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ปที่ 9 ฉบับที่ 51 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563)

  

* พระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2562
* สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
   ทรงสำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ปการศึกษา 2562
* คำสอนของพอ
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* พิธีทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ แดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
   (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
* แสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
* แนะนำคณบดีคนใหม
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู
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* พระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประเด็นขาว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2562

 ขาวสารสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอนอมนำพระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปการศึกษา 2562  เมื่อ  

วันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีความตอนหนึ่งวา

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม  ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน

พระองค  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปนี้  ขอแสดงความชื่นชมตอผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิต

ทุกคน  ที่ไดรับเกียรติและความสำเร็จ

 ความรูที่บัณฑิตไดสรางสมอบรมมานั้น  เปนทั้งพื้นฐานอันมั่นคง  และเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพ สำหรับแตละคน

จะนำไปใชประกอบอาชีพการงาน  แตความรูดังกลาวจะเปนคุณเปนประโยชนหรือไมเพียงใด  ขึ้นอยูกับการนำไปใชเปนสำคัญ  

ผูใดนำความรูไปใชในทางที่ถูกตอง กอใหเกิดประโยชนสรางสรรค ความรูของผูนั้นก็มีคุณคา  แตผูใดนำความรูไปใชในทางที่ไม

ถูกตอง  กอใหเกิดโทษเสียหาย  ความรูที่มีอยูก็ยอมไรคาไป  บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแลว  ถือไดวา

เปนผูมีความรูสูง  หากนำความรูไปใชในทางที่ดีที่ถูกตองก็จะบังเกิดผลเปนประโยชนอยางมาก  แตหากนำไปใชในทางตรงขาม  

ก็จะเปนโทษเสียหายมากเชนเดียวกัน  จึงขอใหทุกคนตั้งตัวตั้งใจใหแนวแนที่จะใชความรูของตนอยางมีคุณคา  โดยนำไปใช

ประกอบกิจการงานที่สุจริต  ดวยวิธีการที่ดีที่ถูกตองใหบังเกิดผลเปนประโยชนเปนความเจริญมั่นคงทั้งแกตน  แกงานที่ปฏิบัติ  

และแกประเทศชาติของเรา

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคนและทุกทานที่มารวมในพิธีนี้  มีความ

สำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

พระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำปการศึกษา 2562

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

ทรงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 

ปการศึกษา 2562

 เมื่อวันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

ใหสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค              

มาพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปการศึกษา 2562  ณ อาคารศูนย

ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

ซึ่งในปการศึกษา 2562 นี้  สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี  ไดเขารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรม

และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำอวยพรปใหมภาษาไทย-อังกฤษ 

 การสงมอบคำอวยพรปใหมใหแกกันในชวงสงทายปเกา ตอนรับปใหม ถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่จะใชโอกาสนี้มอบความ
ปรารถนาดีไปยังผูที่เคารพรัก ไมวาจะเปนการอวยพรปใหมแกผูใหญ พอแม เจานาย เพื่อน หรือคนรัก คำอวยพรปใหม ความหมายดีๆ 
สามารถสรางแรงบันดาลใจและใหกำลังใจแกกัน สื่อแทนความหวงใยและความปรารถนาดี จึงไดนำคำอวยพรปใหม ภาษาอังกฤษ 
และภาษาไทยมานำสงความสุข

1. I hope this year turns out to be the best year of your life and 
your family too. Happy new year!
2. I wish you and your beautiful family a very happy and prosperous 
new year. Stay safe and beat the Pandemic with new energy.
3. Happy New Year to you and your family! Wishing you 365 days 
of good luck!
4. I hope that the new year will be the best year of your life. May
all your dreams come true and all your hopes be fulfilled!
5. Remember all the good memories you have made and know
that your life will be so full of wonders in the coming year. Happy 
New Year 2021!
6. A new year means 365 new opportunities. Make sure to make
the best use of it! Happy new year.
7. May the 12 months of the new year be full of new achievements 
for you. May the days be filled with eternal happiness for you and
your family!
8. A new year is like a blank book. The pen is in your hands. It is
your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year!
9. May this new year brings new hope, new opportunities, and 
success for you. Happy new year.
10. Best friendships are the ones that don’t fade away no matter
what. Thanks, mate for everything. Have a blessed new year!
11. Nothing can weaken our friendship. The more years we spend 
together, the stronger our friendship will become. Happy new year 2021!
12. A basket full of smile, joy and warm wishes sent to you from
thousand miles away for you my dear Friend! A very Happy New Year.
13. A friend like you is one in a million and much precious to be
treasured. I am thankful to have you in my life. Wishing you an
ecstatic new year!
14. A new year gives us the chance to turn over a new page of 
the diary of life and write anything on it as we wish. Hope this 
upcoming year brings you happiness. Happy New Year.
15. Remote of your life is in your hands. Switch the bad channels
into good channels and move forward. Wish you a very Happy 
and Prosperous New Year ahead.

- ฉันขอใหปใหมนี้เปนปที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตสำหรับคุณและครอบครัว 
แฮปปนิวเยียร!
- ขอใหคุณและครอบครัวที่นารัก มีแตความสุขและความเจริญรุงเรือง
ในวันปใหม ขอใหปลอดภัยและมีพลังใหมๆ  ตอสูกับสถานการณโรคระบาด
- สวัสดีปใหมแกคุณและครอบครัว ขอใหโชคดีตลอดทั้ง 365 วัน!

- ฉันขอใหปใหมน้ีเปนปท่ียอดเย่ียมท่ีสุดในชีวิตของคุณ ความฝนท้ังหมด
กลายเปนจริง และทุกสิ่งที่มุงหวังถูกเติมเต็ม!
- จดจำทุกความทรงจำดีๆ ที่คุณไดสรางไวในปนี้ และขอใหชีวิตในปหนา
เต็มไปดวยเรื่องราวที่ยอดเยี่ยม สวัสดีปใหม 2021

- ปใหมหมายถึงการมีโอกาสใหมๆ ถึง 365 โอกาส ใชทุกโอกาสใหดีที่สุด! 
สวัสดีปใหม
- ขอให 12 เดือนของปใหม มีแตความสำเร็จใหมๆ  ขอใหคุณและครอบครัว
มีความสุขในทุกๆ วันตลอดไป

- ปใหมเปรียบดั่งหนังสือที่วางเปลา ปากกาอยูในมือคุณแลว คุณมีโอกาส
ที่จะเขียนเรื่องราวที่สวยงามใหตัวเอง สวัสดีปใหม!
- ขอใหปใหมนำพาความหวังใหมๆ  โอกาสใหมๆ  และความสำเร็จมาใหคุณ 
แฮปปนิวเยียร
- มิตรภาพที่ดีคือสิ่งที่ไมเลือนหายไปไมวาจะเกิดอะไรขึ้น ขอบคุณเพื่อนๆ 
สำหรับทุกอยาง ขอใหมีความสุขในวันปใหม!
- ไมมีอะไรมาบั่นทอนมิตรภาพของเราได เรายิ่งอยูดวยกันนานเทาไร 
มิตรภาพของเราก็ยิ่งแนนแฟนมากขึ้น สวัสดีใหม 2021!
- ตะกราที่เต็มไปดวยรอยยิ้ม ความเพลิดเพลิน และคำอวยพรที่แสนอบอุน 
ขอสงไปถึงเพื่อนรักอยางเธอ จากที่ที่หางไกลหลายพันไมล สุขสันตวันปใหม
- การมีเพื่อนดีๆ แบบเธอคือหนึ่งในลาน และมีคามากกวาทรัพยสมบัติ 
ฉันขอบคุณมากที่อยูในชีวิตของฉัน ขอใหปใหมนี้มีแตความสุข

- ปใหมเปดโอกาสใหทุกคนเปดไดอารี่ชีวิตหนาใหม และเขียนสิ่งใดก็ได
ที่ปรารถนา หวังวาปใหมนี้คุณจะมีแตความสุขนะ แฮปปนิวเยียร

- รีโมตชีวิตอยูในมือของคุณแลว กดเปลี่ยนชองที่แยๆ ไปดูชองที่ดีๆ 
และเดินหนาตอไป ขอใหมีความสุขและความเจริญรุงเรืองในวันปใหม

ภาษาอังกฤษ                                                         ภาษาไทย

อางอิงขอมูลจาก
https://www.msn.com/th-th/lifestyle/lifestyle/รวม-30-คำอวยพรปใหมภาษาไทย-อังกฤษ-ความหมายดีๆ-เหมาะสำหรับทุกคน/ar- BB1ckqqk?li=BBr91nl
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ปที่ 9 ฉบับที่ 51 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563)

  

* พระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2562
* สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
   ทรงสำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ปการศึกษา 2562
* คำสอนของพอ
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* พิธีทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ แดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
   (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
* แสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
* แนะนำคณบดีคนใหม
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู
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ประเด็นขาว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2562

 ขาวสารสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอนอมนำพระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปการศึกษา 2562  เมื่อ  

วันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีความตอนหนึ่งวา

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม  ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน

พระองค  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปนี้  ขอแสดงความชื่นชมตอผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิต

ทุกคน  ที่ไดรับเกียรติและความสำเร็จ

 ความรูที่บัณฑิตไดสรางสมอบรมมานั้น  เปนทั้งพื้นฐานอันมั่นคง  และเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพ สำหรับแตละคน

จะนำไปใชประกอบอาชีพการงาน  แตความรูดังกลาวจะเปนคุณเปนประโยชนหรือไมเพียงใด  ขึ้นอยูกับการนำไปใชเปนสำคัญ  

ผูใดนำความรูไปใชในทางที่ถูกตอง กอใหเกิดประโยชนสรางสรรค ความรูของผูนั้นก็มีคุณคา  แตผูใดนำความรูไปใชในทางที่ไม

ถูกตอง  กอใหเกิดโทษเสียหาย  ความรูที่มีอยูก็ยอมไรคาไป  บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแลว  ถือไดวา

เปนผูมีความรูสูง  หากนำความรูไปใชในทางที่ดีที่ถูกตองก็จะบังเกิดผลเปนประโยชนอยางมาก  แตหากนำไปใชในทางตรงขาม  

ก็จะเปนโทษเสียหายมากเชนเดียวกัน  จึงขอใหทุกคนตั้งตัวตั้งใจใหแนวแนที่จะใชความรูของตนอยางมีคุณคา  โดยนำไปใช

ประกอบกิจการงานที่สุจริต  ดวยวิธีการที่ดีที่ถูกตองใหบังเกิดผลเปนประโยชนเปนความเจริญมั่นคงทั้งแกตน  แกงานที่ปฏิบัติ  

และแกประเทศชาติของเรา

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคนและทุกทานที่มารวมในพิธีนี้  มีความ

สำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

พระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำปการศึกษา 2562

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

ทรงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 

ปการศึกษา 2562

 เมื่อวันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

ใหสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค              

มาพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปการศึกษา 2562  ณ อาคารศูนย

ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

ซึ่งในปการศึกษา 2562 นี้  สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี  ไดเขารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรม

และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำอวยพรปใหมภาษาไทย-อังกฤษ 

 การสงมอบคำอวยพรปใหมใหแกกันในชวงสงทายปเกา ตอนรับปใหม ถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่จะใชโอกาสนี้มอบความ
ปรารถนาดีไปยังผูที่เคารพรัก ไมวาจะเปนการอวยพรปใหมแกผูใหญ พอแม เจานาย เพื่อน หรือคนรัก คำอวยพรปใหม ความหมายดีๆ 
สามารถสรางแรงบันดาลใจและใหกำลังใจแกกัน สื่อแทนความหวงใยและความปรารถนาดี จึงไดนำคำอวยพรปใหม ภาษาอังกฤษ 
และภาษาไทยมานำสงความสุข

1. I hope this year turns out to be the best year of your life and 
your family too. Happy new year!
2. I wish you and your beautiful family a very happy and prosperous 
new year. Stay safe and beat the Pandemic with new energy.
3. Happy New Year to you and your family! Wishing you 365 days 
of good luck!
4. I hope that the new year will be the best year of your life. May
all your dreams come true and all your hopes be fulfilled!
5. Remember all the good memories you have made and know
that your life will be so full of wonders in the coming year. Happy 
New Year 2021!
6. A new year means 365 new opportunities. Make sure to make
the best use of it! Happy new year.
7. May the 12 months of the new year be full of new achievements 
for you. May the days be filled with eternal happiness for you and
your family!
8. A new year is like a blank book. The pen is in your hands. It is
your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year!
9. May this new year brings new hope, new opportunities, and 
success for you. Happy new year.
10. Best friendships are the ones that don’t fade away no matter
what. Thanks, mate for everything. Have a blessed new year!
11. Nothing can weaken our friendship. The more years we spend 
together, the stronger our friendship will become. Happy new year 2021!
12. A basket full of smile, joy and warm wishes sent to you from
thousand miles away for you my dear Friend! A very Happy New Year.
13. A friend like you is one in a million and much precious to be
treasured. I am thankful to have you in my life. Wishing you an
ecstatic new year!
14. A new year gives us the chance to turn over a new page of 
the diary of life and write anything on it as we wish. Hope this 
upcoming year brings you happiness. Happy New Year.
15. Remote of your life is in your hands. Switch the bad channels
into good channels and move forward. Wish you a very Happy 
and Prosperous New Year ahead.

- ฉันขอใหปใหมนี้เปนปที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตสำหรับคุณและครอบครัว 
แฮปปนิวเยียร!
- ขอใหคุณและครอบครัวที่นารัก มีแตความสุขและความเจริญรุงเรือง
ในวันปใหม ขอใหปลอดภัยและมีพลังใหมๆ  ตอสูกับสถานการณโรคระบาด
- สวัสดีปใหมแกคุณและครอบครัว ขอใหโชคดีตลอดทั้ง 365 วัน!

- ฉันขอใหปใหมน้ีเปนปท่ียอดเย่ียมท่ีสุดในชีวิตของคุณ ความฝนท้ังหมด
กลายเปนจริง และทุกสิ่งที่มุงหวังถูกเติมเต็ม!
- จดจำทุกความทรงจำดีๆ ที่คุณไดสรางไวในปนี้ และขอใหชีวิตในปหนา
เต็มไปดวยเรื่องราวที่ยอดเยี่ยม สวัสดีปใหม 2021

- ปใหมหมายถึงการมีโอกาสใหมๆ ถึง 365 โอกาส ใชทุกโอกาสใหดีที่สุด! 
สวัสดีปใหม
- ขอให 12 เดือนของปใหม มีแตความสำเร็จใหมๆ  ขอใหคุณและครอบครัว
มีความสุขในทุกๆ วันตลอดไป

- ปใหมเปรียบดั่งหนังสือที่วางเปลา ปากกาอยูในมือคุณแลว คุณมีโอกาส
ที่จะเขียนเรื่องราวที่สวยงามใหตัวเอง สวัสดีปใหม!
- ขอใหปใหมนำพาความหวังใหมๆ  โอกาสใหมๆ  และความสำเร็จมาใหคุณ 
แฮปปนิวเยียร
- มิตรภาพที่ดีคือสิ่งที่ไมเลือนหายไปไมวาจะเกิดอะไรขึ้น ขอบคุณเพื่อนๆ 
สำหรับทุกอยาง ขอใหมีความสุขในวันปใหม!
- ไมมีอะไรมาบั่นทอนมิตรภาพของเราได เรายิ่งอยูดวยกันนานเทาไร 
มิตรภาพของเราก็ยิ่งแนนแฟนมากขึ้น สวัสดีใหม 2021!
- ตะกราที่เต็มไปดวยรอยยิ้ม ความเพลิดเพลิน และคำอวยพรที่แสนอบอุน 
ขอสงไปถึงเพื่อนรักอยางเธอ จากที่ที่หางไกลหลายพันไมล สุขสันตวันปใหม
- การมีเพื่อนดีๆ แบบเธอคือหนึ่งในลาน และมีคามากกวาทรัพยสมบัติ 
ฉันขอบคุณมากที่อยูในชีวิตของฉัน ขอใหปใหมนี้มีแตความสุข

- ปใหมเปดโอกาสใหทุกคนเปดไดอารี่ชีวิตหนาใหม และเขียนสิ่งใดก็ได
ที่ปรารถนา หวังวาปใหมนี้คุณจะมีแตความสุขนะ แฮปปนิวเยียร

- รีโมตชีวิตอยูในมือของคุณแลว กดเปลี่ยนชองที่แยๆ ไปดูชองที่ดีๆ 
และเดินหนาตอไป ขอใหมีความสุขและความเจริญรุงเรืองในวันปใหม

ภาษาอังกฤษ                                                         ภาษาไทย

อางอิงขอมูลจาก
https://www.msn.com/th-th/lifestyle/lifestyle/รวม-30-คำอวยพรปใหมภาษาไทย-อังกฤษ-ความหมายดีๆ-เหมาะสำหรับทุกคน/ar- BB1ckqqk?li=BBr91nl
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ปที่ 9 ฉบับที่ 51 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563)

  

* พระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2562
* สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
   ทรงสำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ปการศึกษา 2562
* คำสอนของพอ
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* พิธีทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ แดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
   (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
* แสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
* แนะนำคณบดีคนใหม
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู
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ประเด็นขาว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2562

 ขาวสารสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอนอมนำพระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปการศึกษา 2562  เมื่อ  

วันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีความตอนหนึ่งวา

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม  ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน

พระองค  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปนี้  ขอแสดงความชื่นชมตอผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิต

ทุกคน  ที่ไดรับเกียรติและความสำเร็จ

 ความรูที่บัณฑิตไดสรางสมอบรมมานั้น  เปนทั้งพื้นฐานอันมั่นคง  และเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพ สำหรับแตละคน

จะนำไปใชประกอบอาชีพการงาน  แตความรูดังกลาวจะเปนคุณเปนประโยชนหรือไมเพียงใด  ขึ้นอยูกับการนำไปใชเปนสำคัญ  

ผูใดนำความรูไปใชในทางที่ถูกตอง กอใหเกิดประโยชนสรางสรรค ความรูของผูนั้นก็มีคุณคา  แตผูใดนำความรูไปใชในทางที่ไม

ถูกตอง  กอใหเกิดโทษเสียหาย  ความรูที่มีอยูก็ยอมไรคาไป  บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแลว  ถือไดวา

เปนผูมีความรูสูง  หากนำความรูไปใชในทางที่ดีที่ถูกตองก็จะบังเกิดผลเปนประโยชนอยางมาก  แตหากนำไปใชในทางตรงขาม  

ก็จะเปนโทษเสียหายมากเชนเดียวกัน  จึงขอใหทุกคนตั้งตัวตั้งใจใหแนวแนที่จะใชความรูของตนอยางมีคุณคา  โดยนำไปใช

ประกอบกิจการงานที่สุจริต  ดวยวิธีการที่ดีที่ถูกตองใหบังเกิดผลเปนประโยชนเปนความเจริญมั่นคงทั้งแกตน  แกงานที่ปฏิบัติ  

และแกประเทศชาติของเรา

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคนและทุกทานที่มารวมในพิธีนี้  มีความ

สำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

พระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำปการศึกษา 2562

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

ทรงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 

ปการศึกษา 2562

 เมื่อวันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

ใหสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค              

มาพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปการศึกษา 2562  ณ อาคารศูนย

ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

ซึ่งในปการศึกษา 2562 นี้  สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี  ไดเขารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรม

และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำอวยพรปใหมภาษาไทย-อังกฤษ 

 การสงมอบคำอวยพรปใหมใหแกกันในชวงสงทายปเกา ตอนรับปใหม ถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่จะใชโอกาสนี้มอบความ
ปรารถนาดีไปยังผูที่เคารพรัก ไมวาจะเปนการอวยพรปใหมแกผูใหญ พอแม เจานาย เพื่อน หรือคนรัก คำอวยพรปใหม ความหมายดีๆ 
สามารถสรางแรงบันดาลใจและใหกำลังใจแกกัน สื่อแทนความหวงใยและความปรารถนาดี จึงไดนำคำอวยพรปใหม ภาษาอังกฤษ 
และภาษาไทยมานำสงความสุข

1. I hope this year turns out to be the best year of your life and 
your family too. Happy new year!
2. I wish you and your beautiful family a very happy and prosperous 
new year. Stay safe and beat the Pandemic with new energy.
3. Happy New Year to you and your family! Wishing you 365 days 
of good luck!
4. I hope that the new year will be the best year of your life. May
all your dreams come true and all your hopes be fulfilled!
5. Remember all the good memories you have made and know
that your life will be so full of wonders in the coming year. Happy 
New Year 2021!
6. A new year means 365 new opportunities. Make sure to make
the best use of it! Happy new year.
7. May the 12 months of the new year be full of new achievements 
for you. May the days be filled with eternal happiness for you and
your family!
8. A new year is like a blank book. The pen is in your hands. It is
your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year!
9. May this new year brings new hope, new opportunities, and 
success for you. Happy new year.
10. Best friendships are the ones that don’t fade away no matter
what. Thanks, mate for everything. Have a blessed new year!
11. Nothing can weaken our friendship. The more years we spend 
together, the stronger our friendship will become. Happy new year 2021!
12. A basket full of smile, joy and warm wishes sent to you from
thousand miles away for you my dear Friend! A very Happy New Year.
13. A friend like you is one in a million and much precious to be
treasured. I am thankful to have you in my life. Wishing you an
ecstatic new year!
14. A new year gives us the chance to turn over a new page of 
the diary of life and write anything on it as we wish. Hope this 
upcoming year brings you happiness. Happy New Year.
15. Remote of your life is in your hands. Switch the bad channels
into good channels and move forward. Wish you a very Happy 
and Prosperous New Year ahead.

- ฉันขอใหปใหมนี้เปนปที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตสำหรับคุณและครอบครัว 
แฮปปนิวเยียร!
- ขอใหคุณและครอบครัวที่นารัก มีแตความสุขและความเจริญรุงเรือง
ในวันปใหม ขอใหปลอดภัยและมีพลังใหมๆ  ตอสูกับสถานการณโรคระบาด
- สวัสดีปใหมแกคุณและครอบครัว ขอใหโชคดีตลอดทั้ง 365 วัน!

- ฉันขอใหปใหมน้ีเปนปท่ียอดเย่ียมท่ีสุดในชีวิตของคุณ ความฝนท้ังหมด
กลายเปนจริง และทุกสิ่งที่มุงหวังถูกเติมเต็ม!
- จดจำทุกความทรงจำดีๆ ที่คุณไดสรางไวในปนี้ และขอใหชีวิตในปหนา
เต็มไปดวยเรื่องราวที่ยอดเยี่ยม สวัสดีปใหม 2021

- ปใหมหมายถึงการมีโอกาสใหมๆ ถึง 365 โอกาส ใชทุกโอกาสใหดีที่สุด! 
สวัสดีปใหม
- ขอให 12 เดือนของปใหม มีแตความสำเร็จใหมๆ  ขอใหคุณและครอบครัว
มีความสุขในทุกๆ วันตลอดไป

- ปใหมเปรียบดั่งหนังสือที่วางเปลา ปากกาอยูในมือคุณแลว คุณมีโอกาส
ที่จะเขียนเรื่องราวที่สวยงามใหตัวเอง สวัสดีปใหม!
- ขอใหปใหมนำพาความหวังใหมๆ  โอกาสใหมๆ  และความสำเร็จมาใหคุณ 
แฮปปนิวเยียร
- มิตรภาพที่ดีคือสิ่งที่ไมเลือนหายไปไมวาจะเกิดอะไรขึ้น ขอบคุณเพื่อนๆ 
สำหรับทุกอยาง ขอใหมีความสุขในวันปใหม!
- ไมมีอะไรมาบั่นทอนมิตรภาพของเราได เรายิ่งอยูดวยกันนานเทาไร 
มิตรภาพของเราก็ยิ่งแนนแฟนมากขึ้น สวัสดีใหม 2021!
- ตะกราที่เต็มไปดวยรอยยิ้ม ความเพลิดเพลิน และคำอวยพรที่แสนอบอุน 
ขอสงไปถึงเพื่อนรักอยางเธอ จากที่ที่หางไกลหลายพันไมล สุขสันตวันปใหม
- การมีเพื่อนดีๆ แบบเธอคือหนึ่งในลาน และมีคามากกวาทรัพยสมบัติ 
ฉันขอบคุณมากที่อยูในชีวิตของฉัน ขอใหปใหมนี้มีแตความสุข

- ปใหมเปดโอกาสใหทุกคนเปดไดอารี่ชีวิตหนาใหม และเขียนสิ่งใดก็ได
ที่ปรารถนา หวังวาปใหมนี้คุณจะมีแตความสุขนะ แฮปปนิวเยียร

- รีโมตชีวิตอยูในมือของคุณแลว กดเปลี่ยนชองที่แยๆ ไปดูชองที่ดีๆ 
และเดินหนาตอไป ขอใหมีความสุขและความเจริญรุงเรืองในวันปใหม

ภาษาอังกฤษ                                                         ภาษาไทย

อางอิงขอมูลจาก
https://www.msn.com/th-th/lifestyle/lifestyle/รวม-30-คำอวยพรปใหมภาษาไทย-อังกฤษ-ความหมายดีๆ-เหมาะสำหรับทุกคน/ar- BB1ckqqk?li=BBr91nl
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 การประชุมสภามหาวิทยาลัยในชวง 1-2 เดือนที่ผานมานี้ คณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ไดเริ่ม
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา (สิงหาคม 2562 – สิงหาคม 2563) ใหสภามหาวิทยาลัยทราบแลว จึงขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกชุดที่ไดชวยกลั่นกรองงาน และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และ
จากบริบทการพัฒนามหาวิทยาลัย สถานการณภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบางชุดมี
ความคาบเกี่ยว เชื่อมโยงกัน จึงควรระดมความคิดและรวมกันพิจารณาทบทวนโครงสราง บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
ชุดตางๆ รวมถึงขอบังคับที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดำเนินการของคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสวนงาน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ขอประชาสัมพันธ ความกาวหนาโครงการ  Silpakorn University Transformation  ซึ่งเปนนโยบายที่สำคัญของ
สภามหาวิทยาลัย  ขณะนี้ที่ปรึกษาชาวญี่ปุนไดสรุปรายงานผลการวิเคราะห  สภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากร
เสร็จแลว  โดยผลการวิเคราะหครอบคลุมในมิติตางๆ  และมีความชัดเจนในระดับหนึ่งแลว  ทั้งการกำหนดวิสัยทัศน กลยุทธ
ของมหาวิทยาลัย หลักสูตร การพัฒนานักศึกษา  Social Relation  การบริหารจัดการ การวิจัย เทคโนโลยี ฯลฯ  พรอมทั้ง
ไดนำเสนอจุดดีของมหาวิทยาลัย เชนเรื่อง นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพสูง การสรางจุดเดนแกนักศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา ฯลฯ และส่ิงท่ีควรปรับปรุงพัฒนา เชน  ควรเพ่ิม Art Impact  การนำความรู/สินทรัพยท่ีอยูมาใชประโยชน
อยางเต็มที่  การเชื่อมโยงขอมูลระหวางสวนกลางและวิทยาเขตที่ยังไมมีประสิทธิภาพ  การวิจัยที่ยังมีไมเพียงพอ เปนตน 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัย  สวนงานและทุกฝายที่เกี่ยวของ  นำรายงานผลการวิเคราะหของที่ปรึกษา
ชาวญี่ปุน ไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา และการปฏิรูปมหาวิทยาลัยตอไปแลว
 สำหรับการปรับปรุงวังทาพระ ไดรับรายงานวาการดำเนินการจะแลวเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งจะทำให
การจัดการศึกษา การดำเนินงานในดานตางๆ ของคณะทางวังทาพระเปนไปดวยความเรียบรอยขึ้น 
 เนื่องในเทศกาลปใหม พ.ศ.2564 ในนามของสภามหาวิทยาลัย กระผมขอบคุณทุกทานที่ตลอดป พ.ศ.2563 ไดรวม
กันทำงานเปนอยางดี ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งที่ทานเคารพนับถึอ อำนวยพรใหทุกทานมีความสุข สุขภาพแข็งแรง 
ประสบความสำเร็จ และมีความเจริญกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป ขอบคุณและสวัสดีปใหมครับ
ขอเปนกำลังใจใหทุกทานครับ
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กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

คุย

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยในชวง 1-2 เดือนที่ผานมานี้ คณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ไดเริ่ม

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

คุย
 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2563 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดเขารวมในพิธีทูลถวาย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
แด สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหาร ซึ่งเปนสิริมงคลยิ่งแกชาวมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน   

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)

พิธีทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 

แด สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เขาเฝาฯ ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

ประวัติศาสตรศิลปะ  แดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  (อมฺพรมหาเถร)  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก 

ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไดรับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ประจำปการศึกษา 2562 จากสถาบันการศึกษาตางๆ

 คุณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ อยุธยา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดรับปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดรับปริญญารัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการปกครอง  (ผูทำคุณประโยชนแกสังคม) 
จาก  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

แนะนำคณบดีคนใหม 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบแตงตั้ง รองศาสตราจารย 

ดร.ธนะเศรษฐ  งาวหิรัญพัฒน เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแต

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เปนตนไป

ดานการศึกษาโดยสังเขป 
ระดับปริญญาตรี  เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาเอก  Doctor of Philosophy, Pharmaceutical Sciences, 
   Toyama Medical and Pharmaceutical University 

ประสบการณทำงานโดยสังเขป

พ.ศ. 2547 - 2548 ผูชวยคณบดีฝายวิจัย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2551 - 2559 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2559 - 2563 คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  9/2563  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563   มีมติเห็นชอบแตงตั้ง  อาจารย 

ดร.สุภาพ เกิดแสง เปนผูสมควรดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแต

วันที่ 2  พฤศจิกายน 2563  เปนตนไป

ดานการศึกษาโดยสังเขป 
ป 2002  B.A. Cum Laude in Mathematics and with Distinction 
  in All Subjects  Cornell University, Ithaca, New York 
ป 2005  M.A. Mathematics
  University of Southern California, Los Angeles , California
ป 2010  Ph.D. Mathematics
  University of Southern California, Los Angeles , California 

ประสบการณทำงานโดยสังเขป
พ.ศ. 2558 – 2560 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2560 – 2562 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2562 – ปจจุบัน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร

อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง 
ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  10/2563  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  มีมติเห็นชอบแตงตั้ง  อาจารย 
ดร.วัชราภรณ รวมธรรม  เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  โดยมีวาระการดำรง
ตำแหนง  4 ป ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เปนตนไป

ดานการศึกษาโดยสังเขป 
ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระดับปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ระดับปริญญาเอก  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประสบการณทำงานโดยสังเขป
พ.ศ. 2547 - 2549 รักษาการเลขานุการคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
   การเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน รองคณบดีฝายบริหาร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
   การเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย ดร.วัชราภรณ รวมธรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

 มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ไดจัดทำโครงการสรางสรรคศิลปะ
รวมสมัยเพื่อตอยอดทุนทางวัฒนธรรม โดยมี ผูชวยศาสตราจารย เอกพงษ ตรีตรง จากคณะมัณฑนศิลป เปนผูรับผิดชอบ
โครงการ การดำเนินโครงการดังกลาวสรุปไดดังนี้
 1. ไดนำองคความรูดานการออกแบบ ไปจัดอบรมใหความรูแกชุมชน ผูนำ ผูบริหารในระดับตางๆ  ทั่วประเทศ โดยมี
แนวคิดสำคัญคือการนำอัตลักษณของแตละชุมชนจากศาสตร 4DNA มาออกแบบ ประยุกตสรางสรรคในหลากหลายมิติ อาทิ 
ตราสินคา ตัวอักษรประจำจังหวัด ผลิตภัณฑ สินคาประเภทตาง ๆ ตลอดจนการสรางสรรคเมืองใหนาอยูอยางมีอัตลักษณ ซ่ึงชวย
สรางคุณคา มูลคาเพ่ิมแกสินคา และชุมชน ทองถ่ินมีรายได มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  มีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ชวยสรางแรง
บันดาลใจในการตอยอดสรางสรรคผลงานในลักษณะตางๆ ดวยศิลปะและการออกแบบ จึงเปนโครงการที่มีประโยชนอยางยิ่ง  
รวมถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการชวยเหลือสังคม ประเทศชาติ นำมาซึ่งชื่อเสียงสูมหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. จากการดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง ทำใหมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน องคกรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก รวมถึงไดรับเชิญไปเปนผูทรงคุณวุฒิ ใหคำปรึกษาในกรม กองกระทรวงตางๆ ซึ่งเปนการสราง
ชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกชองทางหนึ่ง ตลอดจนโครงการดังกลาวไดเกิดการบูรณาการกับหนวยงานตางๆ มากมาย 
เชน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) และกระทรวงพาณิชย
 3. ไดขยายโครงการไปในตางประเทศดวย โดยไดรับเชิญไปบรรยายเร่ืองแนวคิด 4DNA ในประเทศ เบลเย่ียม มหาวิทยาลัย 
Indonesia Institute of Arts Yogyakarta Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI) ประเทศอินโดนีเซีย เมืองพะโค สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา ขณะนี้ไดเริ่มดำเนินการนำไปประยุกตใช และสรางสรรคกับการสรางเมือง Hantawaddy มีผลงานเชิง
ประจักษแลว
 4. จัดทำหนังสือโครงการสรางสรรคศิลปะรวมสมัยเพื่อตอยอดทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนหนังสือที่รวบรวมผลงานการ
ออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณทองถิ่น ภายใต “โครงการสรางสรรคศิลปะรวมสมัยเพื่อตอยอดทุนทางวัฒนธรรม” โดยไดมอบ
หนังสือฉบับท่ี 2 ใหกับ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
ณ ทำเนียบรัฐบาล และทานไดกลาวชื่นชมโครงการดังกลาวดวย

ที่ประชุมรับทราบและแสดงความชื่นชม

1. โครงการสรางสรรคศิลปะรวมสมัยเพื่อตอยอดทุนทางวัฒนธรรม และผลงานจากศาสตร 4DNA
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 ศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจำ ไดรับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (ผูทำคุณประโยชนแกพระ
ศาสนา) จาก  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

            “การศึกษาหาความรูจึงสำคัญตรงท่ีวา ตองศึกษาเพ่ือใหเกิด “ความฉลาดรู” คือ รูแลวสามารถ
นำไปใชประโยชนไดจริงๆ โดยไมเปนพิษเปนโทษ การศึกษาเพื่อความฉลาดรูมีขอปฏิบัติที่นาจะยึดเปนหลัก
อยางนอยสองประการ ประการแรกเม่ือจะศึกษาส่ิงใดเร่ืองใดใหรูจริง ควรจะศึกษาใหตลอด ครบถวนทุกแงมุม 
ไมใชเรียนรูแตเพียงบางสวนบางตอน หรือเพงเล็งเฉพาะแตเพียงบางแงบางมุม อีกประการหนึ่งซึ่งจะตอง
ปฏิบัติประกอบพรอมกันไปดวยเสมอ คือตองพิจารณาศึกษาเรื่องนั้นๆ ดวยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเปนปกติ 
และเที่ยงตรงเปนกลาง”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 22  มิถุนายน 2523

ท่ีมา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html
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 การประชุมสภามหาวิทยาลัยในชวง 1-2 เดือนที่ผานมานี้ คณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ไดเริ่ม
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา (สิงหาคม 2562 – สิงหาคม 2563) ใหสภามหาวิทยาลัยทราบแลว จึงขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกชุดที่ไดชวยกลั่นกรองงาน และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และ
จากบริบทการพัฒนามหาวิทยาลัย สถานการณภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบางชุดมี
ความคาบเกี่ยว เชื่อมโยงกัน จึงควรระดมความคิดและรวมกันพิจารณาทบทวนโครงสราง บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
ชุดตางๆ รวมถึงขอบังคับที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดำเนินการของคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสวนงาน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ขอประชาสัมพันธ ความกาวหนาโครงการ  Silpakorn University Transformation  ซึ่งเปนนโยบายที่สำคัญของ
สภามหาวิทยาลัย  ขณะนี้ที่ปรึกษาชาวญี่ปุนไดสรุปรายงานผลการวิเคราะห  สภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากร
เสร็จแลว  โดยผลการวิเคราะหครอบคลุมในมิติตางๆ  และมีความชัดเจนในระดับหนึ่งแลว  ทั้งการกำหนดวิสัยทัศน กลยุทธ
ของมหาวิทยาลัย หลักสูตร การพัฒนานักศึกษา  Social Relation  การบริหารจัดการ การวิจัย เทคโนโลยี ฯลฯ  พรอมทั้ง
ไดนำเสนอจุดดีของมหาวิทยาลัย เชนเรื่อง นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพสูง การสรางจุดเดนแกนักศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา ฯลฯ และส่ิงท่ีควรปรับปรุงพัฒนา เชน  ควรเพ่ิม Art Impact  การนำความรู/สินทรัพยท่ีอยูมาใชประโยชน
อยางเต็มที่  การเชื่อมโยงขอมูลระหวางสวนกลางและวิทยาเขตที่ยังไมมีประสิทธิภาพ  การวิจัยที่ยังมีไมเพียงพอ เปนตน 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัย  สวนงานและทุกฝายที่เกี่ยวของ  นำรายงานผลการวิเคราะหของที่ปรึกษา
ชาวญี่ปุน ไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา และการปฏิรูปมหาวิทยาลัยตอไปแลว
 สำหรับการปรับปรุงวังทาพระ ไดรับรายงานวาการดำเนินการจะแลวเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งจะทำให
การจัดการศึกษา การดำเนินงานในดานตางๆ ของคณะทางวังทาพระเปนไปดวยความเรียบรอยขึ้น 
 เนื่องในเทศกาลปใหม พ.ศ.2564 ในนามของสภามหาวิทยาลัย กระผมขอบคุณทุกทานที่ตลอดป พ.ศ.2563 ไดรวม
กันทำงานเปนอยางดี ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งที่ทานเคารพนับถึอ อำนวยพรใหทุกทานมีความสุข สุขภาพแข็งแรง 
ประสบความสำเร็จ และมีความเจริญกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป ขอบคุณและสวัสดีปใหมครับ
ขอเปนกำลังใจใหทุกทานครับ
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กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย
 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2563 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดเขารวมในพิธีทูลถวาย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
แด สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหาร ซึ่งเปนสิริมงคลยิ่งแกชาวมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน   

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

พิธีทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 

แด สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เขาเฝาฯ ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

ประวัติศาสตรศิลปะ  แดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  (อมฺพรมหาเถร)  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก 

ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไดรับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ประจำปการศึกษา 2562 จากสถาบันการศึกษาตางๆ

 คุณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ อยุธยา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดรับปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดรับปริญญารัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการปกครอง  (ผูทำคุณประโยชนแกสังคม) 
จาก  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

แนะนำคณบดีคนใหม 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบแตงตั้ง รองศาสตราจารย 

ดร.ธนะเศรษฐ  งาวหิรัญพัฒน เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแต

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เปนตนไป

ดานการศึกษาโดยสังเขป 
ระดับปริญญาตรี  เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาเอก  Doctor of Philosophy, Pharmaceutical Sciences, 
   Toyama Medical and Pharmaceutical University 

ประสบการณทำงานโดยสังเขป

พ.ศ. 2547 - 2548 ผูชวยคณบดีฝายวิจัย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2551 - 2559 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2559 - 2563 คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  9/2563  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563   มีมติเห็นชอบแตงตั้ง  อาจารย 

ดร.สุภาพ เกิดแสง เปนผูสมควรดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแต

วันที่ 2  พฤศจิกายน 2563  เปนตนไป

ดานการศึกษาโดยสังเขป 
ป 2002  B.A. Cum Laude in Mathematics and with Distinction 
  in All Subjects  Cornell University, Ithaca, New York 
ป 2005  M.A. Mathematics
  University of Southern California, Los Angeles , California
ป 2010  Ph.D. Mathematics
  University of Southern California, Los Angeles , California 

ประสบการณทำงานโดยสังเขป
พ.ศ. 2558 – 2560 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2560 – 2562 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2562 – ปจจุบัน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร

อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง 
ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  10/2563  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  มีมติเห็นชอบแตงตั้ง  อาจารย 
ดร.วัชราภรณ รวมธรรม  เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  โดยมีวาระการดำรง
ตำแหนง  4 ป ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เปนตนไป

ดานการศึกษาโดยสังเขป 
ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระดับปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ระดับปริญญาเอก  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประสบการณทำงานโดยสังเขป
พ.ศ. 2547 - 2549 รักษาการเลขานุการคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
   การเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน รองคณบดีฝายบริหาร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
   การเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย ดร.วัชราภรณ รวมธรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

 มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ไดจัดทำโครงการสรางสรรคศิลปะ
รวมสมัยเพื่อตอยอดทุนทางวัฒนธรรม โดยมี ผูชวยศาสตราจารย เอกพงษ ตรีตรง จากคณะมัณฑนศิลป เปนผูรับผิดชอบ
โครงการ การดำเนินโครงการดังกลาวสรุปไดดังนี้
 1. ไดนำองคความรูดานการออกแบบ ไปจัดอบรมใหความรูแกชุมชน ผูนำ ผูบริหารในระดับตางๆ  ทั่วประเทศ โดยมี
แนวคิดสำคัญคือการนำอัตลักษณของแตละชุมชนจากศาสตร 4DNA มาออกแบบ ประยุกตสรางสรรคในหลากหลายมิติ อาทิ 
ตราสินคา ตัวอักษรประจำจังหวัด ผลิตภัณฑ สินคาประเภทตาง ๆ ตลอดจนการสรางสรรคเมืองใหนาอยูอยางมีอัตลักษณ ซ่ึงชวย
สรางคุณคา มูลคาเพ่ิมแกสินคา และชุมชน ทองถ่ินมีรายได มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  มีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ชวยสรางแรง
บันดาลใจในการตอยอดสรางสรรคผลงานในลักษณะตางๆ ดวยศิลปะและการออกแบบ จึงเปนโครงการที่มีประโยชนอยางยิ่ง  
รวมถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการชวยเหลือสังคม ประเทศชาติ นำมาซึ่งชื่อเสียงสูมหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. จากการดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง ทำใหมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน องคกรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก รวมถึงไดรับเชิญไปเปนผูทรงคุณวุฒิ ใหคำปรึกษาในกรม กองกระทรวงตางๆ ซึ่งเปนการสราง
ชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกชองทางหนึ่ง ตลอดจนโครงการดังกลาวไดเกิดการบูรณาการกับหนวยงานตางๆ มากมาย 
เชน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) และกระทรวงพาณิชย
 3. ไดขยายโครงการไปในตางประเทศดวย โดยไดรับเชิญไปบรรยายเร่ืองแนวคิด 4DNA ในประเทศ เบลเย่ียม มหาวิทยาลัย 
Indonesia Institute of Arts Yogyakarta Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI) ประเทศอินโดนีเซีย เมืองพะโค สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา ขณะนี้ไดเริ่มดำเนินการนำไปประยุกตใช และสรางสรรคกับการสรางเมือง Hantawaddy มีผลงานเชิง
ประจักษแลว
 4. จัดทำหนังสือโครงการสรางสรรคศิลปะรวมสมัยเพื่อตอยอดทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนหนังสือที่รวบรวมผลงานการ
ออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณทองถิ่น ภายใต “โครงการสรางสรรคศิลปะรวมสมัยเพื่อตอยอดทุนทางวัฒนธรรม” โดยไดมอบ
หนังสือฉบับท่ี 2 ใหกับ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
ณ ทำเนียบรัฐบาล และทานไดกลาวชื่นชมโครงการดังกลาวดวย

ที่ประชุมรับทราบและแสดงความชื่นชม

1. โครงการสรางสรรคศิลปะรวมสมัยเพื่อตอยอดทุนทางวัฒนธรรม และผลงานจากศาสตร 4DNA
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 ศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจำ ไดรับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (ผูทำคุณประโยชนแกพระ
ศาสนา) จาก  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

            “การศึกษาหาความรูจึงสำคัญตรงท่ีวา ตองศึกษาเพ่ือใหเกิด “ความฉลาดรู” คือ รูแลวสามารถ
นำไปใชประโยชนไดจริงๆ โดยไมเปนพิษเปนโทษ การศึกษาเพื่อความฉลาดรูมีขอปฏิบัติที่นาจะยึดเปนหลัก
อยางนอยสองประการ ประการแรกเม่ือจะศึกษาส่ิงใดเร่ืองใดใหรูจริง ควรจะศึกษาใหตลอด ครบถวนทุกแงมุม 
ไมใชเรียนรูแตเพียงบางสวนบางตอน หรือเพงเล็งเฉพาะแตเพียงบางแงบางมุม อีกประการหนึ่งซึ่งจะตอง
ปฏิบัติประกอบพรอมกันไปดวยเสมอ คือตองพิจารณาศึกษาเรื่องนั้นๆ ดวยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเปนปกติ 
และเที่ยงตรงเปนกลาง”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 22  มิถุนายน 2523

ท่ีมา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html
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 การประชุมสภามหาวิทยาลัยในชวง 1-2 เดือนที่ผานมานี้ คณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ไดเริ่ม
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา (สิงหาคม 2562 – สิงหาคม 2563) ใหสภามหาวิทยาลัยทราบแลว จึงขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกชุดที่ไดชวยกลั่นกรองงาน และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และ
จากบริบทการพัฒนามหาวิทยาลัย สถานการณภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบางชุดมี
ความคาบเกี่ยว เชื่อมโยงกัน จึงควรระดมความคิดและรวมกันพิจารณาทบทวนโครงสราง บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
ชุดตางๆ รวมถึงขอบังคับที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดำเนินการของคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสวนงาน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ขอประชาสัมพันธ ความกาวหนาโครงการ  Silpakorn University Transformation  ซึ่งเปนนโยบายที่สำคัญของ
สภามหาวิทยาลัย  ขณะนี้ที่ปรึกษาชาวญี่ปุนไดสรุปรายงานผลการวิเคราะห  สภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากร
เสร็จแลว  โดยผลการวิเคราะหครอบคลุมในมิติตางๆ  และมีความชัดเจนในระดับหนึ่งแลว  ทั้งการกำหนดวิสัยทัศน กลยุทธ
ของมหาวิทยาลัย หลักสูตร การพัฒนานักศึกษา  Social Relation  การบริหารจัดการ การวิจัย เทคโนโลยี ฯลฯ  พรอมทั้ง
ไดนำเสนอจุดดีของมหาวิทยาลัย เชนเรื่อง นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพสูง การสรางจุดเดนแกนักศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา ฯลฯ และส่ิงท่ีควรปรับปรุงพัฒนา เชน  ควรเพ่ิม Art Impact  การนำความรู/สินทรัพยท่ีอยูมาใชประโยชน
อยางเต็มที่  การเชื่อมโยงขอมูลระหวางสวนกลางและวิทยาเขตที่ยังไมมีประสิทธิภาพ  การวิจัยที่ยังมีไมเพียงพอ เปนตน 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัย  สวนงานและทุกฝายที่เกี่ยวของ  นำรายงานผลการวิเคราะหของที่ปรึกษา
ชาวญี่ปุน ไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา และการปฏิรูปมหาวิทยาลัยตอไปแลว
 สำหรับการปรับปรุงวังทาพระ ไดรับรายงานวาการดำเนินการจะแลวเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งจะทำให
การจัดการศึกษา การดำเนินงานในดานตางๆ ของคณะทางวังทาพระเปนไปดวยความเรียบรอยขึ้น 
 เนื่องในเทศกาลปใหม พ.ศ.2564 ในนามของสภามหาวิทยาลัย กระผมขอบคุณทุกทานที่ตลอดป พ.ศ.2563 ไดรวม
กันทำงานเปนอยางดี ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งที่ทานเคารพนับถึอ อำนวยพรใหทุกทานมีความสุข สุขภาพแข็งแรง 
ประสบความสำเร็จ และมีความเจริญกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป ขอบคุณและสวัสดีปใหมครับ
ขอเปนกำลังใจใหทุกทานครับ

6

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย
 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2563 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดเขารวมในพิธีทูลถวาย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
แด สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหาร ซึ่งเปนสิริมงคลยิ่งแกชาวมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน   

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

พิธีทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 

แด สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เขาเฝาฯ ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

ประวัติศาสตรศิลปะ  แดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  (อมฺพรมหาเถร)  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก 

ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไดรับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ประจำปการศึกษา 2562 จากสถาบันการศึกษาตางๆ

 คุณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ อยุธยา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดรับปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดรับปริญญารัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการปกครอง  (ผูทำคุณประโยชนแกสังคม) 
จาก  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดรับปริญญารัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการปกครอง  (ผูทำคุณประโยชนแกสังคม) 
จาก  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

แนะนำคณบดีคนใหม 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบแตงตั้ง รองศาสตราจารย 

ดร.ธนะเศรษฐ  งาวหิรัญพัฒน เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแต

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เปนตนไป

ดานการศึกษาโดยสังเขป 
ระดับปริญญาตรี  เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาเอก  Doctor of Philosophy, Pharmaceutical Sciences, 
   Toyama Medical and Pharmaceutical University 

ประสบการณทำงานโดยสังเขป

พ.ศ. 2547 - 2548 ผูชวยคณบดีฝายวิจัย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2551 - 2559 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2559 - 2563 คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  9/2563  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563   มีมติเห็นชอบแตงตั้ง  อาจารย 

ดร.สุภาพ เกิดแสง เปนผูสมควรดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแต

วันที่ 2  พฤศจิกายน 2563  เปนตนไป

ดานการศึกษาโดยสังเขป 
ป 2002  B.A. Cum Laude in Mathematics and with Distinction 
  in All Subjects  Cornell University, Ithaca, New York 
ป 2005  M.A. Mathematics
  University of Southern California, Los Angeles , California
ป 2010  Ph.D. Mathematics
  University of Southern California, Los Angeles , California 

ประสบการณทำงานโดยสังเขป
พ.ศ. 2558 – 2560 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2560 – 2562 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2562 – ปจจุบัน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน 

อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง 
ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  10/2563  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  มีมติเห็นชอบแตงตั้ง  อาจารย 
ดร.วัชราภรณ รวมธรรม  เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  โดยมีวาระการดำรง
ตำแหนง  4 ป ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เปนตนไป

ดานการศึกษาโดยสังเขป 
ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระดับปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ระดับปริญญาเอก  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประสบการณทำงานโดยสังเขป
พ.ศ. 2547 - 2549 รักษาการเลขานุการคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
   การเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน รองคณบดีฝายบริหาร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
   การเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย ดร.วัชราภรณ รวมธรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

 มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ไดจัดทำโครงการสรางสรรคศิลปะ
รวมสมัยเพื่อตอยอดทุนทางวัฒนธรรม โดยมี ผูชวยศาสตราจารย เอกพงษ ตรีตรง จากคณะมัณฑนศิลป เปนผูรับผิดชอบ
โครงการ การดำเนินโครงการดังกลาวสรุปไดดังนี้
 1. ไดนำองคความรูดานการออกแบบ ไปจัดอบรมใหความรูแกชุมชน ผูนำ ผูบริหารในระดับตางๆ  ทั่วประเทศ โดยมี
แนวคิดสำคัญคือการนำอัตลักษณของแตละชุมชนจากศาสตร 4DNA มาออกแบบ ประยุกตสรางสรรคในหลากหลายมิติ อาทิ 
ตราสินคา ตัวอักษรประจำจังหวัด ผลิตภัณฑ สินคาประเภทตาง ๆ ตลอดจนการสรางสรรคเมืองใหนาอยูอยางมีอัตลักษณ ซ่ึงชวย
สรางคุณคา มูลคาเพ่ิมแกสินคา และชุมชน ทองถ่ินมีรายได มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  มีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ชวยสรางแรง
บันดาลใจในการตอยอดสรางสรรคผลงานในลักษณะตางๆ ดวยศิลปะและการออกแบบ จึงเปนโครงการที่มีประโยชนอยางยิ่ง  
รวมถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการชวยเหลือสังคม ประเทศชาติ นำมาซึ่งชื่อเสียงสูมหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. จากการดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง ทำใหมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน องคกรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก รวมถึงไดรับเชิญไปเปนผูทรงคุณวุฒิ ใหคำปรึกษาในกรม กองกระทรวงตางๆ ซึ่งเปนการสราง
ชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกชองทางหนึ่ง ตลอดจนโครงการดังกลาวไดเกิดการบูรณาการกับหนวยงานตางๆ มากมาย 
เชน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) และกระทรวงพาณิชย
 3. ไดขยายโครงการไปในตางประเทศดวย โดยไดรับเชิญไปบรรยายเร่ืองแนวคิด 4DNA ในประเทศ เบลเย่ียม มหาวิทยาลัย 
Indonesia Institute of Arts Yogyakarta Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI) ประเทศอินโดนีเซีย เมืองพะโค สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา ขณะนี้ไดเริ่มดำเนินการนำไปประยุกตใช และสรางสรรคกับการสรางเมือง Hantawaddy มีผลงานเชิง
ประจักษแลว
 4. จัดทำหนังสือโครงการสรางสรรคศิลปะรวมสมัยเพื่อตอยอดทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนหนังสือที่รวบรวมผลงานการ
ออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณทองถิ่น ภายใต “โครงการสรางสรรคศิลปะรวมสมัยเพื่อตอยอดทุนทางวัฒนธรรม” โดยไดมอบ
หนังสือฉบับท่ี 2 ใหกับ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
ณ ทำเนียบรัฐบาล และทานไดกลาวชื่นชมโครงการดังกลาวดวย

ที่ประชุมรับทราบและแสดงความชื่นชม

1. โครงการสรางสรรคศิลปะรวมสมัยเพื่อตอยอดทุนทางวัฒนธรรม และผลงานจากศาสตร 4DNA
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 ศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจำ ไดรับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (ผูทำคุณประโยชนแกพระ
ศาสนา) จาก  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

            “การศึกษาหาความรูจึงสำคัญตรงท่ีวา ตองศึกษาเพ่ือใหเกิด “ความฉลาดรู” คือ รูแลวสามารถ
นำไปใชประโยชนไดจริงๆ โดยไมเปนพิษเปนโทษ การศึกษาเพื่อความฉลาดรูมีขอปฏิบัติที่นาจะยึดเปนหลัก
อยางนอยสองประการ ประการแรกเม่ือจะศึกษาส่ิงใดเร่ืองใดใหรูจริง ควรจะศึกษาใหตลอด ครบถวนทุกแงมุม 
ไมใชเรียนรูแตเพียงบางสวนบางตอน หรือเพงเล็งเฉพาะแตเพียงบางแงบางมุม อีกประการหนึ่งซึ่งจะตอง
ปฏิบัติประกอบพรอมกันไปดวยเสมอ คือตองพิจารณาศึกษาเรื่องนั้นๆ ดวยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเปนปกติ 
และเที่ยงตรงเปนกลาง”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 22  มิถุนายน 2523

ท่ีมา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html
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 การประชุมสภามหาวิทยาลัยในชวง 1-2 เดือนที่ผานมานี้ คณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ไดเริ่ม
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา (สิงหาคม 2562 – สิงหาคม 2563) ใหสภามหาวิทยาลัยทราบแลว จึงขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกชุดที่ไดชวยกลั่นกรองงาน และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และ
จากบริบทการพัฒนามหาวิทยาลัย สถานการณภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบางชุดมี
ความคาบเกี่ยว เชื่อมโยงกัน จึงควรระดมความคิดและรวมกันพิจารณาทบทวนโครงสราง บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
ชุดตางๆ รวมถึงขอบังคับที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดำเนินการของคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสวนงาน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ขอประชาสัมพันธ ความกาวหนาโครงการ  Silpakorn University Transformation  ซึ่งเปนนโยบายที่สำคัญของ
สภามหาวิทยาลัย  ขณะนี้ที่ปรึกษาชาวญี่ปุนไดสรุปรายงานผลการวิเคราะห  สภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากร
เสร็จแลว  โดยผลการวิเคราะหครอบคลุมในมิติตางๆ  และมีความชัดเจนในระดับหนึ่งแลว  ทั้งการกำหนดวิสัยทัศน กลยุทธ
ของมหาวิทยาลัย หลักสูตร การพัฒนานักศึกษา  Social Relation  การบริหารจัดการ การวิจัย เทคโนโลยี ฯลฯ  พรอมทั้ง
ไดนำเสนอจุดดีของมหาวิทยาลัย เชนเรื่อง นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพสูง การสรางจุดเดนแกนักศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา ฯลฯ และส่ิงท่ีควรปรับปรุงพัฒนา เชน  ควรเพ่ิม Art Impact  การนำความรู/สินทรัพยท่ีอยูมาใชประโยชน
อยางเต็มที่  การเชื่อมโยงขอมูลระหวางสวนกลางและวิทยาเขตที่ยังไมมีประสิทธิภาพ  การวิจัยที่ยังมีไมเพียงพอ เปนตน 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัย  สวนงานและทุกฝายที่เกี่ยวของ  นำรายงานผลการวิเคราะหของที่ปรึกษา
ชาวญี่ปุน ไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา และการปฏิรูปมหาวิทยาลัยตอไปแลว
 สำหรับการปรับปรุงวังทาพระ ไดรับรายงานวาการดำเนินการจะแลวเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งจะทำให
การจัดการศึกษา การดำเนินงานในดานตางๆ ของคณะทางวังทาพระเปนไปดวยความเรียบรอยขึ้น 
 เนื่องในเทศกาลปใหม พ.ศ.2564 ในนามของสภามหาวิทยาลัย กระผมขอบคุณทุกทานที่ตลอดป พ.ศ.2563 ไดรวม
กันทำงานเปนอยางดี ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งที่ทานเคารพนับถึอ อำนวยพรใหทุกทานมีความสุข สุขภาพแข็งแรง 
ประสบความสำเร็จ และมีความเจริญกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป ขอบคุณและสวัสดีปใหมครับ
ขอเปนกำลังใจใหทุกทานครับ
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กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย
 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2563 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดเขารวมในพิธีทูลถวาย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
แด สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหาร ซึ่งเปนสิริมงคลยิ่งแกชาวมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน   

ขอบคุณและสวัสดีครับ

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

พิธีทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 

แด สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เขาเฝาฯ ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

ประวัติศาสตรศิลปะ  แดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  (อมฺพรมหาเถร)  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก 

ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไดรับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ประจำปการศึกษา 2562 จากสถาบันการศึกษาตางๆ

 คุณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ อยุธยา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดรับปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดรับปริญญารัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการปกครอง  (ผูทำคุณประโยชนแกสังคม) 
จาก  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

แนะนำคณบดีคนใหม 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบแตงตั้ง รองศาสตราจารย 

ดร.ธนะเศรษฐ  งาวหิรัญพัฒน เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแต

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เปนตนไป

ดานการศึกษาโดยสังเขป 
ระดับปริญญาตรี  เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาเอก  Doctor of Philosophy, Pharmaceutical Sciences, 
   Toyama Medical and Pharmaceutical University 

ประสบการณทำงานโดยสังเขป

พ.ศ. 2547 - 2548 ผูชวยคณบดีฝายวิจัย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2551 - 2559 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2559 - 2563 คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  9/2563  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563   มีมติเห็นชอบแตงตั้ง  อาจารย 

ดร.สุภาพ เกิดแสง เปนผูสมควรดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตั้งแต

วันที่ 2  พฤศจิกายน 2563  เปนตนไป

ดานการศึกษาโดยสังเขป 
ป 2002  B.A. Cum Laude in Mathematics and with Distinction 
  in All Subjects  Cornell University, Ithaca, New York 
ป 2005  M.A. Mathematics
  University of Southern California, Los Angeles , California
ป 2010  Ph.D. Mathematics
  University of Southern California, Los Angeles , California 

ประสบการณทำงานโดยสังเขป
พ.ศ. 2558 – 2560 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2560 – 2562 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2562 – ปจจุบัน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร

อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง 
ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  10/2563  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  มีมติเห็นชอบแตงตั้ง  อาจารย 
ดร.วัชราภรณ รวมธรรม  เปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  โดยมีวาระการดำรง
ตำแหนง  4 ป ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เปนตนไป

ดานการศึกษาโดยสังเขป 
ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระดับปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ระดับปริญญาเอก  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประสบการณทำงานโดยสังเขป
พ.ศ. 2547 - 2549 รักษาการเลขานุการคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
   การเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน รองคณบดีฝายบริหาร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
   การเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย ดร.วัชราภรณ รวมธรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย ดร.วัชราภรณ รวมธรรม

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

 มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ไดจัดทำโครงการสรางสรรคศิลปะ
รวมสมัยเพื่อตอยอดทุนทางวัฒนธรรม โดยมี ผูชวยศาสตราจารย เอกพงษ ตรีตรง จากคณะมัณฑนศิลป เปนผูรับผิดชอบ
โครงการ การดำเนินโครงการดังกลาวสรุปไดดังนี้
 1. ไดนำองคความรูดานการออกแบบ ไปจัดอบรมใหความรูแกชุมชน ผูนำ ผูบริหารในระดับตางๆ  ทั่วประเทศ โดยมี
แนวคิดสำคัญคือการนำอัตลักษณของแตละชุมชนจากศาสตร 4DNA มาออกแบบ ประยุกตสรางสรรคในหลากหลายมิติ อาทิ 
ตราสินคา ตัวอักษรประจำจังหวัด ผลิตภัณฑ สินคาประเภทตาง ๆ ตลอดจนการสรางสรรคเมืองใหนาอยูอยางมีอัตลักษณ ซ่ึงชวย
สรางคุณคา มูลคาเพ่ิมแกสินคา และชุมชน ทองถ่ินมีรายได มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  มีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ชวยสรางแรง
บันดาลใจในการตอยอดสรางสรรคผลงานในลักษณะตางๆ ดวยศิลปะและการออกแบบ จึงเปนโครงการที่มีประโยชนอยางยิ่ง  
รวมถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการชวยเหลือสังคม ประเทศชาติ นำมาซึ่งชื่อเสียงสูมหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. จากการดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง ทำใหมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน องคกรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก รวมถึงไดรับเชิญไปเปนผูทรงคุณวุฒิ ใหคำปรึกษาในกรม กองกระทรวงตางๆ ซึ่งเปนการสราง
ชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกชองทางหนึ่ง ตลอดจนโครงการดังกลาวไดเกิดการบูรณาการกับหนวยงานตางๆ มากมาย 
เชน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) และกระทรวงพาณิชย
 3. ไดขยายโครงการไปในตางประเทศดวย โดยไดรับเชิญไปบรรยายเร่ืองแนวคิด 4DNA ในประเทศ เบลเย่ียม มหาวิทยาลัย 
Indonesia Institute of Arts Yogyakarta Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI) ประเทศอินโดนีเซีย เมืองพะโค สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา ขณะนี้ไดเริ่มดำเนินการนำไปประยุกตใช และสรางสรรคกับการสรางเมือง Hantawaddy มีผลงานเชิง
ประจักษแลว
 4. จัดทำหนังสือโครงการสรางสรรคศิลปะรวมสมัยเพื่อตอยอดทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนหนังสือที่รวบรวมผลงานการ
ออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณทองถิ่น ภายใต “โครงการสรางสรรคศิลปะรวมสมัยเพื่อตอยอดทุนทางวัฒนธรรม” โดยไดมอบ
หนังสือฉบับท่ี 2 ใหกับ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
ณ ทำเนียบรัฐบาล และทานไดกลาวชื่นชมโครงการดังกลาวดวย

ที่ประชุมรับทราบและแสดงความชื่นชม

1. โครงการสรางสรรคศิลปะรวมสมัยเพื่อตอยอดทุนทางวัฒนธรรม และผลงานจากศาสตร 4DNA
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 ศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจำ ไดรับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (ผูทำคุณประโยชนแกพระ
ศาสนา) จาก  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

            “การศึกษาหาความรูจึงสำคัญตรงท่ีวา ตองศึกษาเพ่ือใหเกิด “ความฉลาดรู” คือ รูแลวสามารถ
นำไปใชประโยชนไดจริงๆ โดยไมเปนพิษเปนโทษ การศึกษาเพื่อความฉลาดรูมีขอปฏิบัติที่นาจะยึดเปนหลัก
อยางนอยสองประการ ประการแรกเม่ือจะศึกษาส่ิงใดเร่ืองใดใหรูจริง ควรจะศึกษาใหตลอด ครบถวนทุกแงมุม 
ไมใชเรียนรูแตเพียงบางสวนบางตอน หรือเพงเล็งเฉพาะแตเพียงบางแงบางมุม อีกประการหนึ่งซึ่งจะตอง
ปฏิบัติประกอบพรอมกันไปดวยเสมอ คือตองพิจารณาศึกษาเรื่องนั้นๆ ดวยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเปนปกติ 
และเที่ยงตรงเปนกลาง”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 22  มิถุนายน 2523

ท่ีมา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html
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2. รายงานความกาวหนาการประชาสัมพันธ และภาพลักษณองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 มหาวิทยาลัยรายงานความกาวหนาการประชาสัมพันธ  และภาพลักษณองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(SU COMMUNICATION BRANDING REPORT)  โดยสรุปดังนี้
 1. ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดเปดชองทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารตางๆ ผานทาง Social Media มากขึ้น 
และไดรับความนิยม มีผูติดตาม เพิ่มมากขึ้น ดังนี้
  1.1  ชองทาง Facebook มี 4 page คือ
   1.1.1 Silpakorn University มีผูติดตาม 270,503 คน
   1.1.2 SU Style มีผูติดตาม 16,284 คน
   1.1.3 ของดีศิลปากร มีผูติดตาม 5,829 คน
   1.1.4 SU Online Market มีผูติดตาม 55,455 คน
  1.2  ชองทาง Instagram มีผูติดตาม 1,113 คน
 2. ขณะนี้กำลังดำเนินการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยผานทาง Application Tiktok เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายมากขึ้น
 3. ดำเนินการประชาสัมพันธไปยังส่ือตางๆ คูขนานกันดวย อาทิ การลงขาวหนังสือพิมพ โทรทัศน ฯลฯ เพ่ือใหเขาถึง
ทุกกลุม ทุกวัยมากขึ้น 
 4. ในอนาคตจะจัดทำ SU Branding Digital Media Ecosystem 
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
 1) มหาวิทยาลัยควรเปนศูนยกลางตลาดศิลปะ รวมทั้งการประเมินคา ประเมินราคาผลงานศิลปะ เพื่อเปนผูนำทางดาน
ศิลปะอยางเต็มรูปแบบ
 2) มหาวิทยาลัยควรทำงานเชิงรุกในทุกมิติ และนำการประชาสัมพันธที่กำลังดำเนินการมาชวยสนับสนุน ซึ่งจะชวย
ใหขอมูล ขาวสาร การบริหารจัดการ การทำงานในทุกพันธกิจมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุงหมายที่กำหนดมากขึ้น อาทิ 
การปรับปรุงหลักสูตร เปดหลักสูตร ท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด คนรุนใหม แลวนำไปประชาสัมพันธเชิงรุก ซ่ึงจะ
ทำใหมีนักศึกษาเขามาศึกษามากขึ้น
 3) การประชาสัมพันธควรดำเนินการไปยังกลุมเปาหมายในทุกชวงวัย ทั้งวัยรุน ผูใหญในวัยทำงาน ผูสูงอายุฯลฯ ซึ่ง
แตละกลุมมีความตองการ ความสนใจท่ีแตกตางกัน และลวนมีความสำคัญตอการดำเนินการของมหาวิทยาลัย คณะในมิติตางๆ  

ที่ประชุมรับทราบและใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
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การประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

1. แผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567)
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ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1. ควรใหความสำคัญกับการพัฒนาดานเทคโนโลยีใหมากขึ้น เนื่องจากยังเปนจุดออนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
และคณะตางๆ  ตามที่ที่ปรึกษาชาวญี่ปุนไดวิเคราะหไว  รวมทั้งจะเปนประโยชนตอนักศึกษาในการนำไปประกอบอาชีพ 
การศึกษาคนควาตอไปในอนาคต ฯลฯ
 2. ควรนำขอมูล สถิติตัวเลขผลการดำเนินงานในดานตางๆ ที่ผานมา นำมาวิเคราะห และใชเปนพื้นฐานในการแกไข
ปญหา อุปสรรค รวมถึงการวางแผนพัฒนา  อาทิ อาจารยในคณะมีตำแหนงทางวิชาการนอย  ควรวิเคราะหมูลเหตุ/ปจจัยที่
อาจารยเหลานั้นไมทำผลงาน/เสนอขอกำหนดตำแหนง แลวหาแนวทางสงเสริม วางแผนพัฒนาตอไป
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป  (ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2564-2567)  ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอ และใหนำขอสังเกต 
ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

2. รายงานผลวิเคราะหสภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยที่ปรึกษาโครงการ Silpakorn University Transformation

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
 1. รายงานผลการวิเคราะหที่ที่ปรึกษาเสนอ มีความครอบคลุมในมิติตางๆ และชัดเจนในระดับหนึ่งแลว จึงควรนำผล
จากการวิเคราะหมาดำเนินการ อาทิ
  1.1 ศึกษาวิเคราะหในแตละดาน แตละมิติโดยละเอียด รอบคอบ รวมถึงความเชื่อมโยงในดานตางๆ แลวจัด
ระดมความคิดรวมกันในระดับตางๆ ทั้งสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และนำไปใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนปรับปรุง
และพัฒนาการดำเนินงาน ฯลฯ รวมถึงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยตอไป     
  1.2 จัดเรียงลำดับความสำคัญของเรื่องที่จำเปนเรงดวน ทั้งเรื่องที่ควรพัฒนา ปญหาอุปสรรคที่จะทำใหการ
ดำเนินการไมบรรลุเปาหมาย อาทิ ดานเทคโนโลยี การสนับสนุนนักศึกษา กฎ ระเบียบ การหารายได ผลงานวิจัย ฯลฯ และ
นำมาวางแผนการทำงานตอไป
 2. ควรมอบใหคณะ สวนงาน นำผลการวิเคราะหในสวนที่เกี่ยวของไปใชประโยชนในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
ตอไป อาทิ การใหความสำคัญกับนโยบาย Student First การบริการ การสนับสนุนนักศึกษาผลงานวิจัยที่ควรพัฒนาใหมี
มากขึ้น การสรางความตระหนักรูแกบุคลากรในการรับรู และการปรับตัว ฯลฯ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลวิเคราะหสภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยที่ปรึกษาโครงการ Silpakorn University 
Transformation ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับจังหวัดเพชรบุรี ไดเชิญนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย เปนวิทยากร
บรรยายพิเศษ หัวขอ  ความพรอมของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 
และเชิญ ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ บรรยาย หัวขอ การวิจัยเชิงพื้นที่ และ
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เมื่อวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2563  ณ หองประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

                    การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 
 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
3 ทาน คือ

 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบประกาศนียบัตรศิลปากรสรางสรรค แกอาจารย 2 ทาน 
ที่ไดรับรางวัลและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรนำเสนอแผนพัฒนา ดังนี้

การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
การเกษตร ซึ่งมี ศาสตราจารย ดร.สนิท  อักษรแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานกรรมการสรรหาฯ 
ไดกำหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หองประชุมสำนักงานอธิการบดี  ชั้น 2 
อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพรชบุรี จังหวัดเพรชบุรี

  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2563 เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563   ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควร
ดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
ไดมาแสดงวิสัยทัศนตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุม
นริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ไดรับปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภกิจ  สุทธิเรืองวงศ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง  Gold Award  จากผลงาน ผลิตภัณฑ  Bio-plast 
Mushroom Bags (ถุงเพาะเชื้อเห็ดยอยสลายได) ในการประกวดรางวัล
นวัตกรรมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 19 งาน AsianInvent Singapore 
(AiSG) 2020 โดยวิธีออนไลน เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2563

เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย ลาวัลย  ศรีพงษ  
คณะเภสัชศาสตร ไดรับรางวัล  Best Presentation  โดยวิธีออนไลน 
ผลงานชื่อ  Implementation  of  Web-based  Instruction with 
Blended  Laboratory  ในการประชุม  The 12th International 
Conference on Education Technology and Computers (ICETC
2020) เมื่อวันที่  23-26 ตุลาคม 2563

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ไดนำเสนอแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ
เวลา 4 ป  (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2567)  ตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ไดรายงาน
ผลวิเคราะหสภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยที่ปรึกษาโครงการ
Silpakorn University Transformation  ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดรับปริญญารัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการปกครอง (ผูทำคุณประโยชนแกสังคม) จาก มหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย

 ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจำ ไดรับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (ผูทำคุณประโยชนแกพระศาสนา) จาก 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โดยมี ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว 
คณบดีคณะโบราณคดี  เปนผูรับชอดอกไมแทน
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

2. รายงานความกาวหนาการประชาสัมพันธ และภาพลักษณองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 มหาวิทยาลัยรายงานความกาวหนาการประชาสัมพันธ  และภาพลักษณองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(SU COMMUNICATION BRANDING REPORT)  โดยสรุปดังนี้
 1. ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดเปดชองทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารตางๆ ผานทาง Social Media มากขึ้น 
และไดรับความนิยม มีผูติดตาม เพิ่มมากขึ้น ดังนี้
  1.1  ชองทาง Facebook มี 4 page คือ
   1.1.1 Silpakorn University มีผูติดตาม 270,503 คน
   1.1.2 SU Style มีผูติดตาม 16,284 คน
   1.1.3 ของดีศิลปากร มีผูติดตาม 5,829 คน
   1.1.4 SU Online Market มีผูติดตาม 55,455 คน
  1.2  ชองทาง Instagram มีผูติดตาม 1,113 คน
 2. ขณะนี้กำลังดำเนินการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยผานทาง Application Tiktok เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายมากขึ้น
 3. ดำเนินการประชาสัมพันธไปยังส่ือตางๆ คูขนานกันดวย อาทิ การลงขาวหนังสือพิมพ โทรทัศน ฯลฯ เพ่ือใหเขาถึง
ทุกกลุม ทุกวัยมากขึ้น 
 4. ในอนาคตจะจัดทำ SU Branding Digital Media Ecosystem 
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
 1) มหาวิทยาลัยควรเปนศูนยกลางตลาดศิลปะ รวมทั้งการประเมินคา ประเมินราคาผลงานศิลปะ เพื่อเปนผูนำทางดาน
ศิลปะอยางเต็มรูปแบบ
 2) มหาวิทยาลัยควรทำงานเชิงรุกในทุกมิติ และนำการประชาสัมพันธที่กำลังดำเนินการมาชวยสนับสนุน ซึ่งจะชวย
ใหขอมูล ขาวสาร การบริหารจัดการ การทำงานในทุกพันธกิจมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุงหมายที่กำหนดมากขึ้น อาทิ 
การปรับปรุงหลักสูตร เปดหลักสูตร ท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด คนรุนใหม แลวนำไปประชาสัมพันธเชิงรุก ซ่ึงจะ
ทำใหมีนักศึกษาเขามาศึกษามากขึ้น
 3) การประชาสัมพันธควรดำเนินการไปยังกลุมเปาหมายในทุกชวงวัย ทั้งวัยรุน ผูใหญในวัยทำงาน ผูสูงอายุฯลฯ ซึ่ง
แตละกลุมมีความตองการ ความสนใจท่ีแตกตางกัน และลวนมีความสำคัญตอการดำเนินการของมหาวิทยาลัย คณะในมิติตางๆ  

ที่ประชุมรับทราบและใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

11

การประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

1. แผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567)
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ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1. ควรใหความสำคัญกับการพัฒนาดานเทคโนโลยีใหมากขึ้น เนื่องจากยังเปนจุดออนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
และคณะตางๆ  ตามที่ที่ปรึกษาชาวญี่ปุนไดวิเคราะหไว  รวมทั้งจะเปนประโยชนตอนักศึกษาในการนำไปประกอบอาชีพ 
การศึกษาคนควาตอไปในอนาคต ฯลฯ
 2. ควรนำขอมูล สถิติตัวเลขผลการดำเนินงานในดานตางๆ ที่ผานมา นำมาวิเคราะห และใชเปนพื้นฐานในการแกไข
ปญหา อุปสรรค รวมถึงการวางแผนพัฒนา  อาทิ อาจารยในคณะมีตำแหนงทางวิชาการนอย  ควรวิเคราะหมูลเหตุ/ปจจัยที่
อาจารยเหลานั้นไมทำผลงาน/เสนอขอกำหนดตำแหนง แลวหาแนวทางสงเสริม วางแผนพัฒนาตอไป
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป  (ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2564-2567)  ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอ และใหนำขอสังเกต 
ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

2. รายงานผลวิเคราะหสภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยที่ปรึกษาโครงการ Silpakorn University Transformation

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
 1. รายงานผลการวิเคราะหที่ที่ปรึกษาเสนอ มีความครอบคลุมในมิติตางๆ และชัดเจนในระดับหนึ่งแลว จึงควรนำผล
จากการวิเคราะหมาดำเนินการ อาทิ
  1.1 ศึกษาวิเคราะหในแตละดาน แตละมิติโดยละเอียด รอบคอบ รวมถึงความเชื่อมโยงในดานตางๆ แลวจัด
ระดมความคิดรวมกันในระดับตางๆ ทั้งสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และนำไปใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนปรับปรุง
และพัฒนาการดำเนินงาน ฯลฯ รวมถึงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยตอไป     
  1.2 จัดเรียงลำดับความสำคัญของเรื่องที่จำเปนเรงดวน ทั้งเรื่องที่ควรพัฒนา ปญหาอุปสรรคที่จะทำใหการ
ดำเนินการไมบรรลุเปาหมาย อาทิ ดานเทคโนโลยี การสนับสนุนนักศึกษา กฎ ระเบียบ การหารายได ผลงานวิจัย ฯลฯ และ
นำมาวางแผนการทำงานตอไป
 2. ควรมอบใหคณะ สวนงาน นำผลการวิเคราะหในสวนที่เกี่ยวของไปใชประโยชนในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
ตอไป อาทิ การใหความสำคัญกับนโยบาย Student First การบริการ การสนับสนุนนักศึกษาผลงานวิจัยที่ควรพัฒนาใหมี
มากขึ้น การสรางความตระหนักรูแกบุคลากรในการรับรู และการปรับตัว ฯลฯ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลวิเคราะหสภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยที่ปรึกษาโครงการ Silpakorn University 
Transformation ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับจังหวัดเพชรบุรี ไดเชิญนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย เปนวิทยากร
บรรยายพิเศษ หัวขอ  ความพรอมของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 
และเชิญ ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ บรรยาย หัวขอ การวิจัยเชิงพื้นที่ และ
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เมื่อวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2563  ณ หองประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี3 พฤศจิกายน 2563  ณ หองประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลป3 พฤศจิกายน 2563  ณ หองประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
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                    การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 
 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
3 ทาน คือ

 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบประกาศนียบัตรศิลปากรสรางสรรค แกอาจารย 2 ทาน 
ที่ไดรับรางวัลและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรนำเสนอแผนพัฒนา ดังนี้

การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
การเกษตร ซึ่งมี ศาสตราจารย ดร.สนิท  อักษรแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานกรรมการสรรหาฯ 
ไดกำหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หองประชุมสำนักงานอธิการบดี  ชั้น 2 
อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพรชบุรี จังหวัดเพรชบุรี

  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2563 เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563   ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควร
ดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
ไดมาแสดงวิสัยทัศนตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุม
นริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ไดรับปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภกิจ  สุทธิเรืองวงศ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง  Gold Award  จากผลงาน ผลิตภัณฑ  Bio-plast 
Mushroom Bags (ถุงเพาะเชื้อเห็ดยอยสลายได) ในการประกวดรางวัล
นวัตกรรมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 19 งาน AsianInvent Singapore 
(AiSG) 2020 โดยวิธีออนไลน เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2563

เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย ลาวัลย  ศรีพงษ  
คณะเภสัชศาสตร ไดรับรางวัล  Best Presentation  โดยวิธีออนไลน 
ผลงานชื่อ  Implementation  of  Web-based  Instruction with 
Blended  Laboratory  ในการประชุม  The 12th International 
Conference on Education Technology and Computers (ICETC
2020) เมื่อวันที่  23-26 ตุลาคม 2563

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ไดนำเสนอแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ
เวลา 4 ป  (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2567)  ตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ไดรายงาน
ผลวิเคราะหสภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยที่ปรึกษาโครงการ
Silpakorn University Transformation  ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดรับปริญญารัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการปกครอง (ผูทำคุณประโยชนแกสังคม) จาก มหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย

 ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจำ ไดรับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (ผูทำคุณประโยชนแกพระศาสนา) จาก 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โดยมี ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว 
คณบดีคณะโบราณคดี  เปนผูรับชอดอกไมแทน
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2. รายงานความกาวหนาการประชาสัมพันธ และภาพลักษณองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 มหาวิทยาลัยรายงานความกาวหนาการประชาสัมพันธ  และภาพลักษณองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(SU COMMUNICATION BRANDING REPORT)  โดยสรุปดังนี้
 1. ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดเปดชองทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารตางๆ ผานทาง Social Media มากขึ้น 
และไดรับความนิยม มีผูติดตาม เพิ่มมากขึ้น ดังนี้
  1.1  ชองทาง Facebook มี 4 page คือ
   1.1.1 Silpakorn University มีผูติดตาม 270,503 คน
   1.1.2 SU Style มีผูติดตาม 16,284 คน
   1.1.3 ของดีศิลปากร มีผูติดตาม 5,829 คน
   1.1.4 SU Online Market มีผูติดตาม 55,455 คน
  1.2  ชองทาง Instagram มีผูติดตาม 1,113 คน
 2. ขณะนี้กำลังดำเนินการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยผานทาง Application Tiktok เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายมากขึ้น
 3. ดำเนินการประชาสัมพันธไปยังส่ือตางๆ คูขนานกันดวย อาทิ การลงขาวหนังสือพิมพ โทรทัศน ฯลฯ เพ่ือใหเขาถึง
ทุกกลุม ทุกวัยมากขึ้น 
 4. ในอนาคตจะจัดทำ SU Branding Digital Media Ecosystem 
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
 1) มหาวิทยาลัยควรเปนศูนยกลางตลาดศิลปะ รวมทั้งการประเมินคา ประเมินราคาผลงานศิลปะ เพื่อเปนผูนำทางดาน
ศิลปะอยางเต็มรูปแบบ
 2) มหาวิทยาลัยควรทำงานเชิงรุกในทุกมิติ และนำการประชาสัมพันธที่กำลังดำเนินการมาชวยสนับสนุน ซึ่งจะชวย
ใหขอมูล ขาวสาร การบริหารจัดการ การทำงานในทุกพันธกิจมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุงหมายที่กำหนดมากขึ้น อาทิ 
การปรับปรุงหลักสูตร เปดหลักสูตร ท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด คนรุนใหม แลวนำไปประชาสัมพันธเชิงรุก ซ่ึงจะ
ทำใหมีนักศึกษาเขามาศึกษามากขึ้น
 3) การประชาสัมพันธควรดำเนินการไปยังกลุมเปาหมายในทุกชวงวัย ทั้งวัยรุน ผูใหญในวัยทำงาน ผูสูงอายุฯลฯ ซึ่ง
แตละกลุมมีความตองการ ความสนใจท่ีแตกตางกัน และลวนมีความสำคัญตอการดำเนินการของมหาวิทยาลัย คณะในมิติตางๆ  

ที่ประชุมรับทราบและใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

11

การประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

1. แผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567)

8

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1. ควรใหความสำคัญกับการพัฒนาดานเทคโนโลยีใหมากขึ้น เนื่องจากยังเปนจุดออนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
และคณะตางๆ  ตามที่ที่ปรึกษาชาวญี่ปุนไดวิเคราะหไว  รวมทั้งจะเปนประโยชนตอนักศึกษาในการนำไปประกอบอาชีพ 
การศึกษาคนควาตอไปในอนาคต ฯลฯ
 2. ควรนำขอมูล สถิติตัวเลขผลการดำเนินงานในดานตางๆ ที่ผานมา นำมาวิเคราะห และใชเปนพื้นฐานในการแกไข
ปญหา อุปสรรค รวมถึงการวางแผนพัฒนา  อาทิ อาจารยในคณะมีตำแหนงทางวิชาการนอย  ควรวิเคราะหมูลเหตุ/ปจจัยที่
อาจารยเหลานั้นไมทำผลงาน/เสนอขอกำหนดตำแหนง แลวหาแนวทางสงเสริม วางแผนพัฒนาตอไป
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป  (ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2564-2567)  ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอ และใหนำขอสังเกต 
ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

2. รายงานผลวิเคราะหสภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยที่ปรึกษาโครงการ Silpakorn University Transformation

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
 1. รายงานผลการวิเคราะหที่ที่ปรึกษาเสนอ มีความครอบคลุมในมิติตางๆ และชัดเจนในระดับหนึ่งแลว จึงควรนำผล
จากการวิเคราะหมาดำเนินการ อาทิ
  1.1 ศึกษาวิเคราะหในแตละดาน แตละมิติโดยละเอียด รอบคอบ รวมถึงความเชื่อมโยงในดานตางๆ แลวจัด
ระดมความคิดรวมกันในระดับตางๆ ทั้งสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และนำไปใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนปรับปรุง
และพัฒนาการดำเนินงาน ฯลฯ รวมถึงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยตอไป     
  1.2 จัดเรียงลำดับความสำคัญของเรื่องที่จำเปนเรงดวน ทั้งเรื่องที่ควรพัฒนา ปญหาอุปสรรคที่จะทำใหการ
ดำเนินการไมบรรลุเปาหมาย อาทิ ดานเทคโนโลยี การสนับสนุนนักศึกษา กฎ ระเบียบ การหารายได ผลงานวิจัย ฯลฯ และ
นำมาวางแผนการทำงานตอไป
 2. ควรมอบใหคณะ สวนงาน นำผลการวิเคราะหในสวนที่เกี่ยวของไปใชประโยชนในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
ตอไป อาทิ การใหความสำคัญกับนโยบาย Student First การบริการ การสนับสนุนนักศึกษาผลงานวิจัยที่ควรพัฒนาใหมี
มากขึ้น การสรางความตระหนักรูแกบุคลากรในการรับรู และการปรับตัว ฯลฯ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลวิเคราะหสภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยที่ปรึกษาโครงการ Silpakorn University 
Transformation ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับจังหวัดเพชรบุรี ไดเชิญนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย เปนวิทยากร
บรรยายพิเศษ หัวขอ  ความพรอมของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 
และเชิญ ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ บรรยาย หัวขอ การวิจัยเชิงพื้นที่ และ
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เมื่อวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2563  ณ หองประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

                    การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 
 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
3 ทาน คือ3 ทาน คือ

 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบประกาศนียบัตรศิลปากรสรางสรรค แกอาจารย 2 ทาน 
ที่ไดรับรางวัลและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรนำเสนอแผนพัฒนา ดังนี้

การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
การเกษตร ซึ่งมี ศาสตราจารย ดร.สนิท  อักษรแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานกรรมการสรรหาฯ 
ไดกำหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หองประชุมสำนักงานอธิการบดี  ชั้น 2 
อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพรชบุรี จังหวัดเพรชบุรี

  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2563 เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563   ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควร
ดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
ไดมาแสดงวิสัยทัศนตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุม
นริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ไดรับปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภกิจ  สุทธิเรืองวงศ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง  Gold Award  จากผลงาน ผลิตภัณฑ  Bio-plast 
Mushroom Bags (ถุงเพาะเชื้อเห็ดยอยสลายได) ในการประกวดรางวัล
นวัตกรรมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 19 งาน AsianInvent Singapore 
(AiSG) 2020 โดยวิธีออนไลน เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2563

เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย ลาวัลย  ศรีพงษ  
คณะเภสัชศาสตร ไดรับรางวัล  Best Presentation  โดยวิธีออนไลน 
ผลงานชื่อ  Implementation  of  Web-based  Instruction with 
Blended  Laboratory  ในการประชุม  The 12th International 
Conference on Education Technology and Computers (ICETC
2020) เมื่อวันที่  23-26 ตุลาคม 2563

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ไดนำเสนอแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ
เวลา 4 ป  (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2567)  ตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ไดรายงาน
ผลวิเคราะหสภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยที่ปรึกษาโครงการ
Silpakorn University Transformation  ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดรับปริญญารัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการปกครอง (ผูทำคุณประโยชนแกสังคม) จาก มหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย

 ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจำ ไดรับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (ผูทำคุณประโยชนแกพระศาสนา) จาก 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โดยมี ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว 
คณบดีคณะโบราณคดี  เปนผูรับชอดอกไมแทน
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

2. รายงานความกาวหนาการประชาสัมพันธ และภาพลักษณองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 มหาวิทยาลัยรายงานความกาวหนาการประชาสัมพันธ  และภาพลักษณองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(SU COMMUNICATION BRANDING REPORT)  โดยสรุปดังนี้
 1. ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดเปดชองทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารตางๆ ผานทาง Social Media มากขึ้น 
และไดรับความนิยม มีผูติดตาม เพิ่มมากขึ้น ดังนี้
  1.1  ชองทาง Facebook มี 4 page คือ
   1.1.1 Silpakorn University มีผูติดตาม 270,503 คน
   1.1.2 SU Style มีผูติดตาม 16,284 คน
   1.1.3 ของดีศิลปากร มีผูติดตาม 5,829 คน
   1.1.4 SU Online Market มีผูติดตาม 55,455 คน
  1.2  ชองทาง Instagram มีผูติดตาม 1,113 คน
 2. ขณะนี้กำลังดำเนินการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยผานทาง Application Tiktok เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายมากขึ้น
 3. ดำเนินการประชาสัมพันธไปยังส่ือตางๆ คูขนานกันดวย อาทิ การลงขาวหนังสือพิมพ โทรทัศน ฯลฯ เพ่ือใหเขาถึง
ทุกกลุม ทุกวัยมากขึ้น 
 4. ในอนาคตจะจัดทำ SU Branding Digital Media Ecosystem 
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
 1) มหาวิทยาลัยควรเปนศูนยกลางตลาดศิลปะ รวมทั้งการประเมินคา ประเมินราคาผลงานศิลปะ เพื่อเปนผูนำทางดาน
ศิลปะอยางเต็มรูปแบบ
 2) มหาวิทยาลัยควรทำงานเชิงรุกในทุกมิติ และนำการประชาสัมพันธที่กำลังดำเนินการมาชวยสนับสนุน ซึ่งจะชวย
ใหขอมูล ขาวสาร การบริหารจัดการ การทำงานในทุกพันธกิจมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุงหมายที่กำหนดมากขึ้น อาทิ 
การปรับปรุงหลักสูตร เปดหลักสูตร ท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด คนรุนใหม แลวนำไปประชาสัมพันธเชิงรุก ซ่ึงจะ
ทำใหมีนักศึกษาเขามาศึกษามากขึ้น
 3) การประชาสัมพันธควรดำเนินการไปยังกลุมเปาหมายในทุกชวงวัย ทั้งวัยรุน ผูใหญในวัยทำงาน ผูสูงอายุฯลฯ ซึ่ง
แตละกลุมมีความตองการ ความสนใจท่ีแตกตางกัน และลวนมีความสำคัญตอการดำเนินการของมหาวิทยาลัย คณะในมิติตางๆ  

ที่ประชุมรับทราบและใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

11

การประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

1. แผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567)

8

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1. ควรใหความสำคัญกับการพัฒนาดานเทคโนโลยีใหมากขึ้น เนื่องจากยังเปนจุดออนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
และคณะตางๆ  ตามที่ที่ปรึกษาชาวญี่ปุนไดวิเคราะหไว  รวมทั้งจะเปนประโยชนตอนักศึกษาในการนำไปประกอบอาชีพ 
การศึกษาคนควาตอไปในอนาคต ฯลฯ
 2. ควรนำขอมูล สถิติตัวเลขผลการดำเนินงานในดานตางๆ ที่ผานมา นำมาวิเคราะห และใชเปนพื้นฐานในการแกไข
ปญหา อุปสรรค รวมถึงการวางแผนพัฒนา  อาทิ อาจารยในคณะมีตำแหนงทางวิชาการนอย  ควรวิเคราะหมูลเหตุ/ปจจัยที่
อาจารยเหลานั้นไมทำผลงาน/เสนอขอกำหนดตำแหนง แลวหาแนวทางสงเสริม วางแผนพัฒนาตอไป
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป  (ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2564-2567)  ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอ และใหนำขอสังเกต 
ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

2. รายงานผลวิเคราะหสภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยที่ปรึกษาโครงการ Silpakorn University Transformation

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
 1. รายงานผลการวิเคราะหที่ที่ปรึกษาเสนอ มีความครอบคลุมในมิติตางๆ และชัดเจนในระดับหนึ่งแลว จึงควรนำผล
จากการวิเคราะหมาดำเนินการ อาทิ
  1.1 ศึกษาวิเคราะหในแตละดาน แตละมิติโดยละเอียด รอบคอบ รวมถึงความเชื่อมโยงในดานตางๆ แลวจัด
ระดมความคิดรวมกันในระดับตางๆ ทั้งสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และนำไปใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนปรับปรุง
และพัฒนาการดำเนินงาน ฯลฯ รวมถึงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยตอไป     
  1.2 จัดเรียงลำดับความสำคัญของเรื่องที่จำเปนเรงดวน ทั้งเรื่องที่ควรพัฒนา ปญหาอุปสรรคที่จะทำใหการ
ดำเนินการไมบรรลุเปาหมาย อาทิ ดานเทคโนโลยี การสนับสนุนนักศึกษา กฎ ระเบียบ การหารายได ผลงานวิจัย ฯลฯ และ
นำมาวางแผนการทำงานตอไป
 2. ควรมอบใหคณะ สวนงาน นำผลการวิเคราะหในสวนที่เกี่ยวของไปใชประโยชนในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
ตอไป อาทิ การใหความสำคัญกับนโยบาย Student First การบริการ การสนับสนุนนักศึกษาผลงานวิจัยที่ควรพัฒนาใหมี
มากขึ้น การสรางความตระหนักรูแกบุคลากรในการรับรู และการปรับตัว ฯลฯ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลวิเคราะหสภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยที่ปรึกษาโครงการ Silpakorn University 
Transformation ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับจังหวัดเพชรบุรี ไดเชิญนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย เปนวิทยากร
บรรยายพิเศษ หัวขอ  ความพรอมของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 
และเชิญ ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ บรรยาย หัวขอ การวิจัยเชิงพื้นที่ และ
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เมื่อวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2563  ณ หองประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

                    การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 
 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
3 ทาน คือ

 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบประกาศนียบัตรศิลปากรสรางสรรค แกอาจารย 2 ทาน 
ที่ไดรับรางวัลและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรนำเสนอแผนพัฒนา ดังนี้

การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
การเกษตร ซึ่งมี ศาสตราจารย ดร.สนิท  อักษรแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานกรรมการสรรหาฯ 
ไดกำหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หองประชุมสำนักงานอธิการบดี  ชั้น 2 
อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพรชบุรี จังหวัดเพรชบุรี

  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2563 เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563   ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควร
ดำรงตำแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
ไดมาแสดงวิสัยทัศนตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุม
นริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ไดรับปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภกิจ  สุทธิเรืองวงศ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง  Gold Award  จากผลงาน ผลิตภัณฑ  Bio-plast 
Mushroom Bags (ถุงเพาะเชื้อเห็ดยอยสลายได) ในการประกวดรางวัล
นวัตกรรมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 19 งาน AsianInvent Singapore 
(AiSG) 2020 โดยวิธีออนไลน เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2563

เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย ลาวัลย  ศรีพงษ  
คณะเภสัชศาสตร ไดรับรางวัล  Best Presentation  โดยวิธีออนไลน 
ผลงานชื่อ  Implementation  of  Web-based  Instruction with 
Blended  Laboratory  ในการประชุม  The 12th International 
Conference on Education Technology and Computers (ICETC
2020) เมื่อวันที่  23-26 ตุลาคม 2563

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ไดนำเสนอแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ
เวลา 4 ป  (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2567)  ตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ไดรายงาน
ผลวิเคราะหสภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยที่ปรึกษาโครงการ
Silpakorn University Transformation  ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดรับปริญญารัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการปกครอง (ผูทำคุณประโยชนแกสังคม) จาก มหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย

 ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจำ ไดรับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (ผูทำคุณประโยชนแกพระศาสนา) จาก 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โดยมี ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว 
คณบดีคณะโบราณคดี  เปนผูรับชอดอกไมแทน



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

นายภราเดช พยัฆวิเชียร  นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษา
ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา  บรรณาธิการ   
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  คณะทำงาน
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ปที่ 9 ฉบับที่ 51 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563)

  

* พระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2562
* สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
   ทรงสำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ปการศึกษา 2562
* คำสอนของพอ
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* พิธีทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ แดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
   (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
* แสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
* แนะนำคณบดีคนใหม
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู
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ประเด็นขาว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2562

 ขาวสารสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอนอมนำพระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปการศึกษา 2562  เมื่อ  

วันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีความตอนหนึ่งวา

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม  ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน

พระองค  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปนี้  ขอแสดงความชื่นชมตอผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิต

ทุกคน  ที่ไดรับเกียรติและความสำเร็จ

 ความรูที่บัณฑิตไดสรางสมอบรมมานั้น  เปนทั้งพื้นฐานอันมั่นคง  และเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพ สำหรับแตละคน

จะนำไปใชประกอบอาชีพการงาน  แตความรูดังกลาวจะเปนคุณเปนประโยชนหรือไมเพียงใด  ขึ้นอยูกับการนำไปใชเปนสำคัญ  

ผูใดนำความรูไปใชในทางที่ถูกตอง กอใหเกิดประโยชนสรางสรรค ความรูของผูนั้นก็มีคุณคา  แตผูใดนำความรูไปใชในทางที่ไม

ถูกตอง  กอใหเกิดโทษเสียหาย  ความรูที่มีอยูก็ยอมไรคาไป  บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแลว  ถือไดวา

เปนผูมีความรูสูง  หากนำความรูไปใชในทางที่ดีที่ถูกตองก็จะบังเกิดผลเปนประโยชนอยางมาก  แตหากนำไปใชในทางตรงขาม  

ก็จะเปนโทษเสียหายมากเชนเดียวกัน  จึงขอใหทุกคนตั้งตัวตั้งใจใหแนวแนที่จะใชความรูของตนอยางมีคุณคา  โดยนำไปใช

ประกอบกิจการงานที่สุจริต  ดวยวิธีการที่ดีที่ถูกตองใหบังเกิดผลเปนประโยชนเปนความเจริญมั่นคงทั้งแกตน  แกงานที่ปฏิบัติ  

และแกประเทศชาติของเรา

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคนและทุกทานที่มารวมในพิธีนี้  มีความ

สำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

พระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำปการศึกษา 2562

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

ทรงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 

ปการศึกษา 2562

 เมื่อวันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

ใหสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค              

มาพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปการศึกษา 2562  ณ อาคารศูนย

ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

ซึ่งในปการศึกษา 2562 นี้  สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี  ไดเขารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรม

และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำอวยพรปใหมภาษาไทย-อังกฤษ 

 การสงมอบคำอวยพรปใหมใหแกกันในชวงสงทายปเกา ตอนรับปใหม ถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่จะใชโอกาสนี้มอบความ
ปรารถนาดีไปยังผูที่เคารพรัก ไมวาจะเปนการอวยพรปใหมแกผูใหญ พอแม เจานาย เพื่อน หรือคนรัก คำอวยพรปใหม ความหมายดีๆ 
สามารถสรางแรงบันดาลใจและใหกำลังใจแกกัน สื่อแทนความหวงใยและความปรารถนาดี จึงไดนำคำอวยพรปใหม ภาษาอังกฤษ 
และภาษาไทยมานำสงความสุข

1. I hope this year turns out to be the best year of your life and 
your family too. Happy new year!
2. I wish you and your beautiful family a very happy and prosperous 
new year. Stay safe and beat the Pandemic with new energy.
3. Happy New Year to you and your family! Wishing you 365 days 
of good luck!
4. I hope that the new year will be the best year of your life. May
all your dreams come true and all your hopes be fulfilled!
5. Remember all the good memories you have made and know
that your life will be so full of wonders in the coming year. Happy 
New Year 2021!
6. A new year means 365 new opportunities. Make sure to make
the best use of it! Happy new year.
7. May the 12 months of the new year be full of new achievements 
for you. May the days be filled with eternal happiness for you and
your family!
8. A new year is like a blank book. The pen is in your hands. It is
your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year!
9. May this new year brings new hope, new opportunities, and 
success for you. Happy new year.
10. Best friendships are the ones that don’t fade away no matter
what. Thanks, mate for everything. Have a blessed new year!
11. Nothing can weaken our friendship. The more years we spend 
together, the stronger our friendship will become. Happy new year 2021!
12. A basket full of smile, joy and warm wishes sent to you from
thousand miles away for you my dear Friend! A very Happy New Year.
13. A friend like you is one in a million and much precious to be
treasured. I am thankful to have you in my life. Wishing you an
ecstatic new year!
14. A new year gives us the chance to turn over a new page of 
the diary of life and write anything on it as we wish. Hope this 
upcoming year brings you happiness. Happy New Year.
15. Remote of your life is in your hands. Switch the bad channels
into good channels and move forward. Wish you a very Happy 
and Prosperous New Year ahead.

- ฉันขอใหปใหมนี้เปนปที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตสำหรับคุณและครอบครัว 
แฮปปนิวเยียร!
- ขอใหคุณและครอบครัวที่นารัก มีแตความสุขและความเจริญรุงเรือง
ในวันปใหม ขอใหปลอดภัยและมีพลังใหมๆ  ตอสูกับสถานการณโรคระบาด
- สวัสดีปใหมแกคุณและครอบครัว ขอใหโชคดีตลอดทั้ง 365 วัน!

- ฉันขอใหปใหมน้ีเปนปท่ียอดเย่ียมท่ีสุดในชีวิตของคุณ ความฝนท้ังหมด
กลายเปนจริง และทุกสิ่งที่มุงหวังถูกเติมเต็ม!
- จดจำทุกความทรงจำดีๆ ที่คุณไดสรางไวในปนี้ และขอใหชีวิตในปหนา
เต็มไปดวยเรื่องราวที่ยอดเยี่ยม สวัสดีปใหม 2021

- ปใหมหมายถึงการมีโอกาสใหมๆ ถึง 365 โอกาส ใชทุกโอกาสใหดีที่สุด! 
สวัสดีปใหม
- ขอให 12 เดือนของปใหม มีแตความสำเร็จใหมๆ  ขอใหคุณและครอบครัว
มีความสุขในทุกๆ วันตลอดไป

- ปใหมเปรียบดั่งหนังสือที่วางเปลา ปากกาอยูในมือคุณแลว คุณมีโอกาส
ที่จะเขียนเรื่องราวที่สวยงามใหตัวเอง สวัสดีปใหม!
- ขอใหปใหมนำพาความหวังใหมๆ  โอกาสใหมๆ  และความสำเร็จมาใหคุณ 
แฮปปนิวเยียร
- มิตรภาพที่ดีคือสิ่งที่ไมเลือนหายไปไมวาจะเกิดอะไรขึ้น ขอบคุณเพื่อนๆ 
สำหรับทุกอยาง ขอใหมีความสุขในวันปใหม!
- ไมมีอะไรมาบั่นทอนมิตรภาพของเราได เรายิ่งอยูดวยกันนานเทาไร 
มิตรภาพของเราก็ยิ่งแนนแฟนมากขึ้น สวัสดีใหม 2021!
- ตะกราที่เต็มไปดวยรอยยิ้ม ความเพลิดเพลิน และคำอวยพรที่แสนอบอุน 
ขอสงไปถึงเพื่อนรักอยางเธอ จากที่ที่หางไกลหลายพันไมล สุขสันตวันปใหม
- การมีเพื่อนดีๆ แบบเธอคือหนึ่งในลาน และมีคามากกวาทรัพยสมบัติ 
ฉันขอบคุณมากที่อยูในชีวิตของฉัน ขอใหปใหมนี้มีแตความสุข

- ปใหมเปดโอกาสใหทุกคนเปดไดอารี่ชีวิตหนาใหม และเขียนสิ่งใดก็ได
ที่ปรารถนา หวังวาปใหมนี้คุณจะมีแตความสุขนะ แฮปปนิวเยียร

- รีโมตชีวิตอยูในมือของคุณแลว กดเปลี่ยนชองที่แยๆ ไปดูชองที่ดีๆ 
และเดินหนาตอไป ขอใหมีความสุขและความเจริญรุงเรืองในวันปใหม

ภาษาอังกฤษ                                                         ภาษาไทย

- ขอใหคุณและครอบครัวที่นารัก มีแตความสุขและความเจริญรุงเรือง
ในวันปใหม ขอใหปลอดภัยและมีพลังใหมๆ  ตอสูกับสถานการณโรคระบาด

2. I wish you and your beautiful family a very happy and prosperous 
new year. Stay safe and beat the Pandemic with new energy.

- ฉันขอใหปใหมน้ีเปนปท่ียอดเย่ียมท่ีสุดในชีวิตของคุณ ความฝนท้ังหมด
กลายเปนจริง และทุกสิ่งที่มุงหวังถูกเติมเต็ม!
- จดจำทุกความทรงจำดีๆ ที่คุณไดสรางไวในปนี้ และขอใหชีวิตในปหนา

4. I hope that the new year will be the best year of your life. May
all your dreams come true and all your hopes be fulfilled!

อางอิงขอมูลจาก
https://www.msn.com/th-th/lifestyle/lifestyle/รวม-30-คำอวยพรปใหมภาษาไทย-อังกฤษ-ความหมายดีๆ-เหมาะสำหรับทุกคน/ar- BB1ckqqk?li=BBr91nl

- ปใหมหมายถึงการมีโอกาสใหมๆ ถึง 365 โอกาส ใชทุกโอกาสใหดีที่สุด! 
สวัสดีปใหม

6. A new year means 365 new opportunities. Make sure to make
the best use of it! Happy new year.

- ปใหมเปรียบดั่งหนังสือที่วางเปลา ปากกาอยูในมือคุณแลว คุณมีโอกาส
ที่จะเขียนเรื่องราวที่สวยงามใหตัวเอง สวัสดีปใหม!

8. A new year is like a blank book. The pen is in your hands. It is
your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year!

- มิตรภาพที่ดีคือสิ่งที่ไมเลือนหายไปไมวาจะเกิดอะไรขึ้น ขอบคุณเพื่อนๆ 
สำหรับทุกอยาง ขอใหมีความสุขในวันปใหม!

10. Best friendships are the ones that don’t fade away no matter
what. Thanks, mate for everything. Have a blessed new year!

- ตะกราที่เต็มไปดวยรอยยิ้ม ความเพลิดเพลิน และคำอวยพรที่แสนอบอุน - ตะกราที่เต็มไปดวยรอยยิ้ม ความเพลิดเพลิน และคำอวยพรที่แสนอบอุน - ตะกราที่เต็มไปดวยรอยยิ้ม ความเพลิดเพลิน และคำอวยพรที่แสนอบอ
ขอสงไปถึงเพื่อนรักอยางเธอ จากที่ที่หางไกลหลายพันไมล สุขสันตวันปใหมขอสงไปถึงเพื่อนรักอยางเธอ จากที่ที่หางไกลหลายพันไมล สุขสันตวันปใหมขอสงไปถึงเพื่อนรักอยางเธอ จากที่ที่หางไกลหลายพันไมล สุขสันต
- การมีเพื่อนดีๆ แบบเธอคือหนึ่งในลาน และมีคามากกวาทรัพยสมบ

12. A basket full of smile, joy and warm wishes sent to you from
thousand miles away for you my dear Friend! A very Happy New Year.

- ปใหมเปดโอกาสใหทุกคนเปดไดอารี่ชีวิตหนาใหม และเขียนสิ่งใดก็ได
ที่ปรารถนา หวังวาปใหมนี้คุณจะมีแตความสุขนะ แฮปปนิวเยียร

- รีโมตชีวิตอยูในมือของคุณแลว กดเปลี่ยนชองที่แยๆ ไปดูชองท

14. A new year gives us the chance to turn over a new page of 
the diary of life and write anything on it as we wish. Hope this 
upcoming year brings you happiness. Happy New Year.

ี่ดีๆ - รีโมตชีวิตอยูในมือของคุณแลว กดเปลี่ยนชองที่แยๆ ไปดูชองที่ดีๆ - รีโมตชีวิตอยูในมือของคุณแลว กดเปลี่ยนชองที่แยๆ ไปดูชองท


