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ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษา

ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา  บรรณาธิการ     

บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  คณะทำงาน

            “การศึกษานั้น ไมวาจะศึกษาเพื่อตนหรือจะใหแกผูอื่น สำคัญอยางยิ่งที่จะตองทำใหตรงตาม
วัตถุประสงค จึงจะไดผลเปนคุณเปนประโยชน มิฉะนั้นจะตองมีการผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้น ทำใหเสีย
เวลาและเสียประโยชนไปเปลาๆ วัตถุประสงคของการศึกษานั้นคืออยางไร กลาวโดยความคิดรวบยอด 
ก็คือการทำใหบุคคลมีปจจัยหรือมีอุปกรณสำหรับชีวิตอยางครบถวน เพียงพอท้ังในสวนวิชาความรู สวน
ความคิดวินิจฉัยสวนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ สวนความขยันอดทน และความสามารถในอันท่ี
จะนำความรูความคิดไปใชปฏิบัติงานของตนเองใหไดจริงๆ เพื่อสามารถดำรงชีพอยูไดดวยความสุขความ
เจริญมั่นคง และสรางสรรคประโยชนใหแกสังคมและบานเมืองไดตามควรแกฐานะดวย…”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  23  มิถุนายน 2523

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

อางอิงขอมูลจาก  https://th.wikipedia.org/wiki/ครุยวิทยฐานะไทย

ขอบคุณและสวัสดีคะ

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

 การเขามารับตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ  2564  เปนรอบที่สามของการดำรง

ตำแหนงนี้ในมหาวิทยาลัยศิลปากร  ดิฉันจะพยายามทำหนาที่ใหดีที่สุดตลอดระยะ 3 ปที่ขางหนาในสภาวะปจจุบันที่โลกเปลี่ยน

แปลงไปอยางรวดเร็วทุกดาน ทั้งยังมีปญหาโรคระบาดโควิด 19 ที่ตองฟนฝาไปดวยกัน สภามหาวิทยาลัยของเราคงตองมาระดม

ความคิดรวมกันวาจะนำพามหาวิทยาลัยศิลปากรเดินหนาตอไปใหดีที่สุดไดอยางไร ดิฉันมีความเชื่อมั่นในประสบการณและความรู 

ความสามารถของทานกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิทุกทาน รวมทั้งกรรมการสภามหาวิทายาลัยที่เปนผูแทนในสวน

ของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน

 ในนามของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ดิฉันขอแสดงความยินดีกับอาจารยอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ  รองอธิการบดีฝายศิลป

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนศิลปนแหงชาติ  ประจำป พ.ศ. 2563  สาขาทัศนศิลป 

(จิตรกรรม-สื่อผสม)  และขอแสดงความยินดีกับคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ไดรับการจัดอันดับในป 2021  จาก 

QS World  University Rankings by  Subject  in  pharmacy  and pharmacology  โดยไดรับอันดับอยูในชวง  301- 350  

ของโลก  และเปนอันดับที่ 5 ของประเทศไทย  จึงขอเปนกำลังใจใหทานคณบดี  ทีมผูบริหาร  อาจารย  เจาหนาที่ทุกคน ในการ

ทำงาน เพื่อพัฒนาคณะใหมีความกาวหนายิ่งขึ้นตอไป

 ตามท่ีทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังนายกสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ตั้งแตวันที่ 

9 กุมภาพันธ 2564 ในนามของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ดิฉันขอตอนรับ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานดวยความยินดี เราจะไดรวมงานกัน

เพ่ือชวยพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรตอไป ดิฉันขอถือโอกาสน้ีขอบคุณ         

แนะนำนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม

  ดวยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 16 ราย ตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564 

                    นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม จำนวน 31 ราย มีดังนี้  

1. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 16 ราย

ขาวสารขาวสาร
สภามหาว�ทยาลัยศิลปากร

SU Counc i l  News le t te r

ปที่ 9 ฉบับที่ 52 (มกราคม - กุมภาพันธ 2564)

  

ประเด็นขาว
* คำสอนของพอ

* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

* แนะนำนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม

* แสดงความยินดีกับศิลปนแหงชาติ ประจำป 2563

* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 

* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

* สาระนารู
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทาน ส.ค.ส.ภาพฝพระหัตถ 

วัวยิ้มสดใส พรปใหม 64

นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานในชุดที่ผานมา ที่ไดเสียสละเวลา ทุมเทการ

ทำงาน  และกำหนดนโยบาย  ใหคำปรึกษา  ขอเสนอแนะและชวยแกไขปญหาตางๆ  ของมหาวิทยาลัย  ทำใหมหาวิทยาลัยมีความ

กาวหนาตามลำดับ และในโอกาสตอไปหากทานมีขอเสนอแนะใดๆ  ตอการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ดิฉันยินดีรับไวพิจารณาดวย

ความขอบคุณยิ่ง

สาระนารูสาระนารู
  2.1.2 ครุยเนื้อผาโปรง สีอื่นๆ
        • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใชเนื้อผาตางกันในแตละระดับปริญญา ระดับบัณฑิตและระดับมหาบัณฑิต
                           ใชเนื้อผาสีน้ำเงินโปรง ระดับดุษฎีบัณฑิตใชเนื้อผาทึบ สีแดง
        • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใชเนื้อผาสีชมพู
        • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ใชเนื้อผาสีฟาคราม
  2.1.3 ครุยเนื้อผาทึบสีแดงหมากสุก(สีแสด) สีแดง หรือสีเลือดหมู
        • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
                           ใชเนื้อผาสีแดง
        • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
          ใชเนื้อผาสีแดง
        • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
                           ใชเนื้อผาสีแสด       
        • มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
                           ใชเนื้อผาสีแดง
 2.2 รูปแบบตามแบบตะวันตก
 ครุยวิทยฐานะประเภทนี้มีลักษณะแบบครุยจะเปนครุยคลุมใชเนื้อผาทึบสีดำหรือสีอื่นๆ อาจประดับฮูดหรือหมวกคลาย
กับครุยวิทยฐานะที่ใชในประเทศแถบตะวันตก  โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกที่ใชครุยวิทยฐานะ
ในรูปแบบนี้ ครุยวิทยฐานะรูปแบบนี้สามารถแยกลักษณะไดดังนี้
  2.2.1 ชุดครุยแบบครุยตุลาการหรือทนายความ
        • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในอดีตเคยมีการ
                           ใชหมวกแตปจจุบันไดยกเลิกใชไปแลว
        • มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
  2.2.3 ชุดครุยตะวันตกแบบไมมีหมวก
        • มหาวิทยาลัยศิลปากร
        • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
        • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
        • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
        • มหาวิทยาลัยทักษิณ
        • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
        • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
        • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  2.1.4 ครุยเนื้อผาทึบสีดำ อาทิ
        • กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฎ (บางแหง)
  2.1.5 ครุยเนื้อผาทึบสีเขียวเขม อาทิ
        • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
  2.1.6 ครุยเนื้อผาทึบ สีอื่นๆ อาทิ
        • มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
                           เจาพระยา ใชเนื้อผาสีมวง
        • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
                           ใชเนื้อผาสีทอง

  2.2.2 ชุดครุยตะวันตกแบบมีหมวก
        • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
        • มหาวิทยาลัยเชียงใหม
        • มหาวิทยาลัยนครพนม
        • มหาวิทยาลัยพะเยา
        • มหาวิทยาลัยมหิดล
        • มหาวิทยาลัยแมโจ
        • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  2.2.4 ชุดครุยตะวันตกสีอื่น ๆ
        • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ใชเนื้อผาสีสม
        • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
          ใชเนื้อผาสีน้ำตาลแก
        • สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 
          ใชเนื้อผาสีแดง

ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

นายกมล จันทิมา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

คุณหญิง กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายชัยณรงค  อินทรมีทรัพย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นางดวงสมร  วรฤทธิ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายปญญา  วิจินธนสาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นางพรรณขนิตตา  บุญครอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษา

ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา  บรรณาธิการ     

บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  คณะทำงาน

            “การศึกษานั้น ไมวาจะศึกษาเพื่อตนหรือจะใหแกผูอื่น สำคัญอยางยิ่งที่จะตองทำใหตรงตาม
วัตถุประสงค จึงจะไดผลเปนคุณเปนประโยชน มิฉะนั้นจะตองมีการผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้น ทำใหเสีย
เวลาและเสียประโยชนไปเปลาๆ วัตถุประสงคของการศึกษานั้นคืออยางไร กลาวโดยความคิดรวบยอด 
ก็คือการทำใหบุคคลมีปจจัยหรือมีอุปกรณสำหรับชีวิตอยางครบถวน เพียงพอท้ังในสวนวิชาความรู สวน
ความคิดวินิจฉัยสวนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ สวนความขยันอดทน และความสามารถในอันท่ี
จะนำความรูความคิดไปใชปฏิบัติงานของตนเองใหไดจริงๆ เพื่อสามารถดำรงชีพอยูไดดวยความสุขความ
เจริญมั่นคง และสรางสรรคประโยชนใหแกสังคมและบานเมืองไดตามควรแกฐานะดวย…”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  23  มิถุนายน 2523

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

อางอิงขอมูลจาก  https://th.wikipedia.org/wiki/ครุยวิทยฐานะไทย

ขอบคุณและสวัสดีคะ

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

 การเขามารับตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ  2564  เปนรอบที่สามของการดำรง

ตำแหนงนี้ในมหาวิทยาลัยศิลปากร  ดิฉันจะพยายามทำหนาที่ใหดีที่สุดตลอดระยะ 3 ปที่ขางหนาในสภาวะปจจุบันที่โลกเปลี่ยน

แปลงไปอยางรวดเร็วทุกดาน ทั้งยังมีปญหาโรคระบาดโควิด 19 ที่ตองฟนฝาไปดวยกัน สภามหาวิทยาลัยของเราคงตองมาระดม

ความคิดรวมกันวาจะนำพามหาวิทยาลัยศิลปากรเดินหนาตอไปใหดีที่สุดไดอยางไร ดิฉันมีความเชื่อมั่นในประสบการณและความรู 

ความสามารถของทานกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิทุกทาน รวมทั้งกรรมการสภามหาวิทายาลัยที่เปนผูแทนในสวน

ของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน

 ในนามของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ดิฉันขอแสดงความยินดีกับอาจารยอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ  รองอธิการบดีฝายศิลป

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนศิลปนแหงชาติ  ประจำป พ.ศ. 2563  สาขาทัศนศิลป 

(จิตรกรรม-สื่อผสม)  และขอแสดงความยินดีกับคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ไดรับการจัดอันดับในป 2021  จาก 

QS World  University Rankings by  Subject  in  pharmacy  and pharmacology  โดยไดรับอันดับอยูในชวง  301- 350  

ของโลก  และเปนอันดับที่ 5 ของประเทศไทย  จึงขอเปนกำลังใจใหทานคณบดี  ทีมผูบริหาร  อาจารย  เจาหนาที่ทุกคน ในการ

ทำงาน เพื่อพัฒนาคณะใหมีความกาวหนายิ่งขึ้นตอไป

 ตามท่ีทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังนายกสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ตั้งแตวันที่ 

9 กุมภาพันธ 2564 ในนามของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ดิฉันขอตอนรับ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานดวยความยินดี เราจะไดรวมงานกัน

เพ่ือชวยพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรตอไป ดิฉันขอถือโอกาสน้ีขอบคุณ         

แนะนำนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม

  ดวยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 16 ราย ตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564 

                    นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม จำนวน 31 ราย มีดังนี้  

1. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 16 ราย

ขาวสารขาวสาร
สภามหาว�ทยาลัยศิลปากร

SU Counc i l  News le t te r

ปที่ 9 ฉบับที่ 52 (มกราคม - กุมภาพันธ 2564)

  

ประเด็นขาว
* คำสอนของพอ

* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

* แนะนำนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม

* แสดงความยินดีกับศิลปนแหงชาติ ประจำป 2563

* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 

* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

* สาระนารู

หนา
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2
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9

11

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทาน ส.ค.ส.ภาพฝพระหัตถ 

วัวยิ้มสดใส พรปใหม 64

นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานในชุดที่ผานมา ที่ไดเสียสละเวลา ทุมเทการ

ทำงาน  และกำหนดนโยบาย  ใหคำปรึกษา  ขอเสนอแนะและชวยแกไขปญหาตางๆ  ของมหาวิทยาลัย  ทำใหมหาวิทยาลัยมีความ

กาวหนาตามลำดับ และในโอกาสตอไปหากทานมีขอเสนอแนะใดๆ  ตอการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ดิฉันยินดีรับไวพิจารณาดวย

ความขอบคุณยิ่ง

สาระนารูสาระนารู
  2.1.2 ครุยเนื้อผาโปรง สีอื่นๆ
        • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใชเนื้อผาตางกันในแตละระดับปริญญา ระดับบัณฑิตและระดับมหาบัณฑิต
                           ใชเนื้อผาสีน้ำเงินโปรง ระดับดุษฎีบัณฑิตใชเนื้อผาทึบ สีแดง
        • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใชเนื้อผาสีชมพู
        • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ใชเนื้อผาสีฟาคราม
  2.1.3 ครุยเนื้อผาทึบสีแดงหมากสุก(สีแสด) สีแดง หรือสีเลือดหมู
        • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
                           ใชเนื้อผาสีแดง
        • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
          ใชเนื้อผาสีแดง
        • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
                           ใชเนื้อผาสีแสด       
        • มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
                           ใชเนื้อผาสีแดง
 2.2 รูปแบบตามแบบตะวันตก
 ครุยวิทยฐานะประเภทนี้มีลักษณะแบบครุยจะเปนครุยคลุมใชเนื้อผาทึบสีดำหรือสีอื่นๆ อาจประดับฮูดหรือหมวกคลาย
กับครุยวิทยฐานะที่ใชในประเทศแถบตะวันตก  โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกที่ใชครุยวิทยฐานะ
ในรูปแบบนี้ ครุยวิทยฐานะรูปแบบนี้สามารถแยกลักษณะไดดังนี้
  2.2.1 ชุดครุยแบบครุยตุลาการหรือทนายความ
        • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในอดีตเคยมีการ
                           ใชหมวกแตปจจุบันไดยกเลิกใชไปแลว
        • มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
  2.2.3 ชุดครุยตะวันตกแบบไมมีหมวก
        • มหาวิทยาลัยศิลปากร
        • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
        • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
        • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
        • มหาวิทยาลัยทักษิณ
        • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
        • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
        • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  2.1.4 ครุยเนื้อผาทึบสีดำ อาทิ
        • กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฎ (บางแหง)
  2.1.5 ครุยเนื้อผาทึบสีเขียวเขม อาทิ
        • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
  2.1.6 ครุยเนื้อผาทึบ สีอื่นๆ อาทิ
        • มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
                           เจาพระยา ใชเนื้อผาสีมวง
        • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
                           ใชเนื้อผาสีทอง

  2.2.2 ชุดครุยตะวันตกแบบมีหมวก
        • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
        • มหาวิทยาลัยเชียงใหม
        • มหาวิทยาลัยนครพนม
        • มหาวิทยาลัยพะเยา
        • มหาวิทยาลัยมหิดล
        • มหาวิทยาลัยแมโจ
        • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  2.2.4 ชุดครุยตะวันตกสีอื่น ๆ
        • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ใชเนื้อผาสีสม
        • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
          ใชเนื้อผาสีน้ำตาลแก
        • สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 
          ใชเนื้อผาสีแดง

ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

นายกมล จันทิมา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

คุณหญิง กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายชัยณรงค  อินทรมีทรัพย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นางดวงสมร  วรฤทธิ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายปญญา  วิจินธนสาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นางพรรณขนิตตา  บุญครอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร   

22 หมู 7 ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพ 10170

โทรศัพท 0-2105-4686 ตอ 100231-100235  

โทรสาร  0-2849-7505   www.council.su.ac.th

ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษา

ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา  บรรณาธิการ     

บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  คณะทำงาน

            “การศึกษานั้น ไมวาจะศึกษาเพื่อตนหรือจะใหแกผูอื่น สำคัญอยางยิ่งที่จะตองทำใหตรงตาม
วัตถุประสงค จึงจะไดผลเปนคุณเปนประโยชน มิฉะนั้นจะตองมีการผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้น ทำใหเสีย
เวลาและเสียประโยชนไปเปลาๆ วัตถุประสงคของการศึกษานั้นคืออยางไร กลาวโดยความคิดรวบยอด 
ก็คือการทำใหบุคคลมีปจจัยหรือมีอุปกรณสำหรับชีวิตอยางครบถวน เพียงพอท้ังในสวนวิชาความรู สวน
ความคิดวินิจฉัยสวนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ สวนความขยันอดทน และความสามารถในอันท่ี
จะนำความรูความคิดไปใชปฏิบัติงานของตนเองใหไดจริงๆ เพื่อสามารถดำรงชีพอยูไดดวยความสุขความ
เจริญมั่นคง และสรางสรรคประโยชนใหแกสังคมและบานเมืองไดตามควรแกฐานะดวย…”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  23  มิถุนายน 2523

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

อางอิงขอมูลจาก  https://th.wikipedia.org/wiki/ครุยวิทยฐานะไทย

ขอบคุณและสวัสดีคะ

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

 การเขามารับตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ  2564  เปนรอบที่สามของการดำรง

ตำแหนงนี้ในมหาวิทยาลัยศิลปากร  ดิฉันจะพยายามทำหนาที่ใหดีที่สุดตลอดระยะ 3 ปที่ขางหนาในสภาวะปจจุบันที่โลกเปลี่ยน

แปลงไปอยางรวดเร็วทุกดาน ทั้งยังมีปญหาโรคระบาดโควิด 19 ที่ตองฟนฝาไปดวยกัน สภามหาวิทยาลัยของเราคงตองมาระดม

ความคิดรวมกันวาจะนำพามหาวิทยาลัยศิลปากรเดินหนาตอไปใหดีที่สุดไดอยางไร ดิฉันมีความเชื่อมั่นในประสบการณและความรู 

ความสามารถของทานกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิทุกทาน รวมทั้งกรรมการสภามหาวิทายาลัยที่เปนผูแทนในสวน

ของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน

 ในนามของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ดิฉันขอแสดงความยินดีกับอาจารยอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ  รองอธิการบดีฝายศิลป

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนศิลปนแหงชาติ  ประจำป พ.ศ. 2563  สาขาทัศนศิลป 

(จิตรกรรม-สื่อผสม)  และขอแสดงความยินดีกับคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ไดรับการจัดอันดับในป 2021  จาก 

QS World  University Rankings by  Subject  in  pharmacy  and pharmacology  โดยไดรับอันดับอยูในชวง  301- 350  

ของโลก  และเปนอันดับที่ 5 ของประเทศไทย  จึงขอเปนกำลังใจใหทานคณบดี  ทีมผูบริหาร  อาจารย  เจาหนาที่ทุกคน ในการ

ทำงาน เพื่อพัฒนาคณะใหมีความกาวหนายิ่งขึ้นตอไป

 ตามท่ีทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังนายกสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ตั้งแตวันที่ 

9 กุมภาพันธ 2564 ในนามของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ดิฉันขอตอนรับ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานดวยความยินดี เราจะไดรวมงานกัน

เพ่ือชวยพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรตอไป ดิฉันขอถือโอกาสน้ีขอบคุณ         

แนะนำนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม

  ดวยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 16 ราย ตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564 

                    นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม จำนวน 31 ราย มีดังนี้  

1. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 16 ราย

ขาวสารขาวสาร
สภามหาว�ทยาลัยศิลปากร

SU Counc i l  News le t te r

ปที่ 9 ฉบับที่ 52 (มกราคม - กุมภาพันธ 2564)

  

ประเด็นขาว
* คำสอนของพอ

* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

* แนะนำนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม

* แสดงความยินดีกับศิลปนแหงชาติ ประจำป 2563

* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 

* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

* สาระนารู
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทาน ส.ค.ส.ภาพฝพระหัตถ 

วัวยิ้มสดใส พรปใหม 64

นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานในชุดที่ผานมา ที่ไดเสียสละเวลา ทุมเทการ

ทำงาน  และกำหนดนโยบาย  ใหคำปรึกษา  ขอเสนอแนะและชวยแกไขปญหาตางๆ  ของมหาวิทยาลัย  ทำใหมหาวิทยาลัยมีความ

กาวหนาตามลำดับ และในโอกาสตอไปหากทานมีขอเสนอแนะใดๆ  ตอการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ดิฉันยินดีรับไวพิจารณาดวย

ความขอบคุณยิ่ง

สาระนารูสาระนารู
  2.1.2 ครุยเนื้อผาโปรง สีอื่นๆ
        • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใชเนื้อผาตางกันในแตละระดับปริญญา ระดับบัณฑิตและระดับมหาบัณฑิต
                           ใชเนื้อผาสีน้ำเงินโปรง ระดับดุษฎีบัณฑิตใชเนื้อผาทึบ สีแดง
        • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใชเนื้อผาสีชมพู
        • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ใชเนื้อผาสีฟาคราม
  2.1.3 ครุยเนื้อผาทึบสีแดงหมากสุก(สีแสด) สีแดง หรือสีเลือดหมู
        • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
                           ใชเนื้อผาสีแดง
        • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
          ใชเนื้อผาสีแดง
        • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
                           ใชเนื้อผาสีแสด       
        • มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
                           ใชเนื้อผาสีแดง
 2.2 รูปแบบตามแบบตะวันตก
 ครุยวิทยฐานะประเภทนี้มีลักษณะแบบครุยจะเปนครุยคลุมใชเนื้อผาทึบสีดำหรือสีอื่นๆ อาจประดับฮูดหรือหมวกคลาย
กับครุยวิทยฐานะที่ใชในประเทศแถบตะวันตก  โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกที่ใชครุยวิทยฐานะ
ในรูปแบบนี้ ครุยวิทยฐานะรูปแบบนี้สามารถแยกลักษณะไดดังนี้
  2.2.1 ชุดครุยแบบครุยตุลาการหรือทนายความ
        • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในอดีตเคยมีการ
                           ใชหมวกแตปจจุบันไดยกเลิกใชไปแลว
        • มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
  2.2.3 ชุดครุยตะวันตกแบบไมมีหมวก
        • มหาวิทยาลัยศิลปากร
        • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
        • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
        • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
        • มหาวิทยาลัยทักษิณ
        • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
        • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
        • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  2.1.4 ครุยเนื้อผาทึบสีดำ อาทิ
        • กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฎ (บางแหง)
  2.1.5 ครุยเนื้อผาทึบสีเขียวเขม อาทิ
        • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
  2.1.6 ครุยเนื้อผาทึบ สีอื่นๆ อาทิ
        • มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
                           เจาพระยา ใชเนื้อผาสีมวง
        • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
                           ใชเนื้อผาสีทอง

  2.2.2 ชุดครุยตะวันตกแบบมีหมวก
        • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
        • มหาวิทยาลัยเชียงใหม
        • มหาวิทยาลัยนครพนม
        • มหาวิทยาลัยพะเยา
        • มหาวิทยาลัยมหิดล
        • มหาวิทยาลัยแมโจ
        • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  2.2.4 ชุดครุยตะวันตกสีอื่น ๆ
        • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ใชเนื้อผาสีสม
        • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
          ใชเนื้อผาสีน้ำตาลแก
        • สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 
          ใชเนื้อผาสีแดง

ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

นายกมล จันทิมา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

คุณหญิง กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายชัยณรงค  อินทรมีทรัพย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นางดวงสมร  วรฤทธิ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายปญญา  วิจินธนสาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นางพรรณขนิตตา  บุญครอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

2 3



สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1. ควรนำหลักสูตรทั้งหมดในปจจุบันมาวิเคราะหปจจัยตางๆ ใหรอบดาน  เพื่อใหหลักสูตรทันสมัย  ตอบโจทยสังคม 
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีงานทำ ฯลฯ อาทิ ความตองการบัณฑิตในแตละสาขา ความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ความตองการของสังคมและแนวโนมในอนาคต แนวคิดสถานการณในยุควิถีใหม  (New Nomal) ฯลฯ  แลวนำมาวางแผนการ
ทำงาน /กำหนดนโยบายตอไป  อาทิ หลักสูตรท่ีควรเปดใหม หลักสูตรท่ีควรปด หลักสูตรท่ีควรปรับปรุง หลักสูตรท่ีควรยุบรวม 
บูรณาการ ฯลฯ โดยในการดำเนินการควรยึดประโยชนของนักศึกษา คุณภาพหลักสูตร ประสิทธิภาพของหลักสูตร ฯลฯ 
 2. ควรกำกับติดตาม  และประเมินผลหลักสูตรบูรณาการ ซึ่งเปนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย วา
การดำเนินการประสบความสำเร็จหรือมีปญหาอุปสรรคอยางไร อาทิ  อาจารยประจำหลักสูตร รูปแบบการบริหารจัดการ ฯลฯ 
เพื่อนำมาวางแผนการทำงานตอไป
 3. หลักสูตรตางๆ  เริ่มประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ  AUN-QA  ในปการศึกษา 2562 เปนปแรก ซึ่งผล
การประเมินสวนใหญไดคะแนนนอยกวาระดับ 3  จึงควรวิเคราะหหาสาเหตุ  ปญหา  อุปสรรค  อาทิ ความเขาใจในหลักเกณฑ 
ฯลฯ  เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาไดอยางถูกตอง  รวมทั้งสิ่งที่สภามหาวิทยาลัย  จะสามารถใหการสนับสนุน  ผลักดันเพื่อใหการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไปมีระดับที่สูงขึ้น
 4. สภามหาวิทยาลัย  มีนโยบายใหมหาวิทยาลัย  คณะมุงเนนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เนื่องจากจำนวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะในระดับปริญญาเอกมีแนวโนมลดลง ซึ่งสถานการณนี้เกิดขึ้นกับทุกมหาวิทยาลัย จึงควร
ระดมความคิดรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุ และนำมาวางแผนกำหนดทิศทางการดำเนินการตอไป อาทิ 
การยุบรวม การบูรณาการหลักสูตร รูปแบบการบริหารจัดการ ฯลฯ

1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2562 และผลลัพธตาม
มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2562 ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2562
 2. ผลลัพธตามมาตรฐานการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปการศึกษา 2562  ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอุดม
ศึกษา พ.ศ.2561
 ตามที่มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป

 4. ควรจัดทำแผนในการใหศิษยเกาเขามามีสวนรวม/ผลักดันแผนพัฒนาคณะในดานตางๆ ดวย ซึ่งจะเกิดประโยชนรวมกัน
ทั้งคณะและศิษยเกา
 มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ระยะเวลา 4 ป  (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564-2567) ตามที่รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร เสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอ
แนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 (1) ควรเรงวางแผนการพัฒนาบุคลากรรุนใหม มาทดแทนบุคลากรรุนเกาที่ทยอยเกษียณอายุและเปนผูที่มีความรู ความ

สามารถและประสบการณสูง 

 (2) ควรวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยีใหทันสมัย เพื่อทดแทนอุปกรณ เครื่องมือชุดเกาที่เสื่อมสภาพ 

หรือรวมมือกับภาคเอกชน หนวยงานตางๆ ในการใชทรัพยากรรวมกัน

 (3) ผูที่จะมาดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรคนใหมควรแสดงใหเห็นถึงผลผลิต/ผลลัพธที่จะเกิดขึ้นเมื่อเขามาดำรง

ตำแหนง และศักยภาพ สมรรถนะที่จะบริหารจัดการใหบรรลุผลผลิต/ผลลัพธที่กำหนด รวมทั้งการกำหนดระบบ กลไกในการ

ปรับปรุงการดำเนินงานที่ผานมา และการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะตอไป

3. นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร เพื่อมอบใหคณะกรรมการสรรหาผูสมควร

ดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร นำไปใชประกอบการสรรหาฯ

มติ ที่ประชุม
 1. มอบเอกสารใหคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร นำไปใชประกอบการสรรหาฯ 
จำนวน 8 รายการ
 นอกจากนั้นเมื่อคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดารงตาแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดประชุมพิจารณาแลว เห็นวา
จะมีเอกสารอื่นๆ ที่จะเปนประโยชนตอการสรรหาฯ ก็ใหสามารถเพิ่มไดตามความเหมาะสม 
 2. กำหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร ตามที่ปรากฏในเอกสารดังกลาว และมอบใหคณะ
กรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร นำไปใชประกอบการ สรรหาฯ 

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1.แผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตรในระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567) ที่นำเสนอเนนการทำงานเชิงรุกและมีความ
ทาทายมาก จึงขอชื่นชม และเปนกำลังใจใหคณบดี ทีมผูบริหาร และบุคลากรทุกคน
 2. ควรถอดบทเรียนการพัฒนาคณะเภสัชศาสตรซ่ึงสามารถพัฒนาจนมีความเขมแข็ง ประสบความสำเร็จ ไดรับการยอมรับ
ในระดับตนๆ  ของประเทศ  เพื่อใหเปนตัวอยางที่ดีในการพัฒนาคณะ  และหนวยงานตางๆ  ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในดาน
คุณภาพบัณฑิต (สามารถสอบผานใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ไดมากท่ีสุดในประเทศไทย คือประมาณ 97%)  ผลงานวิชาการ 
งานวิจัย อาจารย การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx เปนตน
 3. ควรมุงเนนการวิจัยขนาดใหญในเชิงลึก เชิงบูรณาการ มากกวาการวิจัยยอยๆ เพื่อใหเกิดองคความรู ผลลัพธที่จะชวย
พัฒนาประเทศ และการเพิ่มมูลคา อาทิ ดานเภสัชชีวภาพ สมุนไพร ฯลฯ

2. แผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567) 

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

แสดงความยินดีกับศิลปนแหงชาติ ประจำป 2563

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อดำเนินการ
จัดซื้อจัดจางสำหรับการสอบบัญชี ในอัตรารวมทั้งสิ้น ไมเกิน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย เสนอ

1. การกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ
 1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สวนงาน ประจำปการศึกษา 2562 
 2. รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Feedback Report) มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปการศึกษา 
2562     

2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สวนงาน และรายงานการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน (Feedback Report) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2562

ศาสตราจารย ดร.สนิท  อักษรแกว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
นายสุมนต  สกลไชย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายอนุชาติ  คงมาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
นายอภิสิทธิ์  ไลสัตรูไกล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ  ปาณินท

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย ดร.คุณัตว  พิธพรชัยกุล

ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
นางฉันทนา ดาวราย

นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนท คุณค้ำชู

คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ

คณบดีคณะอักษรศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร กาญจนภูมิ

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาจารย ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท

ผูอำนวยการหอศิลป

ผูชวยศาสตราจารยสุพิชญา  เข็มทอง

คณะมัณฑนศิลป

รองศาสตราจารยวิเชษฎ  สุวิสิทฐ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห

คณะโบราณคดี

รองศาสตราจารย ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

คณะอักษรศาสตร

ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์

คณะเภสัชศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช

คณะวิทยาศาสตร

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร

4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ

อาจารยอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ

รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีกับ อาจารย  อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ 
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
เปนศิลปนแหงชาติ ประจำป 2563 ในสาขาทัศนศิลป ( จิตรกรรม-สื่อผสม )  
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1. ควรนำหลักสูตรทั้งหมดในปจจุบันมาวิเคราะหปจจัยตางๆ ใหรอบดาน  เพื่อใหหลักสูตรทันสมัย  ตอบโจทยสังคม 
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีงานทำ ฯลฯ อาทิ ความตองการบัณฑิตในแตละสาขา ความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ความตองการของสังคมและแนวโนมในอนาคต แนวคิดสถานการณในยุควิถีใหม  (New Nomal) ฯลฯ  แลวนำมาวางแผนการ
ทำงาน /กำหนดนโยบายตอไป  อาทิ หลักสูตรท่ีควรเปดใหม หลักสูตรท่ีควรปด หลักสูตรท่ีควรปรับปรุง หลักสูตรท่ีควรยุบรวม 
บูรณาการ ฯลฯ โดยในการดำเนินการควรยึดประโยชนของนักศึกษา คุณภาพหลักสูตร ประสิทธิภาพของหลักสูตร ฯลฯ 
 2. ควรกำกับติดตาม  และประเมินผลหลักสูตรบูรณาการ ซึ่งเปนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย วา
การดำเนินการประสบความสำเร็จหรือมีปญหาอุปสรรคอยางไร อาทิ  อาจารยประจำหลักสูตร รูปแบบการบริหารจัดการ ฯลฯ 
เพื่อนำมาวางแผนการทำงานตอไป
 3. หลักสูตรตางๆ  เริ่มประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ  AUN-QA  ในปการศึกษา 2562 เปนปแรก ซึ่งผล
การประเมินสวนใหญไดคะแนนนอยกวาระดับ 3  จึงควรวิเคราะหหาสาเหตุ  ปญหา  อุปสรรค  อาทิ ความเขาใจในหลักเกณฑ 
ฯลฯ  เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาไดอยางถูกตอง  รวมทั้งสิ่งที่สภามหาวิทยาลัย  จะสามารถใหการสนับสนุน  ผลักดันเพื่อใหการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไปมีระดับที่สูงขึ้น
 4. สภามหาวิทยาลัย  มีนโยบายใหมหาวิทยาลัย  คณะมุงเนนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เนื่องจากจำนวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะในระดับปริญญาเอกมีแนวโนมลดลง ซึ่งสถานการณนี้เกิดขึ้นกับทุกมหาวิทยาลัย จึงควร
ระดมความคิดรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุ และนำมาวางแผนกำหนดทิศทางการดำเนินการตอไป อาทิ 
การยุบรวม การบูรณาการหลักสูตร รูปแบบการบริหารจัดการ ฯลฯ

1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2562 และผลลัพธตาม
มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2562 ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2562
 2. ผลลัพธตามมาตรฐานการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปการศึกษา 2562  ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอุดม
ศึกษา พ.ศ.2561
 ตามที่มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป

 4. ควรจัดทำแผนในการใหศิษยเกาเขามามีสวนรวม/ผลักดันแผนพัฒนาคณะในดานตางๆ ดวย ซึ่งจะเกิดประโยชนรวมกัน
ทั้งคณะและศิษยเกา
 มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ระยะเวลา 4 ป  (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564-2567) ตามที่รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร เสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอ
แนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 (1) ควรเรงวางแผนการพัฒนาบุคลากรรุนใหม มาทดแทนบุคลากรรุนเกาที่ทยอยเกษียณอายุและเปนผูที่มีความรู ความ

สามารถและประสบการณสูง 

 (2) ควรวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยีใหทันสมัย เพื่อทดแทนอุปกรณ เครื่องมือชุดเกาที่เสื่อมสภาพ 

หรือรวมมือกับภาคเอกชน หนวยงานตางๆ ในการใชทรัพยากรรวมกัน

 (3) ผูที่จะมาดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรคนใหมควรแสดงใหเห็นถึงผลผลิต/ผลลัพธที่จะเกิดขึ้นเมื่อเขามาดำรง

ตำแหนง และศักยภาพ สมรรถนะที่จะบริหารจัดการใหบรรลุผลผลิต/ผลลัพธที่กำหนด รวมทั้งการกำหนดระบบ กลไกในการ

ปรับปรุงการดำเนินงานที่ผานมา และการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะตอไป

3. นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร เพื่อมอบใหคณะกรรมการสรรหาผูสมควร

ดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร นำไปใชประกอบการสรรหาฯ

มติ ที่ประชุม
 1. มอบเอกสารใหคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร นำไปใชประกอบการสรรหาฯ 
จำนวน 8 รายการ
 นอกจากนั้นเมื่อคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดารงตาแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดประชุมพิจารณาแลว เห็นวา
จะมีเอกสารอื่นๆ ที่จะเปนประโยชนตอการสรรหาฯ ก็ใหสามารถเพิ่มไดตามความเหมาะสม 
 2. กำหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร ตามที่ปรากฏในเอกสารดังกลาว และมอบใหคณะ
กรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร นำไปใชประกอบการ สรรหาฯ 

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1.แผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตรในระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567) ที่นำเสนอเนนการทำงานเชิงรุกและมีความ
ทาทายมาก จึงขอชื่นชม และเปนกำลังใจใหคณบดี ทีมผูบริหาร และบุคลากรทุกคน
 2. ควรถอดบทเรียนการพัฒนาคณะเภสัชศาสตรซ่ึงสามารถพัฒนาจนมีความเขมแข็ง ประสบความสำเร็จ ไดรับการยอมรับ
ในระดับตนๆ  ของประเทศ  เพื่อใหเปนตัวอยางที่ดีในการพัฒนาคณะ  และหนวยงานตางๆ  ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในดาน
คุณภาพบัณฑิต (สามารถสอบผานใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ไดมากท่ีสุดในประเทศไทย คือประมาณ 97%)  ผลงานวิชาการ 
งานวิจัย อาจารย การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx เปนตน
 3. ควรมุงเนนการวิจัยขนาดใหญในเชิงลึก เชิงบูรณาการ มากกวาการวิจัยยอยๆ เพื่อใหเกิดองคความรู ผลลัพธที่จะชวย
พัฒนาประเทศ และการเพิ่มมูลคา อาทิ ดานเภสัชชีวภาพ สมุนไพร ฯลฯ

2. แผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567) 

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

แสดงความยินดีกับศิลปนแหงชาติ ประจำป 2563

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อดำเนินการ
จัดซื้อจัดจางสำหรับการสอบบัญชี ในอัตรารวมทั้งสิ้น ไมเกิน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย เสนอ

1. การกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ
 1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สวนงาน ประจำปการศึกษา 2562 
 2. รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Feedback Report) มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปการศึกษา 
2562     

2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สวนงาน และรายงานการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน (Feedback Report) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2562

ศาสตราจารย ดร.สนิท  อักษรแกว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
นายสุมนต  สกลไชย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายอนุชาติ  คงมาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
นายอภิสิทธิ์  ไลสัตรูไกล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ  ปาณินท

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย ดร.คุณัตว  พิธพรชัยกุล

ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
นางฉันทนา ดาวราย

นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนท คุณค้ำชู

คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ

คณบดีคณะอักษรศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร กาญจนภูมิ

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาจารย ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท

ผูอำนวยการหอศิลป

ผูชวยศาสตราจารยสุพิชญา  เข็มทอง

คณะมัณฑนศิลป

รองศาสตราจารยวิเชษฎ  สุวิสิทฐ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห

คณะโบราณคดี

รองศาสตราจารย ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

คณะอักษรศาสตร

ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์

คณะเภสัชศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช

คณะวิทยาศาสตร

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร

4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ

อาจารยอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ

รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีกับ อาจารย  อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ 
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
เปนศิลปนแหงชาติ ประจำป 2563 ในสาขาทัศนศิลป ( จิตรกรรม-สื่อผสม )  
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1. ควรนำหลักสูตรทั้งหมดในปจจุบันมาวิเคราะหปจจัยตางๆ ใหรอบดาน  เพื่อใหหลักสูตรทันสมัย  ตอบโจทยสังคม 
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีงานทำ ฯลฯ อาทิ ความตองการบัณฑิตในแตละสาขา ความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ความตองการของสังคมและแนวโนมในอนาคต แนวคิดสถานการณในยุควิถีใหม  (New Nomal) ฯลฯ  แลวนำมาวางแผนการ
ทำงาน /กำหนดนโยบายตอไป  อาทิ หลักสูตรท่ีควรเปดใหม หลักสูตรท่ีควรปด หลักสูตรท่ีควรปรับปรุง หลักสูตรท่ีควรยุบรวม 
บูรณาการ ฯลฯ โดยในการดำเนินการควรยึดประโยชนของนักศึกษา คุณภาพหลักสูตร ประสิทธิภาพของหลักสูตร ฯลฯ 
 2. ควรกำกับติดตาม  และประเมินผลหลักสูตรบูรณาการ ซึ่งเปนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย วา
การดำเนินการประสบความสำเร็จหรือมีปญหาอุปสรรคอยางไร อาทิ  อาจารยประจำหลักสูตร รูปแบบการบริหารจัดการ ฯลฯ 
เพื่อนำมาวางแผนการทำงานตอไป
 3. หลักสูตรตางๆ  เริ่มประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ  AUN-QA  ในปการศึกษา 2562 เปนปแรก ซึ่งผล
การประเมินสวนใหญไดคะแนนนอยกวาระดับ 3  จึงควรวิเคราะหหาสาเหตุ  ปญหา  อุปสรรค  อาทิ ความเขาใจในหลักเกณฑ 
ฯลฯ  เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาไดอยางถูกตอง  รวมทั้งสิ่งที่สภามหาวิทยาลัย  จะสามารถใหการสนับสนุน  ผลักดันเพื่อใหการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไปมีระดับที่สูงขึ้น
 4. สภามหาวิทยาลัย  มีนโยบายใหมหาวิทยาลัย  คณะมุงเนนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เนื่องจากจำนวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะในระดับปริญญาเอกมีแนวโนมลดลง ซึ่งสถานการณนี้เกิดขึ้นกับทุกมหาวิทยาลัย จึงควร
ระดมความคิดรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุ และนำมาวางแผนกำหนดทิศทางการดำเนินการตอไป อาทิ 
การยุบรวม การบูรณาการหลักสูตร รูปแบบการบริหารจัดการ ฯลฯ

1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2562 และผลลัพธตาม
มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2562 ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2562
 2. ผลลัพธตามมาตรฐานการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปการศึกษา 2562  ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอุดม
ศึกษา พ.ศ.2561
 ตามที่มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป

 4. ควรจัดทำแผนในการใหศิษยเกาเขามามีสวนรวม/ผลักดันแผนพัฒนาคณะในดานตางๆ ดวย ซึ่งจะเกิดประโยชนรวมกัน
ทั้งคณะและศิษยเกา
 มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ระยะเวลา 4 ป  (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564-2567) ตามที่รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร เสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอ
แนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 (1) ควรเรงวางแผนการพัฒนาบุคลากรรุนใหม มาทดแทนบุคลากรรุนเกาที่ทยอยเกษียณอายุและเปนผูที่มีความรู ความ

สามารถและประสบการณสูง 

 (2) ควรวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยีใหทันสมัย เพื่อทดแทนอุปกรณ เครื่องมือชุดเกาที่เสื่อมสภาพ 

หรือรวมมือกับภาคเอกชน หนวยงานตางๆ ในการใชทรัพยากรรวมกัน

 (3) ผูที่จะมาดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรคนใหมควรแสดงใหเห็นถึงผลผลิต/ผลลัพธที่จะเกิดขึ้นเมื่อเขามาดำรง

ตำแหนง และศักยภาพ สมรรถนะที่จะบริหารจัดการใหบรรลุผลผลิต/ผลลัพธที่กำหนด รวมทั้งการกำหนดระบบ กลไกในการ

ปรับปรุงการดำเนินงานที่ผานมา และการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะตอไป

3. นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร เพื่อมอบใหคณะกรรมการสรรหาผูสมควร

ดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร นำไปใชประกอบการสรรหาฯ

มติ ที่ประชุม
 1. มอบเอกสารใหคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร นำไปใชประกอบการสรรหาฯ 
จำนวน 8 รายการ
 นอกจากนั้นเมื่อคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดารงตาแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดประชุมพิจารณาแลว เห็นวา
จะมีเอกสารอื่นๆ ที่จะเปนประโยชนตอการสรรหาฯ ก็ใหสามารถเพิ่มไดตามความเหมาะสม 
 2. กำหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร ตามที่ปรากฏในเอกสารดังกลาว และมอบใหคณะ
กรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร นำไปใชประกอบการ สรรหาฯ 

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1.แผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตรในระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567) ที่นำเสนอเนนการทำงานเชิงรุกและมีความ
ทาทายมาก จึงขอชื่นชม และเปนกำลังใจใหคณบดี ทีมผูบริหาร และบุคลากรทุกคน
 2. ควรถอดบทเรียนการพัฒนาคณะเภสัชศาสตรซ่ึงสามารถพัฒนาจนมีความเขมแข็ง ประสบความสำเร็จ ไดรับการยอมรับ
ในระดับตนๆ  ของประเทศ  เพื่อใหเปนตัวอยางที่ดีในการพัฒนาคณะ  และหนวยงานตางๆ  ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในดาน
คุณภาพบัณฑิต (สามารถสอบผานใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ไดมากท่ีสุดในประเทศไทย คือประมาณ 97%)  ผลงานวิชาการ 
งานวิจัย อาจารย การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx เปนตน
 3. ควรมุงเนนการวิจัยขนาดใหญในเชิงลึก เชิงบูรณาการ มากกวาการวิจัยยอยๆ เพื่อใหเกิดองคความรู ผลลัพธที่จะชวย
พัฒนาประเทศ และการเพิ่มมูลคา อาทิ ดานเภสัชชีวภาพ สมุนไพร ฯลฯ

2. แผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567) 

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

แสดงความยินดีกับศิลปนแหงชาติ ประจำป 2563

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อดำเนินการ
จัดซื้อจัดจางสำหรับการสอบบัญชี ในอัตรารวมทั้งสิ้น ไมเกิน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย เสนอ

1. การกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ
 1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สวนงาน ประจำปการศึกษา 2562 
 2. รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Feedback Report) มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปการศึกษา 
2562     

2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สวนงาน และรายงานการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน (Feedback Report) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2562

ศาสตราจารย ดร.สนิท  อักษรแกว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
นายสุมนต  สกลไชย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายอนุชาติ  คงมาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
นายอภิสิทธิ์  ไลสัตรูไกล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ  ปาณินท

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย ดร.คุณัตว  พิธพรชัยกุล

ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
นางฉันทนา ดาวราย

นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนท คุณค้ำชู

คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ

คณบดีคณะอักษรศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร กาญจนภูมิ

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาจารย ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท

ผูอำนวยการหอศิลป

ผูชวยศาสตราจารยสุพิชญา  เข็มทอง

คณะมัณฑนศิลป

รองศาสตราจารยวิเชษฎ  สุวิสิทฐ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห

คณะโบราณคดี

รองศาสตราจารย ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

คณะอักษรศาสตร

ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์

คณะเภสัชศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช

คณะวิทยาศาสตร

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร

4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ

อาจารยอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ

รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีกับ อาจารย  อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ 
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
เปนศิลปนแหงชาติ ประจำป 2563 ในสาขาทัศนศิลป ( จิตรกรรม-สื่อผสม )  
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1. ควรนำหลักสูตรทั้งหมดในปจจุบันมาวิเคราะหปจจัยตางๆ ใหรอบดาน  เพื่อใหหลักสูตรทันสมัย  ตอบโจทยสังคม 
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีงานทำ ฯลฯ อาทิ ความตองการบัณฑิตในแตละสาขา ความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ความตองการของสังคมและแนวโนมในอนาคต แนวคิดสถานการณในยุควิถีใหม  (New Nomal) ฯลฯ  แลวนำมาวางแผนการ
ทำงาน /กำหนดนโยบายตอไป  อาทิ หลักสูตรท่ีควรเปดใหม หลักสูตรท่ีควรปด หลักสูตรท่ีควรปรับปรุง หลักสูตรท่ีควรยุบรวม 
บูรณาการ ฯลฯ โดยในการดำเนินการควรยึดประโยชนของนักศึกษา คุณภาพหลักสูตร ประสิทธิภาพของหลักสูตร ฯลฯ 
 2. ควรกำกับติดตาม  และประเมินผลหลักสูตรบูรณาการ ซึ่งเปนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย วา
การดำเนินการประสบความสำเร็จหรือมีปญหาอุปสรรคอยางไร อาทิ  อาจารยประจำหลักสูตร รูปแบบการบริหารจัดการ ฯลฯ 
เพื่อนำมาวางแผนการทำงานตอไป
 3. หลักสูตรตางๆ  เริ่มประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ  AUN-QA  ในปการศึกษา 2562 เปนปแรก ซึ่งผล
การประเมินสวนใหญไดคะแนนนอยกวาระดับ 3  จึงควรวิเคราะหหาสาเหตุ  ปญหา  อุปสรรค  อาทิ ความเขาใจในหลักเกณฑ 
ฯลฯ  เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาไดอยางถูกตอง  รวมทั้งสิ่งที่สภามหาวิทยาลัย  จะสามารถใหการสนับสนุน  ผลักดันเพื่อใหการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไปมีระดับที่สูงขึ้น
 4. สภามหาวิทยาลัย  มีนโยบายใหมหาวิทยาลัย  คณะมุงเนนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เนื่องจากจำนวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะในระดับปริญญาเอกมีแนวโนมลดลง ซึ่งสถานการณนี้เกิดขึ้นกับทุกมหาวิทยาลัย จึงควร
ระดมความคิดรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุ และนำมาวางแผนกำหนดทิศทางการดำเนินการตอไป อาทิ 
การยุบรวม การบูรณาการหลักสูตร รูปแบบการบริหารจัดการ ฯลฯ

1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2562 และผลลัพธตาม
มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2562 ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2562
 2. ผลลัพธตามมาตรฐานการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปการศึกษา 2562  ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอุดม
ศึกษา พ.ศ.2561
 ตามที่มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป

 4. ควรจัดทำแผนในการใหศิษยเกาเขามามีสวนรวม/ผลักดันแผนพัฒนาคณะในดานตางๆ ดวย ซึ่งจะเกิดประโยชนรวมกัน
ทั้งคณะและศิษยเกา
 มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ระยะเวลา 4 ป  (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564-2567) ตามที่รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร เสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอ
แนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

 (1) ควรเรงวางแผนการพัฒนาบุคลากรรุนใหม มาทดแทนบุคลากรรุนเกาที่ทยอยเกษียณอายุและเปนผูที่มีความรู ความ

สามารถและประสบการณสูง 

 (2) ควรวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยีใหทันสมัย เพื่อทดแทนอุปกรณ เครื่องมือชุดเกาที่เสื่อมสภาพ 

หรือรวมมือกับภาคเอกชน หนวยงานตางๆ ในการใชทรัพยากรรวมกัน

 (3) ผูที่จะมาดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรคนใหมควรแสดงใหเห็นถึงผลผลิต/ผลลัพธที่จะเกิดขึ้นเมื่อเขามาดำรง

ตำแหนง และศักยภาพ สมรรถนะที่จะบริหารจัดการใหบรรลุผลผลิต/ผลลัพธที่กำหนด รวมทั้งการกำหนดระบบ กลไกในการ

ปรับปรุงการดำเนินงานที่ผานมา และการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะตอไป

3. นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร เพื่อมอบใหคณะกรรมการสรรหาผูสมควร

ดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร นำไปใชประกอบการสรรหาฯ

มติ ที่ประชุม
 1. มอบเอกสารใหคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร นำไปใชประกอบการสรรหาฯ 
จำนวน 8 รายการ
 นอกจากนั้นเมื่อคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดารงตาแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดประชุมพิจารณาแลว เห็นวา
จะมีเอกสารอื่นๆ ที่จะเปนประโยชนตอการสรรหาฯ ก็ใหสามารถเพิ่มไดตามความเหมาะสม 
 2. กำหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร ตามที่ปรากฏในเอกสารดังกลาว และมอบใหคณะ
กรรมการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร นำไปใชประกอบการ สรรหาฯ 

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 1.แผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตรในระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567) ที่นำเสนอเนนการทำงานเชิงรุกและมีความ
ทาทายมาก จึงขอชื่นชม และเปนกำลังใจใหคณบดี ทีมผูบริหาร และบุคลากรทุกคน
 2. ควรถอดบทเรียนการพัฒนาคณะเภสัชศาสตรซ่ึงสามารถพัฒนาจนมีความเขมแข็ง ประสบความสำเร็จ ไดรับการยอมรับ
ในระดับตนๆ  ของประเทศ  เพื่อใหเปนตัวอยางที่ดีในการพัฒนาคณะ  และหนวยงานตางๆ  ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในดาน
คุณภาพบัณฑิต (สามารถสอบผานใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ไดมากท่ีสุดในประเทศไทย คือประมาณ 97%)  ผลงานวิชาการ 
งานวิจัย อาจารย การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx เปนตน
 3. ควรมุงเนนการวิจัยขนาดใหญในเชิงลึก เชิงบูรณาการ มากกวาการวิจัยยอยๆ เพื่อใหเกิดองคความรู ผลลัพธที่จะชวย
พัฒนาประเทศ และการเพิ่มมูลคา อาทิ ดานเภสัชชีวภาพ สมุนไพร ฯลฯ

2. แผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567) 

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

แสดงความยินดีกับศิลปนแหงชาติ ประจำป 2563

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อดำเนินการ
จัดซื้อจัดจางสำหรับการสอบบัญชี ในอัตรารวมทั้งสิ้น ไมเกิน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย เสนอ

1. การกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ
 1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สวนงาน ประจำปการศึกษา 2562 
 2. รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Feedback Report) มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปการศึกษา 
2562     

2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สวนงาน และรายงานการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน (Feedback Report) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2562

ศาสตราจารย ดร.สนิท  อักษรแกว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
นายสุมนต  สกลไชย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายอนุชาติ  คงมาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
นายอภิสิทธิ์  ไลสัตรูไกล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ  ปาณินท

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย ดร.คุณัตว  พิธพรชัยกุล

ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
นางฉันทนา ดาวราย

นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนท คุณค้ำชู

คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ

คณบดีคณะอักษรศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร กาญจนภูมิ

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาจารย ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท

ผูอำนวยการหอศิลป

ผูชวยศาสตราจารยสุพิชญา  เข็มทอง

คณะมัณฑนศิลป

รองศาสตราจารยวิเชษฎ  สุวิสิทฐ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห

คณะโบราณคดี

รองศาสตราจารย ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

คณะอักษรศาสตร

ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์

คณะเภสัชศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช

คณะวิทยาศาสตร

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร

4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ

อาจารยอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ

รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีกับ อาจารย  อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ 
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
เปนศิลปนแหงชาติ ประจำป 2563 ในสาขาทัศนศิลป ( จิตรกรรม-สื่อผสม )  
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยสรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุง)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562 – 2566 (ฉบับปรับปรุง) ตาม

ที่มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเสนอ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี  และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

          เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่
ของคณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ (ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) ไดเชิญคณบดี หัวหนาสวนงาน (จำนวน 18 สวนงาน) มาสนทนากับคณะกรรมการ 
ในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563)  เพ่ือการมีสวนรวมและการติดตาม และประเมินผลฯ เปนไปอยางสรางสรรค โดยรูปแบบการสนทนาไดจัดท้ัง
ภายในท่ีต้ัง ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ และผานระบบ online 

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

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-

2567) ตามที่อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป เสนอ

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปคือ

 1. ควรมีบทบาทในการชวยมหาวิทยาลัยจัดทำระบบสารสนเทศ ฐานขอมูลกลางในภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

(Big Data)  โดยในการดำเนินการควรประสานงานกับแตละคณะซึ่งอาจจะมีการจัดทำฐานขอมูลในบางเรื่องแลว  มาเชื่อมโยง

ผนวกเปนชุดขอมูลเดียวกัน  เพื่อจัดทำเปน  Big Data  ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย สวนงาน และ

หนวยงานในทุกระดับ ในการนำขอมูลมาใชประโยชนในภารกิจตางๆ รวมทั้งจะชวยลดภาระการทำงาน การกรอกขอมูล ความ

ถูกตองของขอมูล ฯลฯ

 2. ควรสำรวจ  วิเคราะหสถานภาพ  ศักยภาพของสำนักดิจิทัลในปจจุบันในทุกดานทั้งเครื่องมือ บุคลากร ฯลฯ  และ

สำรวจความตองการ  ปญหาการใชงานระบบเทคโนโลยีของทุกสวนงาน  รวมถึงภารกิจในการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย การปฏิรูปมหาวิทยาลัย การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx ฯลฯ แลวนำมาวางแผนการทำงานของ

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี อาทิ

  - เครื่องมือ อุปกรณที่ตองการ การจัดซื้อ เพื่อรองรับการทำงาน

  - งบประมาณที่ตองใชในแตละระยะ

  - กิจกรรม/โครงการ

แลวนำมาจัดเรียงลำดับความสำคัญการทำงานในแตละป

 3. ควรมีบทบาทและเปนเครื่องมือ กลไกในการชวยขับเคลื่อน ผลักดันมหาวิทยาลัย คณะ สวนงานในภารกิจตางๆ ให

มากขึ้น อาทิ 

  - ดานการสื่อสาร การประชาสัมพันธ โดยใชนวัตกรรมใหมๆ ความสะดวก รวดเร็ว ฯลฯ

  - ดานบริการวิชาการ โดยการนำองคความรู ประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยูไปชวยเหลือสนับสนุน

การดำเนินงานดานตางๆ อาทิ การนำเทคโนโลยีไปใชในงานดานเกษตรกรรม การผลิต การจำหนายสินคา การบริการ สิ่งแวดลอม 

พลังงาน ฯลฯ 

 มติ ท่ีประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป  (ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2564-2567) ตามที่อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง  ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เสนอ และใหนำขอสังเกตขอเสนอแนะ

ของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป

5. แผนพัฒนาสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 

(ประจำปงบประมาณพ.ศ.2564-2567)  

 รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัช
ศาสตร นำเสนอแผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ
เวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567)  ณ หองประชุมนริศรา
นุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

 ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของสวนงานฯ  นำเสนอ  ราง  รายงานผลการติดตาม  และประเมินผลการ
ดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี และหัวหนาสวนงาน
ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)  ซึ่งมีคณะ สวนงานที่ไดรับการ
ติดตามและประเมินผล ฯ จำนวน 18 สวนงาน ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ

 อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป นำเสนอแผน
พัฒนาคณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ระยะเวลา 4 ป (ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567) ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง  ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
นำเสนอแผนพัฒนาสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 
4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567) ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝาย
พัฒนาองคกร นำเสนอ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ/สวนงาน และรายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
(Feedback Report) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2562  
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจำป งบประมาณ พ.ศ.2563

          เมื่อวันที่ 11 และ 13 มกราคม 2564 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
ไดจัดการสนทนากลุมกับผูเกี่ยวของกลุมตางๆ  อาทิ  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี หัวหนา
สวนงาน บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน เพ่ือนำขอมูลไปประกอบการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยรูปแบบการสนทนาไดจัดทั้งภายในที่ตั้ง ณ อาคาร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และผานระบบ online

สาระนารูสาระนารู ครุยวิทยาฐานะไทย
 
 ครุยวิทยฐานะไทย เปนชุดพิธีการซึ่งสถาบัน
อุดมศึกษาในประเทศไทยรับธรรมเนียมปฏิบัติมาจาก
พิธีการสำเร็จการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทางตะวัน  
ตก ปจจุบันครุยวิทยฐานะใชในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรเพื่อแสดงถึงปริญญาวิทยฐานะที่ไดจากการสำเร็จ
การศึกษา
 ครุยวิทยฐานะสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะ
กำหนดไวในพระราชกฤษฎีกาหรือกฎหมายอ่ืน สวนสถาบัน
อุดมศึกษาของเอกชนกำหนดไวในขอบังคับของตน การใช
ครุยวิทยฐานะสำหรับมหาวิทยาลัยรัฐโดยไมชอบนั้นมีโทษ

1. ประวัติ
 ประเทศไทยมีแนวคิดเกี่ยวกับการใชครุยวิทยฐานะในป  พ.ศ. 2457  โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมี
พระบรมราชานุญาตใหผูสำเร็จการศึกษาในชั้นบัณฑิตจากโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวอยูสามารถใชครุยเพื่อเปนเกียรติยศได   อยางไรก็ตามในขณะนั้นโรงเรียนขาราชการพลเรือนฯ  จัดการเรียนการสอน
ไดเพียงระดับประกาศนียบัตรเทานั้น จึงไมมีการจัดสรางเสื้อครุยเพื่อแสดงวาเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในขณะนั้น
 เมื่อโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดรับการประดิษฐานขึ้นเปนจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยในป  พ.ศ. 2460  และสามารถจัดการศึกษาถึงระดับปริญญาไดเปนผลสำเร็จเมื่อป  พ.ศ. 2471  ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว จึงมีความคิดที่จะสรางเสื้อครุยสำหรับบัณฑิตจุฬาฯ และออกเปนพระราชกำหนดเสื้อครุย
บัณฑิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2473  ถือเปนครั้งแรกที่มีการใชครุยวิทยฐานะสำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาในประเทศไทย
 เมื่อประเทศไทยไดขยายการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ  จึงไดจัดสรางครุยวิทยฐานะเปนลักษณะ
เฉพาะของตนเองมาจนถึงปจจุบัน
2. รูปแบบของครุยวิทยฐานะ
           ครุยวิทยฐานะไทยในปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแตละสถาบัน
อุดมศึกษาจะกำหนดรูปแบบของครุยวิทยฐานะใหมีลักษณะเฉพาะของตนเอง 
โดยสามารถจำแนกเปนสองแบบหลักๆ ดังนี้
 2.1 รูปแบบตามพระราชพิธีไทยแบบโบราณ
 ครุยวิทยฐานะรูปแบบนี้มีลักษณะคลายๆ ชุดครุยพระยาแรกนา หรือ
ขุนนางสมัยโบราณหรือที่เรียกวาครุยเทวดา โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปน
สถาบันอุดมศึกษาแหงแรกที่ใชครุยวิทยฐานะในรูปแบบนี้  ครุยวิทยฐานะ
รูปแบบนี้สามารถแยกตามชนิดเนื้อผาและสีไดดังนี้
  2.1.1 ครุยเนื้อผาโปรงสีขาว เชน
        • จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
        • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
        • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
        • มหาวิทยาลัยขอนแกน
        • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
        • กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ครุยดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สวมทับเครื่องแบบปกติขาว
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ  ผูชวยอธิการบดี
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา นำเสนอ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562-2566 (ฉบับปรับปรุง) ณ หอง
ประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ



กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยสรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุง)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562 – 2566 (ฉบับปรับปรุง) ตาม

ที่มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเสนอ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี  และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

          เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่
ของคณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ (ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) ไดเชิญคณบดี หัวหนาสวนงาน (จำนวน 18 สวนงาน) มาสนทนากับคณะกรรมการ 
ในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563)  เพ่ือการมีสวนรวมและการติดตาม และประเมินผลฯ เปนไปอยางสรางสรรค โดยรูปแบบการสนทนาไดจัดท้ัง
ภายในท่ีต้ัง ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ และผานระบบ online 

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

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-

2567) ตามที่อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป เสนอ

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปคือ

 1. ควรมีบทบาทในการชวยมหาวิทยาลัยจัดทำระบบสารสนเทศ ฐานขอมูลกลางในภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

(Big Data)  โดยในการดำเนินการควรประสานงานกับแตละคณะซึ่งอาจจะมีการจัดทำฐานขอมูลในบางเรื่องแลว  มาเชื่อมโยง

ผนวกเปนชุดขอมูลเดียวกัน  เพื่อจัดทำเปน  Big Data  ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย สวนงาน และ

หนวยงานในทุกระดับ ในการนำขอมูลมาใชประโยชนในภารกิจตางๆ รวมทั้งจะชวยลดภาระการทำงาน การกรอกขอมูล ความ

ถูกตองของขอมูล ฯลฯ

 2. ควรสำรวจ  วิเคราะหสถานภาพ  ศักยภาพของสำนักดิจิทัลในปจจุบันในทุกดานทั้งเครื่องมือ บุคลากร ฯลฯ  และ

สำรวจความตองการ  ปญหาการใชงานระบบเทคโนโลยีของทุกสวนงาน  รวมถึงภารกิจในการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย การปฏิรูปมหาวิทยาลัย การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx ฯลฯ แลวนำมาวางแผนการทำงานของ

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี อาทิ

  - เครื่องมือ อุปกรณที่ตองการ การจัดซื้อ เพื่อรองรับการทำงาน

  - งบประมาณที่ตองใชในแตละระยะ

  - กิจกรรม/โครงการ

แลวนำมาจัดเรียงลำดับความสำคัญการทำงานในแตละป

 3. ควรมีบทบาทและเปนเครื่องมือ กลไกในการชวยขับเคลื่อน ผลักดันมหาวิทยาลัย คณะ สวนงานในภารกิจตางๆ ให

มากขึ้น อาทิ 

  - ดานการสื่อสาร การประชาสัมพันธ โดยใชนวัตกรรมใหมๆ ความสะดวก รวดเร็ว ฯลฯ

  - ดานบริการวิชาการ โดยการนำองคความรู ประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยูไปชวยเหลือสนับสนุน

การดำเนินงานดานตางๆ อาทิ การนำเทคโนโลยีไปใชในงานดานเกษตรกรรม การผลิต การจำหนายสินคา การบริการ สิ่งแวดลอม 

พลังงาน ฯลฯ 

 มติ ท่ีประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป  (ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2564-2567) ตามที่อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง  ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เสนอ และใหนำขอสังเกตขอเสนอแนะ

ของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป

5. แผนพัฒนาสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 

(ประจำปงบประมาณพ.ศ.2564-2567)  

 รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัช
ศาสตร นำเสนอแผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ
เวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567)  ณ หองประชุมนริศรา
นุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

 ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของสวนงานฯ  นำเสนอ  ราง  รายงานผลการติดตาม  และประเมินผลการ
ดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี และหัวหนาสวนงาน
ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)  ซึ่งมีคณะ สวนงานที่ไดรับการ
ติดตามและประเมินผล ฯ จำนวน 18 สวนงาน ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ

 อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป นำเสนอแผน
พัฒนาคณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ระยะเวลา 4 ป (ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567) ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง  ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
นำเสนอแผนพัฒนาสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 
4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567) ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝาย
พัฒนาองคกร นำเสนอ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ/สวนงาน และรายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
(Feedback Report) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2562  
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจำป งบประมาณ พ.ศ.2563

          เมื่อวันที่ 11 และ 13 มกราคม 2564 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
ไดจัดการสนทนากลุมกับผูเกี่ยวของกลุมตางๆ  อาทิ  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี หัวหนา
สวนงาน บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน เพ่ือนำขอมูลไปประกอบการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยรูปแบบการสนทนาไดจัดทั้งภายในที่ตั้ง ณ อาคาร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และผานระบบ online

สาระนารูสาระนารู ครุยวิทยาฐานะไทย
 
 ครุยวิทยฐานะไทย เปนชุดพิธีการซึ่งสถาบัน
อุดมศึกษาในประเทศไทยรับธรรมเนียมปฏิบัติมาจาก
พิธีการสำเร็จการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทางตะวัน  
ตก ปจจุบันครุยวิทยฐานะใชในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรเพื่อแสดงถึงปริญญาวิทยฐานะที่ไดจากการสำเร็จ
การศึกษา
 ครุยวิทยฐานะสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะ
กำหนดไวในพระราชกฤษฎีกาหรือกฎหมายอ่ืน สวนสถาบัน
อุดมศึกษาของเอกชนกำหนดไวในขอบังคับของตน การใช
ครุยวิทยฐานะสำหรับมหาวิทยาลัยรัฐโดยไมชอบนั้นมีโทษ

1. ประวัติ
 ประเทศไทยมีแนวคิดเกี่ยวกับการใชครุยวิทยฐานะในป  พ.ศ. 2457  โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมี
พระบรมราชานุญาตใหผูสำเร็จการศึกษาในชั้นบัณฑิตจากโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวอยูสามารถใชครุยเพื่อเปนเกียรติยศได   อยางไรก็ตามในขณะนั้นโรงเรียนขาราชการพลเรือนฯ  จัดการเรียนการสอน
ไดเพียงระดับประกาศนียบัตรเทานั้น จึงไมมีการจัดสรางเสื้อครุยเพื่อแสดงวาเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในขณะนั้น
 เมื่อโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดรับการประดิษฐานขึ้นเปนจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยในป  พ.ศ. 2460  และสามารถจัดการศึกษาถึงระดับปริญญาไดเปนผลสำเร็จเมื่อป  พ.ศ. 2471  ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว จึงมีความคิดที่จะสรางเสื้อครุยสำหรับบัณฑิตจุฬาฯ และออกเปนพระราชกำหนดเสื้อครุย
บัณฑิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2473  ถือเปนครั้งแรกที่มีการใชครุยวิทยฐานะสำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาในประเทศไทย
 เมื่อประเทศไทยไดขยายการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ  จึงไดจัดสรางครุยวิทยฐานะเปนลักษณะ
เฉพาะของตนเองมาจนถึงปจจุบัน
2. รูปแบบของครุยวิทยฐานะ
           ครุยวิทยฐานะไทยในปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแตละสถาบัน
อุดมศึกษาจะกำหนดรูปแบบของครุยวิทยฐานะใหมีลักษณะเฉพาะของตนเอง 
โดยสามารถจำแนกเปนสองแบบหลักๆ ดังนี้
 2.1 รูปแบบตามพระราชพิธีไทยแบบโบราณ
 ครุยวิทยฐานะรูปแบบนี้มีลักษณะคลายๆ ชุดครุยพระยาแรกนา หรือ
ขุนนางสมัยโบราณหรือที่เรียกวาครุยเทวดา โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปน
สถาบันอุดมศึกษาแหงแรกที่ใชครุยวิทยฐานะในรูปแบบนี้  ครุยวิทยฐานะ
รูปแบบนี้สามารถแยกตามชนิดเนื้อผาและสีไดดังนี้
  2.1.1 ครุยเนื้อผาโปรงสีขาว เชน
        • จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
        • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
        • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
        • มหาวิทยาลัยขอนแกน
        • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
        • กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ครุยดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สวมทับเครื่องแบบปกติขาว
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ  ผูชวยอธิการบดี
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา นำเสนอ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562-2566 (ฉบับปรับปรุง) ณ หอง
ประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ



กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยสรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุง)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562 – 2566 (ฉบับปรับปรุง) ตาม

ที่มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเสนอ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี  และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

          เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่
ของคณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ (ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) ไดเชิญคณบดี หัวหนาสวนงาน (จำนวน 18 สวนงาน) มาสนทนากับคณะกรรมการ 
ในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563)  เพ่ือการมีสวนรวมและการติดตาม และประเมินผลฯ เปนไปอยางสรางสรรค โดยรูปแบบการสนทนาไดจัดท้ัง
ภายในท่ีต้ัง ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ และผานระบบ online 

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

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-

2567) ตามที่อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป เสนอ

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปคือ

 1. ควรมีบทบาทในการชวยมหาวิทยาลัยจัดทำระบบสารสนเทศ ฐานขอมูลกลางในภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

(Big Data)  โดยในการดำเนินการควรประสานงานกับแตละคณะซึ่งอาจจะมีการจัดทำฐานขอมูลในบางเรื่องแลว  มาเชื่อมโยง

ผนวกเปนชุดขอมูลเดียวกัน  เพื่อจัดทำเปน  Big Data  ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย สวนงาน และ

หนวยงานในทุกระดับ ในการนำขอมูลมาใชประโยชนในภารกิจตางๆ รวมทั้งจะชวยลดภาระการทำงาน การกรอกขอมูล ความ

ถูกตองของขอมูล ฯลฯ

 2. ควรสำรวจ  วิเคราะหสถานภาพ  ศักยภาพของสำนักดิจิทัลในปจจุบันในทุกดานทั้งเครื่องมือ บุคลากร ฯลฯ  และ

สำรวจความตองการ  ปญหาการใชงานระบบเทคโนโลยีของทุกสวนงาน  รวมถึงภารกิจในการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย การปฏิรูปมหาวิทยาลัย การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx ฯลฯ แลวนำมาวางแผนการทำงานของ

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี อาทิ

  - เครื่องมือ อุปกรณที่ตองการ การจัดซื้อ เพื่อรองรับการทำงาน

  - งบประมาณที่ตองใชในแตละระยะ

  - กิจกรรม/โครงการ

แลวนำมาจัดเรียงลำดับความสำคัญการทำงานในแตละป

 3. ควรมีบทบาทและเปนเครื่องมือ กลไกในการชวยขับเคลื่อน ผลักดันมหาวิทยาลัย คณะ สวนงานในภารกิจตางๆ ให

มากขึ้น อาทิ 

  - ดานการสื่อสาร การประชาสัมพันธ โดยใชนวัตกรรมใหมๆ ความสะดวก รวดเร็ว ฯลฯ

  - ดานบริการวิชาการ โดยการนำองคความรู ประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยูไปชวยเหลือสนับสนุน

การดำเนินงานดานตางๆ อาทิ การนำเทคโนโลยีไปใชในงานดานเกษตรกรรม การผลิต การจำหนายสินคา การบริการ สิ่งแวดลอม 

พลังงาน ฯลฯ 

 มติ ท่ีประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป  (ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2564-2567) ตามที่อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง  ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เสนอ และใหนำขอสังเกตขอเสนอแนะ

ของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป

5. แผนพัฒนาสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 

(ประจำปงบประมาณพ.ศ.2564-2567)  

 รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัช
ศาสตร นำเสนอแผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ
เวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567)  ณ หองประชุมนริศรา
นุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

 ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของสวนงานฯ  นำเสนอ  ราง  รายงานผลการติดตาม  และประเมินผลการ
ดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี และหัวหนาสวนงาน
ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)  ซึ่งมีคณะ สวนงานที่ไดรับการ
ติดตามและประเมินผล ฯ จำนวน 18 สวนงาน ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ

 อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป นำเสนอแผน
พัฒนาคณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ระยะเวลา 4 ป (ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567) ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง  ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
นำเสนอแผนพัฒนาสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 
4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567) ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝาย
พัฒนาองคกร นำเสนอ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ/สวนงาน และรายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
(Feedback Report) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2562  
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจำป งบประมาณ พ.ศ.2563

          เมื่อวันที่ 11 และ 13 มกราคม 2564 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
ไดจัดการสนทนากลุมกับผูเกี่ยวของกลุมตางๆ  อาทิ  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี หัวหนา
สวนงาน บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน เพ่ือนำขอมูลไปประกอบการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยรูปแบบการสนทนาไดจัดทั้งภายในที่ตั้ง ณ อาคาร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และผานระบบ online

สาระนารูสาระนารู ครุยวิทยาฐานะไทย
 
 ครุยวิทยฐานะไทย เปนชุดพิธีการซึ่งสถาบัน
อุดมศึกษาในประเทศไทยรับธรรมเนียมปฏิบัติมาจาก
พิธีการสำเร็จการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทางตะวัน  
ตก ปจจุบันครุยวิทยฐานะใชในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรเพื่อแสดงถึงปริญญาวิทยฐานะที่ไดจากการสำเร็จ
การศึกษา
 ครุยวิทยฐานะสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะ
กำหนดไวในพระราชกฤษฎีกาหรือกฎหมายอ่ืน สวนสถาบัน
อุดมศึกษาของเอกชนกำหนดไวในขอบังคับของตน การใช
ครุยวิทยฐานะสำหรับมหาวิทยาลัยรัฐโดยไมชอบนั้นมีโทษ

1. ประวัติ
 ประเทศไทยมีแนวคิดเกี่ยวกับการใชครุยวิทยฐานะในป  พ.ศ. 2457  โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมี
พระบรมราชานุญาตใหผูสำเร็จการศึกษาในชั้นบัณฑิตจากโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวอยูสามารถใชครุยเพื่อเปนเกียรติยศได   อยางไรก็ตามในขณะนั้นโรงเรียนขาราชการพลเรือนฯ  จัดการเรียนการสอน
ไดเพียงระดับประกาศนียบัตรเทานั้น จึงไมมีการจัดสรางเสื้อครุยเพื่อแสดงวาเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในขณะนั้น
 เมื่อโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดรับการประดิษฐานขึ้นเปนจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยในป  พ.ศ. 2460  และสามารถจัดการศึกษาถึงระดับปริญญาไดเปนผลสำเร็จเมื่อป  พ.ศ. 2471  ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว จึงมีความคิดที่จะสรางเสื้อครุยสำหรับบัณฑิตจุฬาฯ และออกเปนพระราชกำหนดเสื้อครุย
บัณฑิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2473  ถือเปนครั้งแรกที่มีการใชครุยวิทยฐานะสำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาในประเทศไทย
 เมื่อประเทศไทยไดขยายการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ  จึงไดจัดสรางครุยวิทยฐานะเปนลักษณะ
เฉพาะของตนเองมาจนถึงปจจุบัน
2. รูปแบบของครุยวิทยฐานะ
           ครุยวิทยฐานะไทยในปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแตละสถาบัน
อุดมศึกษาจะกำหนดรูปแบบของครุยวิทยฐานะใหมีลักษณะเฉพาะของตนเอง 
โดยสามารถจำแนกเปนสองแบบหลักๆ ดังนี้
 2.1 รูปแบบตามพระราชพิธีไทยแบบโบราณ
 ครุยวิทยฐานะรูปแบบนี้มีลักษณะคลายๆ ชุดครุยพระยาแรกนา หรือ
ขุนนางสมัยโบราณหรือที่เรียกวาครุยเทวดา โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปน
สถาบันอุดมศึกษาแหงแรกที่ใชครุยวิทยฐานะในรูปแบบนี้  ครุยวิทยฐานะ
รูปแบบนี้สามารถแยกตามชนิดเนื้อผาและสีไดดังนี้
  2.1.1 ครุยเนื้อผาโปรงสีขาว เชน
        • จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
        • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
        • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
        • มหาวิทยาลัยขอนแกน
        • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
        • กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ครุยดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สวมทับเครื่องแบบปกติขาว
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ  ผูชวยอธิการบดี
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา นำเสนอ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562-2566 (ฉบับปรับปรุง) ณ หอง
ประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ



กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยสรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุง)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562 – 2566 (ฉบับปรับปรุง) ตาม

ที่มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเสนอ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี  และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

          เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่
ของคณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ (ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) ไดเชิญคณบดี หัวหนาสวนงาน (จำนวน 18 สวนงาน) มาสนทนากับคณะกรรมการ 
ในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563)  เพ่ือการมีสวนรวมและการติดตาม และประเมินผลฯ เปนไปอยางสรางสรรค โดยรูปแบบการสนทนาไดจัดท้ัง
ภายในท่ีต้ัง ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ และผานระบบ online 

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

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-

2567) ตามที่อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป เสนอ

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปคือ

 1. ควรมีบทบาทในการชวยมหาวิทยาลัยจัดทำระบบสารสนเทศ ฐานขอมูลกลางในภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

(Big Data)  โดยในการดำเนินการควรประสานงานกับแตละคณะซึ่งอาจจะมีการจัดทำฐานขอมูลในบางเรื่องแลว  มาเชื่อมโยง

ผนวกเปนชุดขอมูลเดียวกัน  เพื่อจัดทำเปน  Big Data  ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย สวนงาน และ

หนวยงานในทุกระดับ ในการนำขอมูลมาใชประโยชนในภารกิจตางๆ รวมทั้งจะชวยลดภาระการทำงาน การกรอกขอมูล ความ

ถูกตองของขอมูล ฯลฯ

 2. ควรสำรวจ  วิเคราะหสถานภาพ  ศักยภาพของสำนักดิจิทัลในปจจุบันในทุกดานทั้งเครื่องมือ บุคลากร ฯลฯ  และ

สำรวจความตองการ  ปญหาการใชงานระบบเทคโนโลยีของทุกสวนงาน  รวมถึงภารกิจในการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย การปฏิรูปมหาวิทยาลัย การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx ฯลฯ แลวนำมาวางแผนการทำงานของ

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี อาทิ

  - เครื่องมือ อุปกรณที่ตองการ การจัดซื้อ เพื่อรองรับการทำงาน

  - งบประมาณที่ตองใชในแตละระยะ

  - กิจกรรม/โครงการ

แลวนำมาจัดเรียงลำดับความสำคัญการทำงานในแตละป

 3. ควรมีบทบาทและเปนเครื่องมือ กลไกในการชวยขับเคลื่อน ผลักดันมหาวิทยาลัย คณะ สวนงานในภารกิจตางๆ ให

มากขึ้น อาทิ 

  - ดานการสื่อสาร การประชาสัมพันธ โดยใชนวัตกรรมใหมๆ ความสะดวก รวดเร็ว ฯลฯ

  - ดานบริการวิชาการ โดยการนำองคความรู ประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยูไปชวยเหลือสนับสนุน

การดำเนินงานดานตางๆ อาทิ การนำเทคโนโลยีไปใชในงานดานเกษตรกรรม การผลิต การจำหนายสินคา การบริการ สิ่งแวดลอม 

พลังงาน ฯลฯ 

 มติ ท่ีประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป  (ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2564-2567) ตามที่อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง  ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เสนอ และใหนำขอสังเกตขอเสนอแนะ

ของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป

5. แผนพัฒนาสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 

(ประจำปงบประมาณพ.ศ.2564-2567)  

 รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัช
ศาสตร นำเสนอแผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ
เวลา 4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567)  ณ หองประชุมนริศรา
นุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

 ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของสวนงานฯ  นำเสนอ  ราง  รายงานผลการติดตาม  และประเมินผลการ
ดำเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี และหัวหนาสวนงาน
ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)  ซึ่งมีคณะ สวนงานที่ไดรับการ
ติดตามและประเมินผล ฯ จำนวน 18 สวนงาน ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ

 อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป นำเสนอแผน
พัฒนาคณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ระยะเวลา 4 ป (ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567) ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง  ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
นำเสนอแผนพัฒนาสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 
4 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2567) ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝาย
พัฒนาองคกร นำเสนอ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ/สวนงาน และรายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
(Feedback Report) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2562  
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจำป งบประมาณ พ.ศ.2563

          เมื่อวันที่ 11 และ 13 มกราคม 2564 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
ไดจัดการสนทนากลุมกับผูเกี่ยวของกลุมตางๆ  อาทิ  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี หัวหนา
สวนงาน บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน เพ่ือนำขอมูลไปประกอบการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยรูปแบบการสนทนาไดจัดทั้งภายในที่ตั้ง ณ อาคาร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และผานระบบ online

สาระนารูสาระนารู ครุยวิทยาฐานะไทย
 
 ครุยวิทยฐานะไทย เปนชุดพิธีการซึ่งสถาบัน
อุดมศึกษาในประเทศไทยรับธรรมเนียมปฏิบัติมาจาก
พิธีการสำเร็จการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทางตะวัน  
ตก ปจจุบันครุยวิทยฐานะใชในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรเพื่อแสดงถึงปริญญาวิทยฐานะที่ไดจากการสำเร็จ
การศึกษา
 ครุยวิทยฐานะสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะ
กำหนดไวในพระราชกฤษฎีกาหรือกฎหมายอ่ืน สวนสถาบัน
อุดมศึกษาของเอกชนกำหนดไวในขอบังคับของตน การใช
ครุยวิทยฐานะสำหรับมหาวิทยาลัยรัฐโดยไมชอบนั้นมีโทษ

1. ประวัติ
 ประเทศไทยมีแนวคิดเกี่ยวกับการใชครุยวิทยฐานะในป  พ.ศ. 2457  โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมี
พระบรมราชานุญาตใหผูสำเร็จการศึกษาในชั้นบัณฑิตจากโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวอยูสามารถใชครุยเพื่อเปนเกียรติยศได   อยางไรก็ตามในขณะนั้นโรงเรียนขาราชการพลเรือนฯ  จัดการเรียนการสอน
ไดเพียงระดับประกาศนียบัตรเทานั้น จึงไมมีการจัดสรางเสื้อครุยเพื่อแสดงวาเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในขณะนั้น
 เมื่อโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดรับการประดิษฐานขึ้นเปนจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยในป  พ.ศ. 2460  และสามารถจัดการศึกษาถึงระดับปริญญาไดเปนผลสำเร็จเมื่อป  พ.ศ. 2471  ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว จึงมีความคิดที่จะสรางเสื้อครุยสำหรับบัณฑิตจุฬาฯ และออกเปนพระราชกำหนดเสื้อครุย
บัณฑิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2473  ถือเปนครั้งแรกที่มีการใชครุยวิทยฐานะสำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาในประเทศไทย
 เมื่อประเทศไทยไดขยายการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ  จึงไดจัดสรางครุยวิทยฐานะเปนลักษณะ
เฉพาะของตนเองมาจนถึงปจจุบัน
2. รูปแบบของครุยวิทยฐานะ
           ครุยวิทยฐานะไทยในปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแตละสถาบัน
อุดมศึกษาจะกำหนดรูปแบบของครุยวิทยฐานะใหมีลักษณะเฉพาะของตนเอง 
โดยสามารถจำแนกเปนสองแบบหลักๆ ดังนี้
 2.1 รูปแบบตามพระราชพิธีไทยแบบโบราณ
 ครุยวิทยฐานะรูปแบบนี้มีลักษณะคลายๆ ชุดครุยพระยาแรกนา หรือ
ขุนนางสมัยโบราณหรือที่เรียกวาครุยเทวดา โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปน
สถาบันอุดมศึกษาแหงแรกที่ใชครุยวิทยฐานะในรูปแบบนี้  ครุยวิทยฐานะ
รูปแบบนี้สามารถแยกตามชนิดเนื้อผาและสีไดดังนี้
  2.1.1 ครุยเนื้อผาโปรงสีขาว เชน
        • จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
        • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
        • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
        • มหาวิทยาลัยขอนแกน
        • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
        • กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ครุยดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สวมทับเครื่องแบบปกติขาว

8 9
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ  ผูชวยอธิการบดี
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา นำเสนอ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562-2566 (ฉบับปรับปรุง) ณ หอง
ประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ



สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร   

22 หมู 7 ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพ 10170

โทรศัพท 0-2105-4686 ตอ 100231-100235  

โทรสาร  0-2849-7505   www.council.su.ac.th

ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษา

ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา  บรรณาธิการ     

บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  คณะทำงาน

            “การศึกษานั้น ไมวาจะศึกษาเพื่อตนหรือจะใหแกผูอื่น สำคัญอยางยิ่งที่จะตองทำใหตรงตาม
วัตถุประสงค จึงจะไดผลเปนคุณเปนประโยชน มิฉะนั้นจะตองมีการผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้น ทำใหเสีย
เวลาและเสียประโยชนไปเปลาๆ วัตถุประสงคของการศึกษานั้นคืออยางไร กลาวโดยความคิดรวบยอด 
ก็คือการทำใหบุคคลมีปจจัยหรือมีอุปกรณสำหรับชีวิตอยางครบถวน เพียงพอท้ังในสวนวิชาความรู สวน
ความคิดวินิจฉัยสวนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ สวนความขยันอดทน และความสามารถในอันท่ี
จะนำความรูความคิดไปใชปฏิบัติงานของตนเองใหไดจริงๆ เพื่อสามารถดำรงชีพอยูไดดวยความสุขความ
เจริญมั่นคง และสรางสรรคประโยชนใหแกสังคมและบานเมืองไดตามควรแกฐานะดวย…”

คำสอนของพอ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  23  มิถุนายน 2523

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

อางอิงขอมูลจาก  https://th.wikipedia.org/wiki/ครุยวิทยฐานะไทย

ขอบคุณและสวัสดีคะ

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

กับนายกสภา

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

 การเขามารับตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ  2564  เปนรอบที่สามของการดำรง

ตำแหนงนี้ในมหาวิทยาลัยศิลปากร  ดิฉันจะพยายามทำหนาที่ใหดีที่สุดตลอดระยะ 3 ปที่ขางหนาในสภาวะปจจุบันที่โลกเปลี่ยน

แปลงไปอยางรวดเร็วทุกดาน ทั้งยังมีปญหาโรคระบาดโควิด 19 ที่ตองฟนฝาไปดวยกัน สภามหาวิทยาลัยของเราคงตองมาระดม

ความคิดรวมกันวาจะนำพามหาวิทยาลัยศิลปากรเดินหนาตอไปใหดีที่สุดไดอยางไร ดิฉันมีความเชื่อมั่นในประสบการณและความรู 

ความสามารถของทานกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิทุกทาน รวมทั้งกรรมการสภามหาวิทายาลัยที่เปนผูแทนในสวน

ของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน

 ในนามของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ดิฉันขอแสดงความยินดีกับอาจารยอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ  รองอธิการบดีฝายศิลป

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนศิลปนแหงชาติ  ประจำป พ.ศ. 2563  สาขาทัศนศิลป 

(จิตรกรรม-สื่อผสม)  และขอแสดงความยินดีกับคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ไดรับการจัดอันดับในป 2021  จาก 

QS World  University Rankings by  Subject  in  pharmacy  and pharmacology  โดยไดรับอันดับอยูในชวง  301- 350  

ของโลก  และเปนอันดับที่ 5 ของประเทศไทย  จึงขอเปนกำลังใจใหทานคณบดี  ทีมผูบริหาร  อาจารย  เจาหนาที่ทุกคน ในการ

ทำงาน เพื่อพัฒนาคณะใหมีความกาวหนายิ่งขึ้นตอไป

 ตามท่ีทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังนายกสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ตั้งแตวันที่ 

9 กุมภาพันธ 2564 ในนามของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ดิฉันขอตอนรับ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานดวยความยินดี เราจะไดรวมงานกัน

เพ่ือชวยพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรตอไป ดิฉันขอถือโอกาสน้ีขอบคุณ         

แนะนำนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม

  ดวยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 16 ราย ตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564 

                    นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม จำนวน 31 ราย มีดังนี้  

1. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 16 ราย

ขาวสารขาวสาร
สภามหาว�ทยาลัยศิลปากร

SU Counc i l  News le t te r

ปที่ 9 ฉบับที่ 52 (มกราคม - กุมภาพันธ 2564)

  

ประเด็นขาว
* คำสอนของพอ

* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

* แนะนำนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม

* แสดงความยินดีกับศิลปนแหงชาติ ประจำป 2563

* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 

* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย

* สาระนารู
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทาน ส.ค.ส.ภาพฝพระหัตถ 

วัวยิ้มสดใส พรปใหม 64

นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานในชุดที่ผานมา ที่ไดเสียสละเวลา ทุมเทการ

ทำงาน  และกำหนดนโยบาย  ใหคำปรึกษา  ขอเสนอแนะและชวยแกไขปญหาตางๆ  ของมหาวิทยาลัย  ทำใหมหาวิทยาลัยมีความ

กาวหนาตามลำดับ และในโอกาสตอไปหากทานมีขอเสนอแนะใดๆ  ตอการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ดิฉันยินดีรับไวพิจารณาดวย

ความขอบคุณยิ่ง

สาระนารูสาระนารู
  2.1.2 ครุยเนื้อผาโปรง สีอื่นๆ
        • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใชเนื้อผาตางกันในแตละระดับปริญญา ระดับบัณฑิตและระดับมหาบัณฑิต
                           ใชเนื้อผาสีน้ำเงินโปรง ระดับดุษฎีบัณฑิตใชเนื้อผาทึบ สีแดง
        • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใชเนื้อผาสีชมพู
        • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ใชเนื้อผาสีฟาคราม
  2.1.3 ครุยเนื้อผาทึบสีแดงหมากสุก(สีแสด) สีแดง หรือสีเลือดหมู
        • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
                           ใชเนื้อผาสีแดง
        • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
          ใชเนื้อผาสีแดง
        • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
                           ใชเนื้อผาสีแสด       
        • มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
                           ใชเนื้อผาสีแดง
 2.2 รูปแบบตามแบบตะวันตก
 ครุยวิทยฐานะประเภทนี้มีลักษณะแบบครุยจะเปนครุยคลุมใชเนื้อผาทึบสีดำหรือสีอื่นๆ อาจประดับฮูดหรือหมวกคลาย
กับครุยวิทยฐานะที่ใชในประเทศแถบตะวันตก  โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกที่ใชครุยวิทยฐานะ
ในรูปแบบนี้ ครุยวิทยฐานะรูปแบบนี้สามารถแยกลักษณะไดดังนี้
  2.2.1 ชุดครุยแบบครุยตุลาการหรือทนายความ
        • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในอดีตเคยมีการ
                           ใชหมวกแตปจจุบันไดยกเลิกใชไปแลว
        • มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
  2.2.3 ชุดครุยตะวันตกแบบไมมีหมวก
        • มหาวิทยาลัยศิลปากร
        • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
        • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
        • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
        • มหาวิทยาลัยทักษิณ
        • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
        • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
        • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  2.1.4 ครุยเนื้อผาทึบสีดำ อาทิ
        • กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฎ (บางแหง)
  2.1.5 ครุยเนื้อผาทึบสีเขียวเขม อาทิ
        • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
  2.1.6 ครุยเนื้อผาทึบ สีอื่นๆ อาทิ
        • มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
                           เจาพระยา ใชเนื้อผาสีมวง
        • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
                           ใชเนื้อผาสีทอง

  2.2.2 ชุดครุยตะวันตกแบบมีหมวก
        • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
        • มหาวิทยาลัยเชียงใหม
        • มหาวิทยาลัยนครพนม
        • มหาวิทยาลัยพะเยา
        • มหาวิทยาลัยมหิดล
        • มหาวิทยาลัยแมโจ
        • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  2.2.4 ชุดครุยตะวันตกสีอื่น ๆ
        • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ใชเนื้อผาสีสม
        • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
          ใชเนื้อผาสีน้ำตาลแก
        • สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 
          ใชเนื้อผาสีแดง

ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

นายกมล จันทิมา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

คุณหญิง กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายชัยณรงค  อินทรมีทรัพย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นางดวงสมร  วรฤทธิ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายปญญา  วิจินธนสาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นางพรรณขนิตตา  บุญครอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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