทิ การขายบัตรเขาชมพิพิธภัณฑผานทาง 
Application การจัดการงานศพแบบครบวงจร มาจัดการแสดงใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารไดชม ณ บริเวณหนาหองประชุม
นริศรานุวัดติวงศ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะโบราณคดี ซึ่งมี ศาสตราจารยเกียรติคุณ 
ดร.สันติ เล็กสุขุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ไดกำหนดใหผูเขารับการสรรหา เปนผูสมควรดำรงตำแหนง
คณบดีคณะโบราณคดี จำนวน 1 คน  มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หองประชุมชั้น 2 ศูนยสันสกฤตศึกษา 
คณะโบราณคดี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ



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 34 (มกราคม 2561 – กุมภาพันธ 2561)

3

ประเด็นขาว
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* ขอแสดงความยินดีกับอาจารย และนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยศิลปากร
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย         
* สาระนารู

หนา

2

        

 “ ความเจริญของประเทศชาติ เปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำ

ของคน ทั้งชาติ ถือไดวาทุกคนแบงหนาที่กันทำประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และ

เกื้อกูลกันและกัน ไมมีผูใดจะอยูไดและทำงานใหแกประเทศชาติไดโดยลำพังตนเอง ”

สาระนารูสาระนารู

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖

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

1
1
2
4
6
8

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9  

 ในชวงเดือนมกราคม 2561 มีขาวที่นายินดีหลายเรื่อง ในนามของสภามหาวิทยาลัย

กระผมขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย ปริญญา ตันติสุข  ที่ไดรับพระราชโองการ

โปรดเกลาฯ แตงตั้ง ใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย  สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ ผูชวยศาสตราจารยจิรพัฒน ประพันธวิทยา ไดรับพระราชโองการ

โปรดเกลาฯ แตงตั้ง เปนราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป สาขาวิชาตันติภาษา สำนักศิลปกรรม 

 

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเกา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ท่ีไดรับยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ ประจำป 2560 

จำนวน 5 ราย คือ (1) นายสมศักด์ิ เชาวนธาดาพงศ (จิตรกรรม)  (2) นายศราวุธ ดวงจำปา (ประติมากรรม)  (3) นายเสวต เทศนธรรม (ประติมากรรม) 

(4) นายสมชาย แกวทอง (การออกแบบแฟชั่น) และ (5) นายเทพศิริ สุขโสภา สาขาวรรณศิลป                                                                                                                                    

 ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย  คณะวิทยาศาสตร ไดรับประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2560 

ศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน  คณะอักษรศาสตร และผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิรัชญ  ไชยพจนพานิช คณะโบราณคดี ไดรับรางวัลสภาวิจัย

แหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก (สาขาปรัชญา) ประจำป 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ผลงาน Startup   ไดรับรางวัลระดับชาติ ถึง 20 ทีม  จากที่มหาวิทยาลัย

สงเขารวมประกวดจำนวน 46 ทีม โดยผลงานที่ไดรับรางวัล อาทิ การขายบัตรเขาชมพิพิธภัณฑผานทาง Application การจัดการงานศพแบบครบวงจร  

ซึ่งมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหนักศึกษาตอยอดทำเปนธุรกิจที่นำไปใชจริงไดตอไป รวมทั้งควรปรับหลักสูตร การเรียนการสอนที่เนนใหนักศึกษา

เปนผูประกอบการ  เนนการฝกปฏิบัติใหมากขึ้น นอกจากนั้นควรสรางพื้นที่ใหนักศึกษาไดคิดสรางสรรคงาน การเริ่มตนธุรกิจ Startup 

 ขอแสดงความชื่นชมและเปนกำลังใจกับสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร และนักศึกษาเกาทุกทานที่ไดริเริ่มจัดโครงการ We are 

Silpakorn  ซ่ึงเปนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางนักศึกษาเกาจากทุกคณะวิชาและไดรวมกันจัดโครงการตางๆ อาทิ  Art & Design 

Service Center เพื่อเปนสื่อกลางในการใหบริการทางดานศิลปะและการออกแบบ ดนตรี ทัศนศิลปแกประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นยังเปนการสราง

ความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ และชวยประชาสัมพันธชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยศิลปากรดวย

 สำหรับการปรับปรุงวังทาพระ ซึ่งเปนเรื่องสำคัญมากและตองเรงดำเนินการนั้น ขณะนี้คณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนา

พื้นที่วังทาพระ (นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ) ไดกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน

ตางๆ มาแลวคือ

 (1) เดือนกุมภาพันธ 2561   สรุปแบบการกอสราง รายละเอียดการกอสราง ขอบเขตการทำงานของผูรับเหมา

 (2) เดือนเมษายน 2561  คาดวาจะไดผูรับจางในการกอสราง 

 (3) เดือนพฤษภาคม 2562 คาดวาการดำเนินการกอสรางจะแลวเสร็จ

            จึงขอประชาสัมพันธใหทุกทานทราบ และสภามหาวิทยาลัยจะกำกับติดตามการปรับปรุงวังทาพระอยางตอเนื่องครับ

 ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 จะมีการจัดโครงการประชุมระดมความคิดระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำป 2561 ในหัวขอ การบูรณาการองคความรูและศักยภาพดานการทองเที่ยวและการอนุรักษศิลปกรรมเพื่อการ

พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองแซฟไฟร ศูนยการประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี รวมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่สวนขยายการจัดการศึกษา 

City Campus จึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมประชุมดวยครับ
ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย และนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยศิลปากร

 สภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับอาจารยที่ไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย และราชบัณฑิต 
และนักศึกษาเกาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ที่ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ ประจำป 2560 และอาจารยที่ไดรางวัลตางๆ

1. อาจารยไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย 1 ราย และราชบัณฑิต 1 ราย คือ

2. นักศึกษาเกา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ ประจำป 2560 จำนวน 5 ราย คือ

 มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รองศาสตราจารยปริญญา ตันติสุข ใหดำรงตำแหนง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชาทัศนศิลป สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2558

 มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยจิรพัฒน  ประพันธวิทยา  
เปนราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป สาขาวิชาตันติภาษา สำนักศิลปกรรม

รองศาสตราจารยปริญญา ตันติสุข
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ

ผูชวยศาสตราจารยจิรพัฒน  ประพันธวิทยา
คณะโบราณคดี

 ตัวอยางผลงาน

นายสมศักดิ์ เชาวนธาดาพงศ
สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม)

นายเสวต เทศนธรรม
สาขาทัศนศิลป (ประติมากรรม)

นายสมชาย แกวทอง
สาขาทัศนศิลป (การออกแบบแฟชั่น)

นายเทพศิริ สุขโสภา
สาขาวรรณศิลป

ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย
คณะวิทยาศาสตร

ศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน
คณะอักษรศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิรัชญ ไชยพจนพานิช
คณะโบราณคดี

นายศราวุธ ดวงจำปา
สาขาทัศนศิลป (ประติมากรรม)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิรัชญ ไชยพจนพานิช ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย 
ระดับดีมาก ประจำป 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สาขาปรัชญา

3. อาจารยที่ไดรับรางวัลตางๆ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย และนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยศิลปากร

        

 Co-Working Space คือ “พื้นที่การทำงานโดยไมจำกัดสังกัด” เพราะวาไมวาคุณจะประกอบอาชีพไหน หรือมาจาก

บริษัทอะไร คุณก็สามารถใชบริการ Co-Working Space ในการทำงานไดเหมือนกัน โดยการเชาบริการซึ่งเราสามารถเลือกรูปแบบ

แพ็คเกจไดตามที่เราตองการ โดยปกติ Co-Working Space จะมีอุปกรณหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใหเหมือนกับที่ออฟฟศทั่วไป

มีอยูแลว ไมวาจะเปน อินเทอรเน็ต, เคร่ืองฉายภาพ (projector), เคร่ืองพิมพเอกสาร (printer) แต Co-Working Space แตกตางจาก

ออฟฟศทั่วไปที่เราใชทางานอยูทุกวันอยางไร ขอดี Co-Working Space

 1. ประหยัดคาใชจาย

     สำหรับธุรกิจ Startup อาจจะมีความจำเปนที่จะตองใชสถานที่ในการทำงาน แตการที่จะไปเชาสำนักงานก็เปนอะไร

ที่ใชตนทุนคอนขางสูง และยังมีสัญญาเรื่องของระยะเวลาในการเชามาผูกมัดอีกดวย ดังนั้น Co-Working Space จะมาแกปญหา

ในสวนของคาใชจายในที่นี้ เพราะวาสามารถเชาไดทั้งแบบเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน และรายป

 2. การเดินทางที่สะดวก

    สำหรับคนที่มีที่พักอยูหางไกลจากสถานที่ทำงาน Co-Working Space จึงเปนตัวเลือกที่นาสนใจถาหากคุณสามารถ

ทำงานไดโดยไมตองเขาสำนักงาน เพราะโดยสวนใหญแลว Co-Working Space จะหาไดงายๆ ในตัวเมือง

 3. ลงทุนเพื่อที่จะสรางแรงผลักดันในการทำงาน

    การจายเงินใหกับ Co-Working Space เพื่อทำงาน เรารูสึกวาเราใชเงินกับอะไรบางอยางไป เราจึงอยากไดผลประโยชน

กลับจากส่ิงท่ีเราเสียไปมากท่ีสุด จากการวิจัยของ Deskmag พบวาคนท่ีตัดสินใจทำงานใน Co-Working Space จะมีแรงผลักดัน

ในการการทำงาน และยังมีปฏิสัมพันธกับคนอื่นที่ดี มากกวาคนทั่วไปอีกดวย

 4. คุณจะไดสังคมใหมๆ

    Co-Working Space ไมไดจำกัดวาคุณจะตองทำอาชีพอะไรหรือมาจากที่ไหน ดังนั้นคุณสามารถเขาไปเจอหลากหลาย

อาชีพในน้ัน คุณสามารถแลกเปล่ียนความคิดกับคนอ่ืนๆ ซ่ึงคุณอาจจะไดเพ่ือนใหมๆ  สังคมใหมๆ  และมุมมองใหมๆ  ในการทำงาน

กลับมาดวยครับ

คำศัพทที่นาสนใจ  “Co-Working Space”

ขอขอบคุณขอมูล/อางอิงขอมูลจาก https://www.mebytmb.com/blog/view/co-working-space-digital-age.html
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