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    รายงานผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ในรอบป พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ เปนฉบับท่ี 9 ท่ีสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยจัดทําข้ึน เพ่ือรวบรวมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยในรอบป พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) 
ซ่ึงจะทําใหเห็นภาพรวมการทํางานของสภามหาวิทยาลัยในดาน
ตางๆ และจะเปนขอมูลในการคนควาอางอิง รวมท้ังการปรับปรุง
และพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัยตอไป 

          กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดนี้เริ่มเขามาปฏิบัติหนาท่ีเม่ือเดือนสิงหาคม 2560 และขณะนี้ไดปฏิบัติ
หนาท่ีครบ 2 ปแลว นโยบาย แนวคิด ขอเสนอแนะตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการ
มีความกาวหนาเปนลําดับ อาทิ เรื่อง รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยท่ีขณะนี้ไดรับการรับรองจากสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน (สตง.) แลว อยางไรก็ตามยังมีบางเรื่องท่ีตองใชเวลาในการปรับตัวอีกระยะหนึ่ง เชน การ
ปรับโครงสรางในสวนของภาควิชา    
          ในป พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยไดนําเสนอเรื่องใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาจํานวนมาก โดยมีเรื่อง
สําคัญๆ อาทิ การจัดตั้งศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ ซ่ึงจะชวยพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ คุณภาพนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดตั้งสถาบัน
สถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเปนแหลงเรียนรู บูรณาการและสงเสริม
ศักยภาพ ความเปนผูนําดานศิลปะ การออกแบบ มรดกวัฒนธรรม จิตรกรรม สถาปตยกรรม ฯลฯ ของ
มหาวิทยาลัยใหเขมแข็งมากข้ึน การปรับโครงสรางของสวนงาน (คณะ ศูนย สํานัก) เพ่ือใหการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังการพิจารณาแผนพัฒนาของสวนงานตางๆ                 
           สวนเรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยมุงเนนและใหความสําคัญ คือ Disruption เชน จํานวนนักศึกษาท่ีมี
แนวโนมลดลงในทุกระดับ เทคโนโลยี Innovation ท่ีปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว Digital transformation 
เนื่องจากสงผลกระทบตอการดําเนินงานในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสวนงาน บุคลากร การบริหาร
จัดการ ฯลฯ โดยไดใหแนวคิด ขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนําไปดําเนินการในหลากหลายมิติ อาทิ การบริหาร
จัดการแบบ Sandbox เพ่ือใหสามารถปรับการทํางานเปนรูปแบบใหมๆ ได การปฏิรูปมหาวิทยาลัย 
(University Reform) เพ่ือปรับเปลี่ยนใหทันกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว โดยในการดําเนินการ
ควรเชิญผู เชี่ยวชาญจากภายนอกมาชวยใหคําปรึกษา แนะนําเพ่ือใหแนวคิดมุมมอง และสะทอนภาพ
มหาวิทยาลัยในมิติตางๆ การระดมความคิดรวมกันของผูบริหาร บุคลากรในทุกระดับ รวมท้ังนักศึกษา เพ่ือการ
มีสวนรวมและเปนพลังในการขับเคลื่อนการดําเนินการใหประสบความสําเร็จ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ี
กํากับ ดูแลใหคําปรึกษา แนะนํา 
          สําหรับแนวทางการทํางานของสภามหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2562 นอกจากจะเปนไปตามอํานาจ 
หนาท่ีท่ีกําหนดไวแลว จะมุงเนนและใหความสําคัญกับเรื่องเชิงนโยบาย การปฏิรูปมหาวิทยาลัย (University 
Reform) ตอเนื่องจากป พ.ศ. 2561 รวมถึงการเตรียมตัว การวางแผนการทํางานภายใตกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
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            ทายนี้กระผมขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการทุกชุดท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
ผูบริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา สมาคมนักศึกษาเกา ทุกคน ท่ีตลอดป พ.ศ. 2561 ไดรวมมือกันเปน
อยางดี   
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บทสรุปผูบริหาร 
 
 สภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันเปนสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2559 มีจํานวน 31 คนเขามาปฏิบัติหนาท่ีเม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 ปจจุบันปฏิบัติหนาท่ีครบ 2 ปแลว  
(ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2561 คงเหลือกรรมการสภาฯ จํานวน 30 คน เนื่องจากมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจําเกษียณอายุ) 
 ในป พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมจํานวน 11 ครั้ง  
มีระเบียบวาระการประชุมจํานวน 207 เรื่อง โดยเฉลี่ยวาระการประชุมครั้งละประมาณ 19 เรื่อง และมีการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ จํานวน 2 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2561 มีระเบียบวาระการประชุมจํานวน 
7 เรื่อง สวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมประชุมโดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ 28 คน คิดเปนรอยละ 91 
 การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2561 สรุปไดดังนี้ 
 
1. ผลการดําเนินงานตามอํานาจ หนาท่ีท่ีกําหนดไวในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 มีดังนี้ 

 1.1 ใหความเห็นชอบแผน ดังนี้ (1) แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 
2561 – 30 กันยายน 2562) และ (2) แผนพัฒนาคณะวิชา สวนงาน ในระยะเวลา 4 ป ของคณบดี และหัวหนา
สวนงาน ท่ีไดรับการแตงตั้งใหม จํานวน 3 สวนงาน และฉบับปรับปรุง จํานวน 1 สวนงาน 
 1.2 ใหความเห็นชอบระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และกฎบัตรของมหาวิทยาลัย ดังนี้ (1) ขอบังคับ 
จํานวน 20 ฉบับ (2) ระเบียบ จํานวน 7 ฉบับ (3) ประกาศ จํานวน 2 ฉบับ และ (4) กฎบัตร 1 ฉบับ 
 1.3 อนุมัติเก่ียวกับหลักสูตร ดังนี้ (1) การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 
124 หลักสูตร (2) การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร จํานวน 59 
หลักสูตร (3) การเปดหลักสูตรใหม จํานวน 6 หลักสูตร (4) การปดหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร และ (5) การ
เปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ จํานวน 3 หลักสูตร  
 1.4 มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ใหแกนาย 
เอมมานเูอล ฌ็อง-มิเชล เฟรเดริก มาครง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 1.5 เห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือขอพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จํานวน 3 ราย  
 1.6 อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้ (1) ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 123 ราย (2) มหาบัณฑิต 
จํานวน 559 ราย และ (3) ปริญญาบัณฑิต จํานวน 5,030 ราย 
 1.7 อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ (1) งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม) จํานวน 33,346,700 บาท และ (2) งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 2,039.0987 ลานบาท 
 1.8 เห็นชอบรายชื่อผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 1 ราย 
 1.9 แตงตั้งผูบริหาร ดังนี้ (1) รองอธิการบดี จํานวน 1 ราย (2) ผูรักษาการแทนอธิการบดี (ตั้งแต
วันท่ี 15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป) (3) ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี จํานวน 7 ราย (ตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 
2561 เปนตนไป) และ (4) คณบดี หัวหนาสวนงาน จํานวน 6 สวนงาน 
 1.10 เห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 89 ราย ดังนี้  (1) 
ศาสตราจารย จํานวน 10 ราย (2) รองศาสตราจารย จํานวน 19 ราย และ (3) ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 60 ราย 
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 1.11 แตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือชวยกลั่นกรอง ใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตอการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย อาทิ คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เก่ียวกับดานวิชาการและวิจัย คณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและ
หนวยงาน 
 1.12 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี ดังนี้ (1) เห็นชอบการปรับข้ันตอนการพิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป รอบ 12 เดือน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (2) เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 
(3) เห็นชอบ ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ี
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 
(4) เห็นชอบ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 1.13 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งาน ดังนี้ (1) เห็นชอบ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ี
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2) เห็นชอบ ราง 
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนา
สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 
กันยายน 2560) 
 1.14 รับรองรายงานประจําป มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559-2560 (ปการศึกษา 
2559: 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560: 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 
2560) และรายงาน Good University Report 2017 (ปการศึกษา 2559: 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 
2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560: 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 
 
2. ผลการดําเนินงาน ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในระเบียบ ขอบังคับตางๆ และตามท่ีไดรับมอบหมาย
จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 2.1 เห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัย/
สถาบันในตางประเทศ จํานวน 21 สถาบัน  
 2.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน ในสถาบัน 
อุดมศึกษา และการตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ท่ีจะ
เกษียณอายุครบหกสิบปบริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันท่ี 1 
ตุลาคม 2561) และเห็นชอบการตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา 
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561) จํานวน 4 ราย 
 2.3 เห็นชอบเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา อาทิ (1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2560 (2) รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2560 (3) การกําหนดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ/
หนวยงาน และสถาบัน โดยใชเกณฑมาตรฐานสากล และ (4) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2560 
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 2.4 อนุมัติอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ดังนี้ (1) รองอธิการบดี จํานวน 1 
ราย (2) คณบดี หัวหนาสวนงาน จํานวน 6 ราย และ (3) ผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี (ตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป) 
 
3. การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  

           สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือชวยกลั่นกรองการทํางาน ซ่ึงการดําเนินงาน 
ของคณะกรรมการชุดตางๆ สรุปไดดังนี้ 

 3.1 คณะกรรมการกล่ันกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (ศาสตราจารยกิตติคุณ 
ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดจัดทํา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 4 ฉบับ  

 3.2 คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 
 คณะกรรมการ (มีจํานวน 3 ชุดยอย) ไดพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร จํานวน 59 หลักสูตร 
ดังนี้ (1) ระดับปริญญาตรี 9 หลักสูตร (2) ระดับปริญญาโท 31 หลักสูตร และ (3) ระดับปริญญาเอก 19 
หลักสูตร 

 3.3 คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561 
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดดําเนินการ (1) จัดทํา ราง กรอบแนวทางการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยในเบื้องตน และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ (2) จัดทํารายงาน
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561 

 3.4 คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร (นางพรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดดําเนินการ (1) สอบทานใหมหาวิทยาลัยมีการรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง
และเชื่อถือไดและประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (2) สอบทานและประเมินใหมหาวิทยาลัยมี
ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit 
System) ท่ีมีประสิทธิภาพ อาทิ พิจารณากฎกติกาของระบบตรวจสอบ ไดแก ขอบังคับ จํานวน 2 ฉบับ 
พิจารณา ราง กฎบัตร จํานวน 2 ฉบับ (3) สอบทานใหมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน 
ขอบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย (4) สอบทานและติดตามการบริหารและการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย พรอมท้ังใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข รวมท้ังมาตรการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
เพ่ือสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหมีความเปนธรรม โปรงใส และเสริมสรางความ
นาเชื่อถือความม่ันใจแกสาธารณชน 

 3.5 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ี
ของอธิการบด ี(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) (นายสมุนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดดําเนินการ (1) จัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) (2) จัดทําคูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
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มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 3.6 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ (ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดดําเนินการ (1) จัดทําคูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และคูมือการติดตาม และประเมินผลฯ (ฉบับปรับปรุงในสวนของการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561) (2) จัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  

 3.7 คณะกรรมการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (นางดวงสมร วรฤทธิ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดดําเนินการ (1) พิจารณา ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 2 ฉบับ 
(2) พิจารณารูปแบบและอัตราเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมและเงินอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 เรื่อง (3) พิจารณารายงานการเงินรายไตรมาส จํานวน 3 ครั้ง (4) พิจารณาคําขอ
งบประมาณ การบริหารงบประมาณประจําป จํานวน 2 เรื่อง  (5) พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ อาทิ หลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขการเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร สถาบันการเงินและรายชื่อธนาคาร และสถาบันการเงินท่ี
มหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินธุรกรรมดานการเงิน 

 3.8 คณะกรรมการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นายสุมนต 
สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ ราง แผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สวนตอขยายจากแผนอัตรากําลังบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 
2556 -2561)) 

 3.9 คณะกรรมการท่ีปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีวังทาพระ (นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดพิจารณาดําเนินการในการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีวังทาพระ และรายงานสภา
มหาวิทยาลัยทราบ โดยสรุปดังนี้ (1) จัดทําราง TOR ของผูรับจางและผูควบคุมงาน รวมท้ังไดคิดคางานเพ่ือ
กําหนดราคากลางในการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีวังทาพระ (2) พิจารณาบริษัทท่ีมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
ตาม TOR เขารวมเสนอราคา (3) การสงหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือขอขยาย
ระยะเวลากอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ จากปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2558-
2563 (4) สงหนังสือถึงสํานักงบประมาณ เพ่ือขอความเห็นชอบวงเงินคากอสราง งานปรับปรุงมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทาพระ (5) การลงนามทําสัญญาจาง  
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 3.10 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ท่ีจะ
เกษียณอายุครบหกสิบปบริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดพิจารณารายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561) ตามท่ีคณะวิชาเสนอ จํานวน 6 ราย  

 3.11 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองขอกฎหมายเ พ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของ                
มหาวิทยาลัยฯ (นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดจัดทํา ราง กฎหมายภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
ดังนี้ (1) ขอบังคับ 13 ฉบับ (2) ระเบยีบ 4 ฉบับ และ (3) ประกาศ 1 ฉบับ 

 3.12 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของ               
มหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดจัดทํา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 ฉบับ และ ราง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 1 ฉบับ 

 3.13 คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดพิจารณาผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ (1) ศาสตราจารย จํานวน 10 ราย (2) รองศาสตราจารย จํานวน 19 ราย และ (3) 
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 60 ราย 

 3.14 คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของ
มหาวิทยาลัยฯ (นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องตางๆ โดยสรุปดังนี้ (1) พิจารณา ราง ระบบ
และกลไก เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (2) พิจารณาการ
จัดตั้งศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ (3) พิจารณาแตงตั้งคณะทํางาน
พิจารณาความพรอมและความเหมาะสมของการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ณ อาคาร กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) บางรัก กรุงเทพฯ (4) พิจารณา ราง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ (5) ให
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายแกมหาวิทยาลัย อาทิ การ ราง ขอบังคับฯ ใหมของมหาวิทยาลัย การปรับปรุงพ้ืนท่ีวัง
ทาพระ การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 20 ป  

 3.15 คณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงาน (นายสุมนต สกลไชย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับโครงสรางสวนงานและหนวยงาน ดังนี้ (1) 
การปรับโครงสรางองคกรของสํานักงานอธิการบดี (2) การเสนอจัดต้ังการรวม การยุบเลิกการแบงหนวยงาน
ภายในและหนวยงานยอยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ  

 3.16 คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดรับเรื่องรองทุกขและพิจารณาคํารองทุกข จํานวน 1 เรื่อง  
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4. การจัดกิจกรรม โครงการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  

 ในป พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม โครงการ จํานวน 2 โครงการ คือ  
 4.1 โครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือการ
พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2561 หัวขอ การบูรณาการองคความรูและศักยภาพดานการทองเท่ียว
และการอนุรักษศิลปกรรมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2561 ณ หองแซฟไฟร 
ศูนยการประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) บูรณาการองค
ความรูดานการทองเท่ียว การอนุรักษศิลปกรรมของสวนงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง นําไปสู
การสรางสรรคองคความรูใหมท่ีจะสรางความเขมแข็งแกสวนงานและมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ (2) นําองคความรู ศักยภาพดานการทองเท่ียว การอนุรักษศิลปกรรม ของสวนงานและ
มหาวิทยาลัยในการชวยสรางคุณคา และมูลคาสูชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
              โดยมีขอสังเกต และขอเสนอแนะจากการประชุม อาทิ  
                  (1) ควรกําหนดนโยบาย และแผนงานดานการทองเท่ียว การอนุรักษศิลปกรรม ใหชัดเจน                               
                  (2) ควรจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปกรรม (ชื่อสามารถปรับได)                   
                  (3) ควรบูรณาการการทํางานรวมกันของทุกสวนงาน เพ่ือสรางความเขมแข็ง ทําใหเกิดความรู
ใหม โดยแนวทางการดําเนินการ อาทิ  จัดทํา Platform กลางของมหาวิทยาลัย   
                  (4) ควรมีหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยมาดูแลรับงานบริการวิชาการ เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ความชัดเจนในการติดตอ ประสานงานกับผูรับบริการ  
                (5) ควรเปนแกน ผูนําทางความคิด และมีบทบาทในการนําเสนอแนวคิด นโยบายตอรัฐบาล 
กระทรวง หนวยงาน ชุมชน ทองถ่ิน ในการชวยสรางคุณคา มูลคาดานการทองเท่ียว การอนุรักษใหยั่งยืน และ
รวมมือกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ในภารกิจตางๆ ใหมากข้ึน  

 4.2 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของตนเองและนําผลท่ีไดไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร มีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปน
ประธานกรรมการ โดยสรุปดังนี้ 
  4.2.1 การเก็บขอมูลมี 2 วิธี คือ 
 (1) การสนทนากลุม ไดเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ มาสนทนากลุมในวันท่ี 14 
พฤศจกิายน 2561 เวลา 9.00 -12.00 น. โดยแบงกลุมการสนทนาเปน 4 กลุม 
 (2) การตอบแบบสอบถามการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 6 ดาน 
โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอบแบบสอบถาม จํานวน 21 คน จาก 29 คน คิดเปนรอยละ 72.41 
 4.2.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย โดย
สรุปดังนี้ 
      (1) ควรปรับปรุงวิธีการสื่อสาร การถายทอดขอมูลนโยบายภายในองคกรในทุกระดับ โดย
ในระดับของสภามหาวิทยาลัยควรนําเทคโนโลยีมาชวยในการสื่อสารใหมากข้ึน  
 (2) การประชุมสภามหาวิทยาลัย (1) ควรเพ่ิมวาระเชิงนโยบาย (2) ควรมีการจัดประชุม
สภามหาวิทยาลัยสัญจรไปตามสวนงานหรือวิทยาเขตตางๆ 
 (3) ความเขมแข็งของสภามหาวิทยาลัย อาทิ เม่ือสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบขอบังคับ 
ระเบียบ ประกาศแลว จะตองมีความจริงจังในการใหนําไปบังคับใชในระยะหนึ่งกอน และเม่ือพบปญหา
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อุปสรรคในการดําเนินการ ในเรื่องใด จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาปรับแกไข เพ่ือใหมีความ
เชื่อม่ันตอการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
       (4) ควรสงเสริมใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความเขาใจบริบทของ
มหาวิทยาลัยและสวนงานใหมากข้ึน เชน การเชิญไปรวมใหขอเสนอแนะแผนพัฒนาสวนงาน  
       (5) ควรหากลไกเพ่ือใหการทํางาน การพิจารณาเรื่องตางๆ ของคณะกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง มีความรวดเร็ว ลดข้ันตอนการทํางาน อาทิ การกลั่นกรองเรื่องท่ีเ ก่ียวของกับ
คณะกรรมการหลายๆ ชุด อาจจะตั้งเปนคณะกรรมการชุดพิเศษ หรือเชิญประชุมรวมกัน 
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สวนที่ 1 
ขอมูลเกี่ยวกับสภามหาวทิยาลัยศิลปากร 

 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตามมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
ประกอบดวย 
 

(1)  นายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
(2)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 15 คน ซ่ึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

แตงตั้ง จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(3)  อธิการบดี 
(4)  ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน และนายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร 
(5)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวน 6 คน ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบด ี

จํานวน 1 คน จากผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน 4 คน และจากผูดํารงตําแหนงหัวหนา
สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 1 คน 

(6)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวน 6 คน ซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจําผูซ่ึงทําการสอนใน
มหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 5 ปและมิใชผูดํารงตําแหนงตาม (5) 

 

 สําหรับอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
คนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

 ท้ังนี้มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร (รวมจํานวน 16 คน) เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 และมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร จํานวน 6 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจํา จํานวน 6 คน มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง จํานวน 3 คน รวม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 31 คน  
 ในเดือนตุลาคม 2561 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําพนจากตําแหนง 
กอนครบวาระเนื่องจากเกษียณอายุ 2 คน (จาก 6 คน คงเหลือ 4 คน) และในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา มาแทนจํานวน 1 คน (รวมเปน 5 คน)  
 ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2561 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมจํานวน 30 คน 

 ท้ังนี้มาตรา 21 วรรคสาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 กําหนดวา ในกรณีท่ี
ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลงไมวาดวยเหตุผลใดและยังมิไดดําเนินการ
ใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตําแหนงท่ีวาง ใหสภามหาวิทยาลัย
ประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาท่ีมีอยู  
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นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

นายภราเดช   พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  ศ.ดร.จตรุนต  ถิระวัฒน นายชัยณรงค  อินทรมีทรัพย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
 

 

                                                                  

 
         
 
       

 
 
 

 นางดวงสมร   วรฤทธ์ิ นายณรงค   โชควัฒนา ศ.กิตติคณุ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
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 นายปญญา  วิจินธนสาร นางพรรณขนิตตา  บุญครอง ศ.ดร.สนิท  อักษรแกว 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม นายสุมนต  สกลไชย นายโสภณ  สภุาพงษ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นายอนุชาติ  คงมาลัย นายอภิสิทธ์ิ  ไลสตัรูไกล ศ.เกียรติคุณ อรศิริ  ปาณินท 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 

 
 

  (ขอมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2561) 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 อ.ปญจพล  เหลาพูนพัฒน อ.ดร.คณุัตว  พิธพรชัยกุล นายลลติ  เลิศไมไทย 

      รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน นายกสมาคมนักศึกษาเกา 

 ผูรักษาการแทนอธิการบด ี  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 มหาวิทยาลยัศิลปากร* 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รศ.ดร.พิทักษ  ศิริวงศ ศ.ญาณวิทย   กุญแจทอง ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี

 ผูรักษาการแทนรองอธิการบด ี คณบดีคณะจิตรกรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 ฝายกิจการนักศึกษา ประตมิากรรมและภาพพิมพ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 รศ.ดร.ธนะเศรษฐ  งาวหิรัญพัฒน อ.ดร.ภวพล  คงชุม ผศ.ดร.ศักดิพันธ  ตันวิมลรตัน 
 คณบดีคณะเภสัชศาสตร คณบดีคณะสัตวศาสตร ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

  และเทคโนโลยีการเกษตร 

 (ขอมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2561) 
 หมายเหตุ * อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดรับแตงตั้งใหเปนผูรักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป จนกวาจะไดมีการแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เน่ืองจาก ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ขอลาออกจากตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร) 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศ.ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห ผศ.สุพิชญา  เข็มทอง      ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช 

 คณะโบราณคด ี คณะมณัฑนศลิป         คณะวิทยาศาสตร 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผศ.ดร.สเุชษฐ  สมุหเสนีโต ผศ.ดร.เอกราช  เจริญนิตย                 
 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       คณะดุริยางคศาสตร 
  (ดํารงตําแหนงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561)   
 (ขอมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2561) 
 ในเดือนตุลาคม 2561 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําพนจากตําแหนงกอนครบวาระ
เน่ืองจากเกษียณอายุ 2 คน คือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศ.วิโชค  มุกดามณี  รศ.ระเบียบ  สภุวิร ี
 คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ คณะอักษรศาสตร 
 (พนจากตําแหนงวันท่ี 1 ตุลาคม 2561) (พนจากตําแหนงวันท่ี 1 ตุลาคม 2561) 
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ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
        

 

 

 

 
 

 

 ศ.ดร.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ ์ นางสาวญาณิฐา  หลิมวัฒนา 
 ผูรักษาการแทนรองอธิการบดฝีายวิชาการและวิจัย  รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 (ดํารงตําแหนงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 วันท่ี 25 ธันวาคม 2561) 
 

 (ขอมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2561) 
 

2. อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

 
      สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และ
ตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดย
สรุปดังนี้ 
 

 2.1 อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 สภามหาวิทยาลัย
มีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยอํานาจหนาท่ีเชนท่ีวานี้ใหรวมถึง 
 

มาตรา 
22 

อํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

(1) กําหนดนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
(2) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

และอาจมอบหมายใหมหาวิทยาลัยหรือสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกขอบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศสําหรับมหาวิทยาลยัหรือสวนงานนั้นเปนเร่ืองๆ ไปก็ได 

(3) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลัย 
(4) ออกขอบังคับเก่ียวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  
(5) ออกขอบังคับวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดีและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
(6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวมหรือการยกเลิกหลักสูตร

การศึกษา 
(7) อนุมัติการรับเขาสมทบและการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 
(8) อนุมัติการจัดการศึกษารวมและการยกเลิกการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 
(9) อนุมัติการใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่

มหาวิทยาลัยจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน รวมทั้งอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์ 
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(10) อนุมัติการจัดตั้งและยุบเลิกวิทยาเขต 
(11) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบงหนวยงานภายในของ

สวนงานดังกลาว 
(12) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 
(13) กําหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอ่ืน 
(14) อนุมัติการกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การถือหุน การเขาเปนหุนสวน และการลงทุนหรือการรวมลงทุนตาม

มาตรา 14 (8)  
(15) อนุมัติการจัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองคกรที่เปนนิติบุคคล หรือยกเลิกนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึน

ตามมาตรา 14 (11) 
(16) พิจารณาดําเนินการเพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ  
(17) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ  ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามมาตรา 58 วรรคสาม และกรรมการสภาวิชาการ 

(18) แตงตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกลาวทําการ
แทนแลวรายงานใหสภามหาวทิยาลัยทราบ 

(19) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ 

(20) รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
(21) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของสวนงานใดหรือของผูใด

โดยเฉพาะ 

 
 2.2 อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ในมาตราอ่ืนๆ  
 

มาตรา อํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

48 ใหสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี คณบดีและหัวหนาสวนงานที่
เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

52 ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญช ี

54 ใหผูสอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยหาสิบ
วันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี 

58 ศาสตราจารย จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย  
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนได โดยทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

59 ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษและพนจากตําแหนงไปโดยไมมี
ความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารยผูนั้นมี
ความเชีย่วชาญเพื่อเปนเกียรติยศได 

60 ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผู ซ่ึงมิไดเปนผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
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61 สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเปน
รองศาสตราจารยพิเศษหรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษได 

65 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรับปริญญาเกียรตินิยม
อันดับหนึ่งหรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได 

66 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรชั้นตางๆ และอนุปริญญาไดดังตอไปนี้ 
(1) ประกาศนียบัตรชั้นสูง ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังไดรับ

ปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว 
(2) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังไดรับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทาแลว 
(3) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึงข้ันไดรับปริญญาตรี 
(4) ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 

67 มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกผูซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นวาทรงคุณวุฒิและคุณธรรม
สมควรแกปริญญานั้นๆ  

      
 2.3 อํานาจหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) อาทิ 
 

ประกาศตางๆ  อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษา
ไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 
พ.ศ. 2550 
  

ใหความเห็นชอบการดําเนินการทําความตกลงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
    ตาม ขอ 5.2 การดําเนินการความตกลงทางวิชาการใดๆ ตองไดรับ
การเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยตองแจงใหคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่สภาสถาบัน 
อุดมศึกษาใหความเห็นชอบ 

2. ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ 
วิ ธีการ และเงื่ อนไขการตอเวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
  

ใหความเห็นชอบแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย 
   ตามขอ 4 ใหสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน 
อุดมศึกษาจัดทําแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป โดยกําหนดเกณฑ และวิธีการใน
การวิเคราะหความตองการคณาจารยเปนรายสาขาวิชาที่ชัดเจน และนํามา
กําหนดจํานวนและคุณสมบัติของคณาจารยที่ตองการเปนรายสาขาวิชา 
เปนรายป 

3. ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ 
วิ ธีการ และเงื่ อนไขการตอเวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  
  
 

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตออายุราชการ และพิจารณา
อนุมัติการตอเวลาราชการของอาจารย 
    ตามขอ 7 
    (1) ใหสถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
ตอเวลาราชการใหแกขาราชการคณะหนึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสภา
สถาบันอุดมศึกษาเปนประธาน อธิการบดีเปนรองประธาน และกรรมการอ่ืน
ตามจํานวนที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควร 
      (3) ใหสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการตอเวลาราชการใหแกขาราชการใหแลวเสร็จกอนสิ้นปงบประมาณ
ที่ขาราชการนั้นจะเกษียณอายุ 
      การอนุมัติหรือไมอนุมัติใหตอเวลาราชการของสภาสถาบันอุดมศึกษา
ใหเปนที่สุด 

 8 



4. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557  
  

การพิจารณารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ตามหนา 27 ขอ 7 สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online 
และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะวิชา พรอมนําผลการ
ประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบัน ในปการศึกษา
ถัดไป 

5.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 
2560       

การพิจารณาเร่ืองการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 
      ตามขอ 6 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใหความเห็นชอบใหจัด
การศึกษานอกที่ตั้งตามขอ 5 แลว อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตอง
แจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวนั..... 

 

3. อํานาจหนาท่ีของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการประชุมและวิธีการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2560 กําหนดอํานาจ หนาท่ีของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไวดังนี้ 
 3.1 นายกสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจหนาท่ี 
 (1) เปนประธานในท่ีประชุม และรักษาระเบียบการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับ 
 (2) ดําเนินกิจการและเปนผูแทนของสภามหาวิทยาลัย 
 (3) ลงนามในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งท่ีมหาวิทยาลัยมีมติใหออก 
 (4) อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดกําหนดไวในขอบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ หรือมติของสภามหาวิทยาลัยกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาท่ีของนายกสภามหาวิทยาลัย 

 3.2 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจหนาท่ี 
 ทําหนาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเม่ือนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือเม่ือไมมี
ผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย หากอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือไมมีผูดํารง
ตําแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง
ทําหนาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

 3.3 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจหนาท่ี 
 (1) เชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยตามท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 (2) จัดระเบียบวาระการประชุม เตรียมรายละเอียดและเอกสารท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุมตามท่ี
ประธานมอบหมาย รวมท้ังอาจใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดหาขอมูลเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา
ของสภามหาวิทยาลัย 
 (3) แจงระเบียบหรือเรื่องท่ีเก่ียวของตอท่ีประชุม 
            (4) จัดทํารายงานการประชุม 
 (5) ลงนามรับรองรายงานการประชุมท่ีสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบแลว 
            (6) แจงมติของสภามหาวิทยาลัยไปยังผูท่ีเก่ียวของ 
            (7) พิจารณาเปดเผยเอกสารหรือขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองของสภามหาวิทยาลัยตามท่ี
กําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศท่ีเก่ียวของ 
            (8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือประธานมอบหมาย 
            (9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 
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4. สถิติเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 
 4.1 จํานวนระเบียบวาระการประชุม  

 ในป พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมจํานวน 11 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุมจํานวน
ท้ังหมด 207 เรื่อง และมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ จํานวน 2 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2561  
มีระเบียบวาระการประชุมจํานวน 7 เรื่อง  

 ตารางท่ี 1 จํานวนระเบียบวาระการประชุม ในป พ.ศ. 2561 
 

คร้ังท่ี 

จํานวนวาระปกติ (เร่ือง) จํานวนวาระลับ (เร่ือง) รวมวาระ 
การ

ประชุม 
แตละคร้ัง 

เพ่ือ
ทราบ 

สืบ 
เน่ือง 

เพ่ือ
พิจารณา
ทักทวง 

เพ่ือ
พิจารณา 

เชิง
นโยบาย 

อ่ืนๆ 
เพ่ือ

ทราบ 

เพ่ือ
พิจารณา
ทักทวง 

เพ่ือ
พิจารณา อ่ืนๆ 

1/2561 1  4 6   1  1  13 
2/2561 6  4 6 1  2  4  23 
3/2561 2  4 8 1 1 1  3  20 
4/2561 8  3 7 1 1 1  7  28 
5/2561 3  3 4  3 1  3  17 
6/2561 5  6 2 2  1  3  19 
7/2561 4  4 6 1    3 1 19 
8/2561 3 1 3 7   1  2  17 
9/2561 6  5 6 2 1  1 2  23 
10/2561 5  3 5   1  2  16 
11/2561 2  3 4   1  2  12 

รวม
ท้ังหมด 

45 1 42 61 8 6 10 1 32 1 207 

เฉลี่ย 4.09 0.09 3.82 5.55 0.73 0.55 0.91 0.09 2.91 0.09 18.82 

            หมายเหตุ ตารางท่ี 1 ไมไดนําวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษมาสรุปรวม 
 

 จากตารางท่ี 1 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมท้ังหมด 11 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุมรวม 
ท้ังหมด 207 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละประมาณ 19 เรื่อง มีสัดสวนวาระการประชุมแตละประเภทในภาพรวม  
(รอยละ) ตามแผนภูมิท่ี 1  
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แผนภูมท่ีิ 1 สัดสวนจํานวนระเบียบวาระการประชุมแตละประเภทในภาพรวม ในป พ.ศ. 2561 

 
 นอกจากนั้น ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2561 มีสถิติจํานวนระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
โดยสรุปดังนี้ 
 

  
 2.1 เปรียบเทียบจํานวนระเบียบวาระในภาพรวม 2.2 เปรียบเทียบจํานวนระเบียบวาระโดยเฉลี่ยในแตละครั้ง  
 ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2561 ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2561 
 

แผนภูมิท่ี 2 เปรียบเทียบจํานวนระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2561 

 

วาระปกติ เพ่ือทราบ, 
21.74% 

วาระปกติ สืบเน่ือง/
คางพิจารณา, 0.48% 

วาระปกติ เพ่ือ
พิจารณาทักทวง, 

20.29% 

วาระปกติ เพ่ือ
พิจารณา, 29.47% 

วาระปกติ เชิงนโยบาย, 
3.86% 

วาระปกติ เรื่องอ่ืนๆ, 
2.90% 

วาระลับ เพ่ือทราบ, 
4.83% 

วาระลับ เพ่ือพิจารณา, 
0.48% 

วาระลับ เพ่ือพิจารณา
ทักทวง, 15.46% 

วาระลับ เรื่องอ่ืนๆ, 
0.48% 

แผนภูมิสัดสวนจํานวนระเบียบวาระการประชุมแตละประเภทในภาพรวม ในป พ.ศ. 2561 

219 218 233 
250 

207 

0

50

100

150

200

250

300

2557 2558 2559 2560 2561 

จํา
นว

นว
าร

ะ 
(เร

ื่อง
) 

ป พ.ศ. 

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนระเบียบวาระ 
ในภาพรวม ต้ังแตป พ.ศ. 2557-2561 

18.25 18.17 

21.18 
20.83 

18.82 

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

2557 2558 2559 2560 2561 

จํา
นว

นว
าร

ะเ
ฉล

ี่ย 
(เร

ื่อง
) 

ป พ.ศ. 

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนระเบียบวาระโดย
เฉลี่ยในแตละคร้ัง ต้ังแตป พ.ศ. 2557-2561 
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 4.2 จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม 

           กรรมการสภามหาวิทยาลัย มีจํานวน 31 คน จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม  
ในป พ.ศ. 2561 (ครั้งท่ี 1/2561 – 11/2561) สรุปดังนี้ 
 

 ตารางท่ี 2 จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม ในป พ.ศ. 2561  

คร้ังท่ี 

กรรมการ
สภาฯผูทรง 

คุณวุฒิ 
(16 คน) 

กรรมการ
สภาฯ 

ประเภท
ผูบริหาร 
(6 คน) 

กรรมการ
สภาฯ 

ประเภท
คณาจารย

ประจํา  

กรรมการ
สภาฯ 
โดย

ตําแหนง 
(3 คน) 

รวม 
 

จํานวน 
ผูเขาประชุม 

คิดเปน 
รอยละ 

หมายเหตุ 

1/2561 15 6 4 3 28 90.32 การประชุมครั้งท่ี  
1/2561 - 8/2561  
มีกรรมการสภาฯ  
รวมท้ังหมด 31 คน 
 

2/2561 16 6 6 3 31 100.00 
3/2561 15 6 5 3 29 93.55 
4/2561 16 4 5 2 27 87.10 
5/2561 12 6 6 3 27 87.10 
6/2561 14 6 5 3 28 90.32 
7/2561 14 5 5 2 26 83.87 
8/2561 15 6 6 3 30 96.77 
9/2561 15 6 3 3 27 93.10 การประชุมครั้งท่ี 9/2561  

มีกรรมการสภาฯ  
คงเหลือจํานวน 29 คน 

10/2561 16 6 3 3 28 93.33 การประชุมครั้งท่ี  
10/2561 - 11/2561  
มีกรรมการสภาฯ  
คงเหลือจํานวน 30 คน 

11/2561 12 6 5 3 26 86.67 

เฉลี่ย 14.55 5.73 4.82 2.82 27.91 91.10  

 หมายเหตุ ตารางท่ี 2 ไมไดนําจํานวนกรรมการสภาฯ ท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษมาสรปุรวม 
 
           จากตารางท่ี 2 จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม โดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ  
28 คน คิดเปนรอยละ 91.10  
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 ท้ังนี้ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2561 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม โดยสรุปดังนี ้
 

 
แผนภูมท่ีิ 3 เปรียบเทียบรอยละของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2561  

 
 
 

82.88 

85.81 86.49 

81.05 

91.10 

76.00

78.00

80.00

82.00

84.00

86.00

88.00

90.00

92.00

2557 2558 2559 2560 2561 

รอ
ยล

ะ 

ป พ.ศ. 

แผนภูมิเปรียบเทียบรอยละของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ท่ีเขารวมประชุม ต้ังแตป พ.ศ. 2557-2561 
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สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบป พ.ศ. 2561 

 
 ในรอบป พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย จํานวน 11 ครั้ง และ
ประชุมวาระพิเศษ จํานวน 2 ครั้ง การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย สรุปไดดังนี้ 

 

1. การดําเนินการตามอํานาจ หนาท่ีในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 

 
1.1 กําหนดนโยบายในการบริหารงานมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (มาตรา 22 (1)) 

 สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัย และคณะวิชา 
สวนงานเสนอมา รวมท้ังใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้ 

(1) แผนปฏิบัติการประจาํปของมหาวิทยาลัย 

 ขอบังคับฯ กําหนดวาในแตละปงบประมาณ ใหอธิการบดีนําเสนอแผน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
และคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในแตละปงบประมาณท่ีไดปรับปรุงแลว ตอคณะกรรมการ (คณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลฯ) ภายในเกาสิบวันกอนสิ้นปงบประมาณ 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อธิการบดีไดเสนอแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ตอคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 

เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุป ดังน้ี 

 1) ควรหาแนวทาง กลไกในการเช่ือมโยงการปฏิบัติงานระหวางกองแผนงานซึ่ง
เปนผูรับผิดชอบในการจัดทําแผน กับสภามหาวิทยาลัยซึ่งตองพิจารณาใหความ
เห็นชอบแผน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 2) ควรเพ่ิมตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพของแผนปฏิบัติการ อาทิ ผลสัมฤทธ์ิจากการ
ดําเนินการตามตัวช้ีวัด หรือผลสัมฤทธ์ิท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการตางๆ  
 3) ควรกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของแตละสวนงาน เมื่อสิ้น
ปงบประมาณใหสภามหาวิทยาลัยทราบดวย 

 

(2) แผนพัฒนาของคณะวิชา สวนงาน  
    ขอบังคับฯ กําหนดใหหัวหนาสวนงานจัดทําแผนพัฒนาสวนงาน ในรอบ 4 ปงบประมาณท่ี

ครอบคลุมระยะเวลาดํารงตําแหนง พรอมตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาภายใน          
90 วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงาน  

 ในรอบป พ.ศ. 2561 มีคณบดี หัวหนาสวนงาน จํานวน 3 สวนงาน ไดเสนอแผนพัฒนา 
สวนงาน ในรอบ 4 ปงบประมาณท่ีครอบคลุมระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนง ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ซ่ึงสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาตามท่ีคณบดี หัวหนาสวนงาน เสนอ โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดย
สรุปดังนี ้
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แผนพัฒนาคณะโบราณคดี  
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2565  

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรฯ  
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562-2565 

แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562-2565 

1 )  ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ ค ณ ะ
โบราณคดี มีศักยภาพ มีองคความรู
ดานการทองเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม จึง
เปนโอกาสท่ีดีในการมีสวนรวมสงเสริม 
ผลักดันนโยบายดานการทองเท่ียวเมือง
รองของรัฐบาล โดยควรจัดทําโครงการ
เสนอของบประมาณจากรัฐบาล อาทิ 
การจัดทําคูมือการทองเท่ียวและแปล
เปนภาษาตางๆ และในการดําเนิน
กิจกรรม  โครงการต า งๆ  ควรดึ ง
ภาควิชาตางๆ ในคณะมาทํางานใน
ลักษณะบูรณาการรวมกัน 

1) ควรนําแผนพัฒนาของประเทศ 
อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ มาพิจารณา
ในสวนท่ีเก่ียวของกับคณะ อาทิ ความ
ตองการกําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร 
นโยบายของรัฐบาลท่ีมุงเนนการสราง
ระบบขนสงทางราง แลวนําขอมูลน้ันๆ 
มาใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
ค ณ ะ ฯ  อ า ทิ  ก า ร เ ป ด ห ลั ก สู ต ร
วิศวกรรมระบบราง ซึ่งจะทําใหการ
ดําเนินงานของคณะฯ สอดคลองกับ
ความตองการของสังคม และชวย
สนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศ
ดวย 

1) ควรมีการสํารวจเรื่องท่ีนักศึกษา
ตองการ สนใจจะเรียน หรือพัฒนา
ตนเอง แล ว นํามาพิจารณาจัด ทํา
หลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน 

2) ควรเตรียมพิจารณาดําเนินการ
เรื่องสถานภาพของบัณฑิตวิทยาลัย
ลวงหนา วาควรมีสถานภาพเปนสวน
งานตอไปหรือปรับสถานภาพเปน
อยางไร ตามท่ีผูชวยศาสตราจารย ดร.
วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี ไดแจง
สภามหาวิทยาลัยไวกอนท่ีจะมีการ 
สรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยคนใหม 2) ควรนําความรูดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี สื่อสังคม มาบูรณาการ
กั บ อ ง ค ค ว า ม รู ด า น โ บ ร า ณ ค ดี 
ประวัติศาสตรศิลปะ และอ่ืนๆ ใหมาก
ข้ึน เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรู
ใหม นวัตกรรมท่ีสามารถสรางมูลคาใน
รูปแบบตางๆ อาทิ นําไปสรางเปน
ภาพยนตร นวนิยาย การตูน 

3) ควรรวบรวมปญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงาน การบริหารจัดการ แลว
นํามาวางแผนแกไขปญหา เพ่ือใหการ
จัดการศึกษา การบริหารงานของ
บัณฑิตวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
อาทิ เรื่องการเผยแพรบทความกอน
สําเร็จการศึกษา การใชระบบ iThesis 
ซึ่งมีข้ันตอนท่ียุงยาก ซับซอน และเปน
ปจจัยหน่ึงท่ีสงผลกระทบตอระยะเวลา
ในการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

2) ควรสรางเครือขายความรวมมือ
กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศให
มีมากข้ึน ท้ังในระดับอาชีวศึกษา และ
มหาวิทยาลัย โดยการนําจุดแข็ง ความ
เ ช่ียวชาญท่ีแตกตาง กันของแตละ
สถาบันมารวมมือกันเพ่ือสรางความ
เขมแข็งรวมกัน 

3)  ควรจัด ทําหลักสูตร  online 
เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ
ผู เ รียนในยุคปจจุ บัน และก าวพน
ขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ี อาจารยเช่ียวชาญ
เฉพาะดานท่ีมีจํานวนนอย นอกจาก 
น้ันยังเปดโอกาสใหผูสนใจสามารถ
เขาถึงองคความรู และมีโอกาสไดเรียน
มากข้ึน 

4) ควรสรางหลักสูตรท่ีสามารถ
ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะใน
หลายดาน เพ่ือใหบัณฑิตมีศักยภาพใน
การทํางานมากข้ึน รวมท้ังสามารถนํา
ความรูท้ังดานศาสตรและศิลปไปบูรณา
การสรางสรรคผลงานไดหลายรูปแบบ 4) ควรสื่อสารประชาสัมพันธคณะ 

และเผยแพรผลงานตางๆ ของคณะให
ภายนอกไดรับทราบมากข้ึน 

5) ควรผลักดันใหภาควิชาดาน
ภาษาท้ังภาษาตะวันตก และภาษา
ตะวันออก มีความเขมแข็งมากข้ึน 
เพ่ือใหการพัฒนาคณะสามารถกาวไป
พร อมๆ  กัน  อา ทิ  การ ทํ า งาน ใน
ลักษณะบูรณาการระหวางภาควิชา 
สาขาวิชาใหมากข้ึน การทําโครงการ
บริการทางวิชาการ การจัดทําผลงาน
วิชาการรวมกัน เปนตน 
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แผนพัฒนาคณะโบราณคดี  
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2565  

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรฯ  
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562-2565 

แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562-2565 

6) ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภายในคณะ และ
ปรับวัฒนธรรมองคกร วิธีคิด วิธีการ
ทํางานของบุคลากรใหกาวทันการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 

7) ควรนําความรูความเช่ียวชาญ 
และศักยภาพของบุคลากรในคณะ ซึ่ง
ห ล า ย ท า น มี เ ค รื อ ข า ย ใ น ร ะ ดั บ
นานาชาติ มาใชใหเกิดประโยชนกับ
การดําเนินงาน การพัฒนาของคณะ 
มหาวิทยาลัย รวมท้ังคณะวิชาอ่ืนๆ ใน
มหาวิทยาลัยใหมากข้ึน 

 นอกจากนี้ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดเสนอขอปรับปรุงแผนพัฒนาสวนงาน ในรอบ 4 
ปงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง) ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้ 

แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 (ปรับปรุง) 

1) ควรสงเสริม สนับสนุน และผลักดันใหมีจํานวนผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติใหมากข้ึน เน่ืองจากคณะมี
อาจารยท่ีมีคุณวุฒิระกับปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการจํานวนมาก  

2) ควรเรงรัดการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในคณะใหรวดเร็วมากข้ึน  
 

1.2 วางระเบียบและการออกขอบังคับของมหาวิทยาลัย (มาตรา 22 (2) (3) (4) และ (5)) 

 สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และกฎบัตร จํานวน 30 ฉบับ 
จําแนกเปน 

1.  ขอบังคับ  จํานวน 20 ฉบับ 
2.  ระเบียบ จํานวน 7 ฉบับ 
3.  ประกาศ จํานวน 2 ฉบับ 
4.  กฎบัตร  จํานวน 1 ฉบับ 

รวม  จํานวน 30 ฉบับ 
(รายละเอียด ภาคผนวก 1 หนา 47) 
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1.3 อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวมหรือยกเลิกหลักสูตร
การศึกษา (มาตรา 22 (6)) 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร และเปด-ปดหลักสูตร จํานวน 197 หลักสูตร 
จําแนกเปน 

การปรับปรุงหลักสูตร และเปด-ปดหลักสูตร จํานวน (หลักสูตร) 

1.  ปรับปรุงหลักสตูรท่ีไมกระทบโครงสรางและสาระสําคญัของหลักสูตร 124  
2.  ปรับปรุงหลักสตูรท่ีมผีลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร 59  
3.  เปดหลักสตูรใหม 6  
4.  ปดหลักสตูร 5  
5.  เปดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ 3  

รวม 197 

 โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 3  

              ตารางท่ี 3 จํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุง และการเปด-ปดหลักสูตร  

คณะวิชา 

จํานวนหลกัสูตร 

รวม 

ปรับปรุง
หลักสูตรที่ไม

กระทบ
โครงสรางและ
สาระสําคัญ 

ปรับปรุง
หลักสูตรที่มี
ผลกระทบตอ
โครงสรางและ
สาระสําคัญ 

เปด
หลักสูตร

ใหม 

ปด
หลักสูตร 

เปดสอน
หลักสูตร
โครงการ
พิเศษ 

คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ 1 1    2 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  2    2 
คณะโบราณคด ี 3     3 
คณะมณัฑนศลิป 4     4 
คณะอักษรศาสตร 13     13 
คณะศึกษาศาสตร 9     9 
คณะวิทยาศาสตร 22  1  1 24 
คณะเภสัชศาสตร 1     1 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5     5 
คณะดุริยางคศาสตร 3     3 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 4     4 
คณะวิทยาการจัดการ 4 6    10 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3     3 
วิทยาลัยนานาชาต ิ 2     2 
บัณฑิตวิทยาลัย 46 50 5 5 2 108 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 1     1 
คณะศึกษาศาสตรและคณะวิทยาศาสตร 3     3 

รวม 124 59 6 5 3 197 

หมายเหตุ กรณีหลักสูตรเดียวกันและมีการเสนอปรับปรุงมากกวาหน่ึงครั้ง จะนับเปนหน่ึงหลักสูตร 

 (รายละเอียด ภาคผนวก 2 หนา 50) 
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 จากจํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุง และการเปด-ปดหลักสูตร จํานวน 197 หลักสูตร คิดเปนสัดสวน 
ไดตามแผนภูมิท่ี 4 

 

แผนภูมท่ีิ 4 สัดสวนจํานวนหลักสตูรท่ีปรับปรุง และการเปด-ปดหลกัสูตร ในป พ.ศ. 2561 

 

1.4 อนุมัติการใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรช้ันหนึ่งช้ันใด ท้ังของมหาวิทยาลัยและ 
ท่ีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน รวมท้ังอนุมัติการใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ (มาตรา 22 (9))  

(1) มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ใหแกนาย 
เอมมานูเอล ฌ็อง-มิเชล เฟรเดริก มาครง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายจิลส การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย เขา
รวมการแถลงขาวในโอกาสท่ีสภามหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีมติมอบ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจระหวาง
ประเทศ ใหแก นายเอมมานูเอล ฌ็อง-มิเชล เฟรเดริก มาครง 
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2561 

 

 

 

ปรับปรุงหลักสูตรท่ีไม
กระทบโครงสรางและ

สาระสําคัญของ
หลักสูตร 
62.94% 

ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมี
ผลกระทบตอโครงสราง

และสาระสําคัญของ
หลักสูตร 
29.95% 

เปดหลักสูตรใหม 
3.05% 

ปดหลักสูตร  
2.54% 

เปดสอนหลักสูตร
โครงการพิเศษ  

1.52% 

แผนภูมิสัดสวนจํานวนหลักสูตรท่ีมีการปรับปรุง เปดใหม ปด และเปดสอนโครงการพิเศษ  
ในป พ.ศ. 2561 
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 (2) เห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือขอรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จํานวน 3 ราย คือ 

 
 
 
 
 
 

 
 

นางจิราภรณ อรณัยะนาค  
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาอนุรักษศิลปกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายพินิจ สุวรรณะบุณย 
ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติกิตตมิศักดิ์               

สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารยจรินทร รอดประเสริฐ 
ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
 
(3) อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 5,712 ราย โดยมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับ

ปริญญาบัณฑิตตอระดับบัณฑิตศึกษา = 88.06 : 11.94   
 

ระดับปริญญา จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ราย) 
รอยละของ 

ผูสําเร็จการศึกษา 

1.  ระดับบัณฑิตศึกษา ดุษฎีบัณฑิต 123 2.15 
มหาบัณฑิต 559 9.79 

2.  ระดับปริญญาบัณฑิต 5,030 88.06 

รวม 5,712 100.00 

 
1.5 อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัตงิบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย (มาตรา 22 (12)) 

อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 (1) งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม) จํานวน 
33,346,700 บาท (ภารกิจประจาํ 12,700,000 บาท และภารกิจนโยบาย 20,646,700 บาท) 
 (2) งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 2,039.0987 
ลานบาท  
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1.6 แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี หัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ  ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน และกรรมการสภาวิชาการ 
(มาตรา 22 (17))  

(1) เห็นชอบผูสมควรไดรับเกียรติบัตรศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 2 ราย คือ  

 
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารยปรญิญา ตันติสุข 
ภาควิชาศลิปไทย คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ 

 
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย 
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

 

(2) แตงตั้งรองอธิการบดี จํานวน 1 ราย ตามท่ีอธิการบดีเสนอ ดังนี้ 
 แตงตั้ งผูชวยศาสตราจารยสยุมพร กาษรสุวรรณ ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝาย
ศิลปวัฒนธรรม ตั้งแตวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป 
 

(3) แตงตั้งผูรักษาการแทนรองอธิการบดี ตามท่ีผูรักษาการแทนอธิการบดีเสนอ (เนื่องจาก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ไดขอลาออกจากตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 
15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป) ดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง 

1)  รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
2)  ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 
3)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 
4)  รองศาสตราจารย ดร.ประสพชัย พสุนนท ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี  
5)  รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
6)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
7)  ผูชวยศาสตราจารยสยุมพร กาษรสุวรรณ  ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

  ตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป จนกวาจะไดมีการแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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(4) แตงตั้งคณบด ีหัวหนาสวนงาน จํานวน 6 สวนงาน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผูชวยศาสตราจารยชวลติ ขาวเขียว 
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะโบราณคด ี

ตั้งแตวันท่ี 15 มีนาคม 2561 เปนตนไป 

 
 
 
 
 
 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรณุศรี ลจีีรจําเนียร 
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ตั้งแตวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 เปนตนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช 
ดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

ตั้งแตวันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ 
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
ตั้งแตวันท่ี 9 กันยายน 2561 เปนตนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ดร.นนท คุณค้ําชู 
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ตั้งแตวันท่ี 14 กันยายน 2561 เปนตนไป 

 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท 
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการหอศลิป 

ตั้งแตวันท่ี 9 ตุลาคม 2561 เปนตนไป 

 
(5) เห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 89 ราย จําแนกเปน 
 

ตําแหนง จํานวน (ราย) 

1.  ศาสตราจารย 10  
2.  รองศาสตราจารย 19  
3.  ผูชวยศาสตราจารย 60  

รวม 89  
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1.7 แตงตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ี
ของสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังมอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกลาวทํา
การแทนแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ (มาตรา 22 (18)) 

ในรอบป พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการ 
ชุดตางๆ เพ่ือชวยกลั่นกรอง ใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตอการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย อาทิ 
 (1) คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561 
 (2) คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 (3) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน ในสถาบันอุดม 
ศึกษา และการตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ท่ีจะเกษียณอายุครบ
หกสิบปบริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561) 
 (4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
 (5) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เก่ียวกับดานวิชาการและวิจัย 
 (6) คณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงาน 
 (7) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 4 สวนงาน ดังนี้ 
 (7.1) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร   
 (7.2) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 (7.3) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 (7.4) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการหอศิลป 
 (8) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 (รายชื่อคณะกรรมการ ภาคผนวก 4 หนา 60) 
 
1.8 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ือ

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ (มาตรา 22 (19)) 

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (นายสุมนต  
สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ) และในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 วันท่ี 
11 ตุลาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ (ศาสตราจารย ดร.จตุรนต  
ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)  

ในป พ.ศ. 2561 คณะกรรมการท้ัง 2 ชุด ไดรายงานผลการดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ 
ตอสภามหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้ 
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1. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   

2. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   

1.1 เห็นชอบการปรับข้ันตอนการพิจารณารายงานผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป รอบ 12 เดือน 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลฯ เสนอ 

 

2.1 เห็นชอบ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลฯ เสนอ 

โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

ในสวนของการบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา 
แมจะไมนํามาคิดคะแนนก็ควรใหความสําคัญดวย เพราะจะ
มีประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

1.2 เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 
ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ เสนอ 

1.3 เห็นชอบ ราง รายงานการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ตามท่ี
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ เสนอ 

โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
1) มหาวิทยาลัยควรรายงานความกาวหนา เรื่อง การ

เปนเจาภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ QS Totally 
Arts Summit (Art & Design) ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
อยางตอเน่ือง เน่ืองจากเปนเรื่องสําคัญท่ีจะแสดงศักยภาพ
ความเปนผูนําดานศิลปะและการออกแบบของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และสภามหาวิทยาลัยอาจใหขอเสนอแนะในดาน
ตางๆ ซึ่งจะชวยใหการดําเนินงานมีความครอบคลุม และมี
ประสิท ธิภาพมากข้ึน อาทิ ด านเ น้ือหา การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ และการบูรณาการในการทํางานรวมกันของ
คณะวิชาตางๆ  

2) มหาวิทยาลัยนําขอสังเกต ขอเสนอแนะจากรายงาน
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ไป
พิจารณาและแยกแยะประเด็นตางๆ อาทิ  

2.1) เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการ แลว
วางแผนจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินการ 

2.2) เรื่องท่ีจะตองดําเนินการตามท่ีพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 กําหนดไวในมาตรา 14 
อาทิ  

มาตรา 14 (6) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ 
ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และ
ท่ีราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุ  

มาตรา 14 (12) นําผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค 
และทรัพยสินทางปญญาไปพัฒนาและจัดการเพ่ือประโยชน

2 .2 เห็นชอบ  ร าง  รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 
ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ตามท่ีคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลฯ เสนอ 

2.3 เห็นชอบการดําเนินการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 
- 30 กันยายน 2561) ดังน้ี 

1) ใหยกเวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
หน า ท่ี ของคณบดี และหั วหน าส วนงานฯ  ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 
2561) จํานวน 6 ราย 
     2) ปรับสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 (ดานท่ี 1) รวมท้ังคา
นํ้าหนัก ในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 
2561) 
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1. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   

2. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ของมหาวิทยาลัย 
หลังจากน้ันใหนําไปกําหนดเปนตัวช้ีวัดในแผน 

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และดําเนินการกํากับติดตาม
การทํางานตอไป 
3) ควรใหความสําคัญและดําเนินการเก่ียวกับกลไกสนับสนุน
ความสามารถดานภาษาตางประเทศของนักศึกษาใหมากข้ึน 

1.4 เห็นชอบ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามท่ี
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ เสนอ  

โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
ควรหาแนวทางใหการติดตาม และประเมินผลการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนฯ มีความเช่ือมโยง 

1.5 เห็นชอบใหปรับการใชขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี พ.ศ. 2560 ขอ 10 (2.2) (3) ท่ีกําหนดวา ให
อธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดเสนอคณะกรรมการภายใน
หกสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ เปนภายใน 90 วันนับ
แตวันสิ้นปงบประมาณ ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลฯ เสนอ 

โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
ใหมหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับ ขอ 10 (2.2) (3) ของ

ขอบังคับฯ เรื่องระยะเวลาการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองของอธิการบดี เปนภายใน 90 วันนับแตวันสิ้น
ปงบประมาณ ดวย 

 
1.9 การรับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานประจําป มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559-2560 
(ปการศึกษา 2559: 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560: 1 ตุลาคม 2559 - 30 
กันยายน 2560)  และรายงาน Good University Report 2017 (ปการศึกษา 2559: 1 สิงหาคม 2559 - 31 
กรกฎาคม 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560: 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
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2. การดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และ 
ท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

เห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัย/
สถาบันในตางประเทศ จํานวน 21 สถาบัน จาก 11 ประเทศ สรุปดังนี ้

 

ประเทศ จํานวน (สถาบัน) 

ประเทศญี่ปุน 2 
ประเทศนิวซีแลนด 1 
สหพันธรัฐมาเลเซีย 4 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 1 
สหรัฐอเมริกา 1 
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 3 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 4 
สาธารณรัฐโปแลนด 1 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1 
สาธารณรัฐออสเตรีย 1 
สาธารณรัฐอิตาล ี 2 

รวม 21 

(รายละเอียด ภาคผนวก 3 หนา 58) 
 

2.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตออายุราชการ และพิจารณาอนุมัติการตอเวลาราชการของอาจารย 

(1) สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา และการตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภท
พนักงานประจํา ท่ีจะเกษียณอายุครบหกสิบปบริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561) (ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการ)  
 (รายชื่อคณะกรรมการ ภาคผนวก 4 หนา 61) 

(2) ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ประเภทพนักงานประจํา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 
2561) ดังนี ้ 
 1) รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา คณะวิทยาการจัดการ 
 2) ศาสตราจารยบาหยัน อ่ิมสําราญ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 
 3) รองศาสตราจารย ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ คณะวิทยาการจัดการ 
 4) รองศาสตราจารย ดร.รุจิโรจน อนามบุตร ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
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2.3 การประกันคุณภาพการศึกษา 

(1) เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2560 

 มขีอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุป ดังน้ี 

 1) คะแนนดานกิจกรรมนักศึกษาลดลง จึงควรหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา อาทิ วิธีการประเมินโครงการ การ
พัฒนาการจัดกิจกรรม การปรับตัวช้ีวัดความสําเร็จโครงการ เปนตน 
 2) ควรพัฒนาดานสิ่งแวดลอม และสรางบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยใหนาอยู สงเสริมการเรียนรู ซึ่งจะสงผลตอ
คุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาใหสูงข้ึน  
 3) ควรหาแนวทาง มาตรการในการพัฒนาตัวบงช้ีท่ีมีผลการประเมินระดับคุณภาพต่ํากวาระดับดี อาทิ การผลิต
บัณฑิต อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึน 

 (2) เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
วิชา/หนวยงานเทียบเทา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2560  

 มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุป ดังน้ี 

 1) ควรปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา และบทบาทของมหาวิทยาลัยใหทันกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเรว็ 
โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ อาทิ 
 1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา เน่ืองจากทัศนคติการศึกษา
ของคนรุนใหมสวนใหญจะสนใจเรียนหลกัสูตรระยะสั้น หรือจะเลือกเรียนเฉพาะหลักสตูรท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการ
ทํางาน 
 1.2 บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีแนวโนมจะตกงานเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากจะมีการนําเทคโนโลยีเขา
มาชวยทํางานแทนคนมากข้ึน  
 1.3 แนวโนมการรับคนเขาทํางานของบริษัทช้ันนําของโลก อาทิ IBM Bank of America Starbucks จะรับคน
เขาทํางานโดยไมขอใบปริญญาใดๆ เน่ืองจากในปจจุบันสามารถศึกษาคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู สื่อตางๆ ไดอยาง
กวางขวางมากกวาการเรียนในหองเรียน แตสิ่งท่ีบริษัทตองการมาก คือ บุคลากรท่ีมีความคิดสรางสรรค  
 จากขอ 1.1-1.3 จะสงผลใหมหาวิทยาลัย หลักสูตร สาขาวิชาตางๆ จะตองปดตัวมากข้ึน แตสาขาวิชาท่ีจะไดรับ
ผลกระทบนอยคือ ดานความคิดสรางสรรค 
 2) ควรปรับหลักสูตร การเรียนการสอนใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ความตองการของสังคมในปจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัย
ช้ันนําของโลก อาทิ มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร ปจจุบันไดปรับการเรียนการสอน โดยเนนเรื่อง Digital Literacy และ
การเรียนรูตลอดชีวิต มากข้ึน   
 3) ควรนําความคิดสรางสรรคซึ่งเปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับเรื่อง Digital นวัตกรรม ซึ่งจะชวย
สรางคุณคา มูลคาใหกับมหาวิทยาลัย รวมท้ังจะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สังคมและประเทศชาติ ดังเชน 
สาธารณรัฐประชาชนจีนไดนําเรื่อง Digital มาใชในการแกไขปญหาความยากจนของประชาคม และสามารถยกระดับ
เศรษฐกิจของประเทศใหสูงข้ึน 
 4) ควรใชการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิชา เปนสื่อในการไปชวยพัฒนาชุมชน สังคม รวมท้ัง
การชวยขับเคลื่อน นโยบายของรัฐบาล ใหมากข้ึน  
 5) ควรมีกลไกการพัฒนา และนําขอเสนอแนะตางๆ ของคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาไปดําเนินการเพ่ือ
นําไปสูการปฏิบัติ 
 6) ควรนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง รวมท้ังขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาสรุปวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญของเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยจะตอง
ดําเนินการ แลวนําไปจัดประชุม Retreat หรือบรรจุในวาระเชิงนโยบายของการประชุมสภามหาวิทยาลัยแตละครั้ง  
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(3) เห็นชอบการกําหนดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ/หนวยงาน 
และสถาบัน โดยใชเกณฑมาตรฐานสากล ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ คือ 
 (3.1) กําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยใชเกณฑ AUN-
QA โดยมีรายชื่อหลักสูตรและปท่ีเริ่มใชเกณฑฯ ในปการศึกษา 2562-2564 
 (3.2) กําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/หนวยงานและระดับสถาบัน โดย
ใชเกณฑ EdPEx ท่ัวท้ังองคกร ตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป 

 มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุป ดังน้ี 

 1) ควรพิจารณาปรับหลักสูตร ใหสอดคลองกับบริบทความเปลี่ยนแปลง ความตองการของผูประกอบการ และ
แนวคิดทัศนคติในการศึกษาของคนรุนใหม อาทิ  

- ลดจํานวนหลักสูตรซึ่งมีจํานวนมากลง จัดทําเปนหลักสูตรบูรณาการ และเนนทักษะการทํางาน 
- ควรปรับจากหลักสูตรเปนโปรแกรม เพ่ือใหสามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว  
- ปรับใหเรียนเปนรายวิชา และสามารถสะสมเพ่ือนํามาขอรับปริญญาได 

 2) ควรพิจารณาจัดทําหลักสูตรระยะสั้นใหมากข้ึน โดยรวมมือกับองคกรภาคเอกชน ในการจัดทําหลักสูตรเพ่ือให
สามารถนําไปใชกับการทํางานจริง การพัฒนาทักษะการทํางาน การปรับตําแหนง อาทิ การวางระบบการบริหารจัดการ
ใหกับองคกร บริษัทตางๆ  
 3) ควรปรับรูปแบบวิธีการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับวิถีของสังคมในปจจุบัน อาทิ การเรียนการสอนระบบ 
online การเนนภาคปฏิบัติ การถายทอดประสบการณในการทํางาน นอกจากน้ันควรเนนดาน soft skill ซึ่งเปนสิ่งท่ีจําเปน
มากสําหรับการทํางานในยุคปจจุบัน อาทิ ความรับผิดชอบ ความทุมเท การทํางานเปนทีม การแกไขปญหา ความคิด
สรางสรรค  
 4) ควรปรับกลไก ข้ันตอนการพิจารณาหลักสูตร ใหรวดเร็วข้ึน เพ่ือใหการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังน้ีตองคํานึงถึงคุณภาพของหลักสูตรดวย 
 5) ควรมีการกําหนดกลไก วิธีการทํางานท่ีชัดเจน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ AUN-QA 
และระบบ EdPEx เน่ืองจากศักยภาพและความพรอม ความเขาใจของแตละสวนงานไมเทากัน อาทิ  แนวทางการชวยเหลือ
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน การสื่อสารทําความเขาใจกับอาจารย บุคลากร และการ
ระดมความคิดเพ่ือสรางพลังในการทํางานรวมกัน 
 6) ควรปรับระบบการบริหารจัดการท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางานและการพัฒนา อาทิ กฎระเบียบขอบังคับ  
 7) เมื่อมหาวิทยาลัยนําระบบ AUN-QA และระบบ EdPEx มาใชแทนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว ควรระมัดระวังมิใหเปนขอจํากัดในการทํางานของมหาวิทยาลัย 

(4) เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2560 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

 
2.4 พิจารณาเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงผูบริหาร 

ขอ 9 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2559 กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุมบริหารวิชาการ ตําแหนงคณบดี ทําสัญญาจางใน
ตําแหนงบริหารวิชาการ ตามระยะเวลาของวาระการดํารงตําแหนง โดยใหมีอัตราเงินเดือน และเงินประจํา
ตําแหนง ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด  

ในป พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร 
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(1) รองอธิการบดี จํานวน 1 ราย (รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม) 
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(2) คณบดี หัวหนาสวนงาน จํานวน 6 ราย คือ 
2.1) คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
2.2) คณบดีคณะโบราณคดี 
2.3) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.4) คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
2.5) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
2.6) ผูอํานวยการหอศิลป 

 

(3) ผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และผูรักษาการแทนรองอธิการบด ี 
รวมจํานวน 8 ราย  
 

3. การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

 
 สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือชวยกลั่นกรองงาน ใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
ตอสภามหาวิทยาลัย ในรอบป พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) คณะกรรมการชุดตางๆ ไดดําเนินการ  
โดยสรุปดังนี้ 

3.1 คณะกรรมการกล่ันกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

 คณะกรรมการ ไดจัดทํา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 4 ฉบับ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 
 (1) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและ
หลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ.  .... 
 (2) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ
สรางสรรค พ.ศ. ... 
 (3) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการดํารงตําแหนงทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ.  ... 
 (4) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.  .... 
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3.2 คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 

 คณะกรรมการ ไดพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา รวม
ท้ังหมด 59 หลักสูตร จําแนกตามกลุมสาขา สรุปไดดังนี้ 

กลุมสาขา 
จํานวน (หลักสูตร) 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

(1) กลุมสาขาวิทยาศาสตร  
(ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ ประธานกรรมการ) 

- 14 12 26 

(2) กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ  
(ศาสตราจารยเกียรติคณุอรศริิ ปาณินท  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ ประธานกรรมการ) 

3 5 2 10 

(3) กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  
(ศาสตราจารยเกียรติคณุ ดร.สันต ิเล็กสุขุม  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ ประธานกรรมการ) 

6 12 5 23 

รวม  9 31 19 59 

 
3.3 คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561 (คุณหญิงกษมา 
วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

 คณะกรรมการ ไดดําเนินการเรื่องตางๆ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 
 (1) จัดทํา ราง กรอบแนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในเบื้องตน และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
  (2) จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561  
  (รายละเอียด สวนท่ี 3 หนา 42) 
 
3.4 คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร (นางพรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

 คณะกรรมการ ไดดําเนินการเรื่องตางๆ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยสรุปดังนี้ 
 (1) สอบทานใหมหาวิทยาลัยมีการรายงานทางการเงินท่ีถูกตองและเชื่อถือไดและประสานงานกับ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
 (2) สอบทานและประเมินใหมหาวิทยาลัยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) 
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit System) ท่ีมีประสิทธิภาพ อาทิ พิจารณากฎกติกาของ
ระบบตรวจสอบ ไดแก ขอบังคับ จํานวน 2 ฉบับ (ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561 และขอบังคับวาดวยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2561) พิจารณา ราง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 
 (3) สอบทานใหมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน ขอบังคับ ระเบียบและ
ประกาศของมหาวิทยาลัย อาทิ การพิจารณากฎกติกาเก่ียวกับระบบการคลัง เสนอแนวทางการแกไขปญหา
และแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการทุจริต 
 (4) สอบทานและติดตามการบริหารและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พรอมท้ังให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข รวมท้ังมาตรการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือสนับสนุน
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กระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหมีความเปนธรรม โปรงใส และเสริมสรางความนาเชื่อถือความ
ม่ันใจแกสาธารณชน 
 
3.5 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

 คณะกรรมการ ไดดําเนินการเรื่องตางๆ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยสรุปดังนี้ 
 (1) เสนอปรับข้ันตอนการพิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป รอบ 
12 เดือน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 (2) พิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  
 (3) จัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  
 (4) จัดทําคูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ี
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 (5) เสนอปรับการใชขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ขอ 10 (3) ท่ี
กําหนดวา ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดเสนอ
คณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ เปนภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ  
 (รายละเอียด หนา 22-24) 
 
3.6 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ (ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

 คณะกรรมการ ไดดําเนินการเรื่องตางๆ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยสรุปดังนี้ 
 (1) จัดทําคูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 (2) จัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 
 (3) จัดทําคูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุงในสวน
ของการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
 (รายละเอียด หนา 22-24) 
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3.7 คณะกรรมการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)  

 คณะกรรมการ ไดพิจารณาเรื่องตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา โดยสรุปดังนี้ 
 (1) พิจารณา ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 2 ฉบับ (ราง ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยอัตราคาลงทะเบียนเรียน และคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ...) พ.ศ.  
... และ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษาและคาใชจายอ่ืนๆ จากนักเรียน
โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.  ...) 
 (2) พิจารณารูปแบบและอัตราเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมและเงินอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 เรื่อง 
 (3) พิจารณารายงานการเงินรายไตรมาส จํานวน 3 ครั้ง 
 (4) พิจารณาคําของบประมาณ การบริหารงบประมาณประจําป จํานวน 2 เรื่อง  
 (5) พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ อาทิ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร สถาบัน
การเงินและรายชื่อธนาคาร และสถาบันการเงินท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินธุรกรรมดานการเงิน 
 
3.8 คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นายสุมนต สกลไชย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

 คณะกรรมการ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ ราง แผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สวนตอขยายจากแผนอัตรากําลังบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 
2556 -2561)) 
 
3.9 คณะกรรมการท่ีปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีวังทาพระ (นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)  

 คณะกรรมการ ไดพิจารณาดําเนินการในการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีวังทาพระ และรายงาน
สภามหาวิทยาลัยทราบ โดยสรุปดังนี้ 
 (1) จัดทําราง TOR ของผูรับจางและผูควบคุมงาน รวมท้ังไดคิดคางานเพ่ือกําหนดราคากลางใน
การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีวังทาพระ  
 (2) พิจารณาบริษัทท่ีมีคุณสมบัติถูกตองครบถวนตาม TOR เขารวมเสนอราคา 
 (3) การสงหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือขอขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพัน
ขามปงบประมาณ จากปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 
 (4) การสงหนังสือถึงสํานักงบประมาณ เพ่ือขอความเห็นชอบวงเงินคากอสราง งานปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ  
 (5) การลงนามทําสัญญาจาง 
 (6) วางแผนดําเนินการปรับปรุงฯ โดยแบงพ้ืนท่ีออกเปน 2 เฟส คือ 
 เฟสท่ี 1 อาคารเรียน กําหนดแลวเสร็จวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 เฟสท่ี 2 อาคารสวนกลาง กําหนดแลวเสร็จภายในวันท่ี 6 เมษายน 2563 
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3.10 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
และตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ท่ีจะเกษียณอายุครบหก
สิบปบริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561) 
(ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

 คณะกรรมการ ไดพิจารณารายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561) ตามท่ีคณะวิชาเสนอ จํานวน 6 ราย โดยพิจารณา
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. และขอบังคับฯ ท่ีกําหนดไว โดยมีผลงานทางวิชาการ
ยอนหลัง 3 ป จนถึงวันสิ้นปงบประมาณของปท่ีเกษียณอายุและขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังหมด และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 
 
3.11 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยฯ               
(นายอนุชาต ิคงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

 คณะกรรมการ ไดจัดทํา ราง กฎหมายภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา สรุปไดดังนี้   

 

 ราง กฎหมาย จํานวน (ฉบับ) 

1. ขอบังคับ 13 
2. ระเบียบ 4 
3. ประกาศ 1 

รวม 18 

(รายละเอียด ภาคผนวก 1 หนา 47) 
 
3.12 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับ
ดานวิชาการและวิจัย (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

 คณะกรรมการ ไดจัดทํา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 ฉบับ และ ราง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 1 ฉบับ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้  
 (1) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและงาน
สรางสรรคของมหาวิทยาลัย พ.ศ.  .... 
 (2) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  .... 
 (3) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอด
ถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ.  .... 
 (4) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยระบบและกลไกในการดําเนินการหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.  .... 
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3.13 คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

 คณะกรรมการ ไดพิจารณาผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามท่ีผูทรงคุณวุฒิ
และคณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการแตละชุดพิจารณาผลงานทางวิชาการ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา สรุปไดดังนี้  

 

ตําแหนง จํานวน (ราย) 

1.  ศาสตราจารย 10  
2.  รองศาสตราจารย 19 
3.  ผูชวยศาสตราจารย 60 

รวม 89 

 
3.14 คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยฯ                
(นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ) 

 คณะกรรมการ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องตางๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยสรุปดังนี้  
 (1) พิจารณา ราง ระบบและกลไก เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 (2) พิจารณาการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ  
 (3) พิจารณาแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาความพรอมและความเหมาะสมของการจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติ ณ อาคาร กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บางรัก กรุงเทพฯ โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ  
ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานคณะทํางาน  
                (4) พิจารณา ราง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
                (5) ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายแกมหาวิทยาลัย อาทิ การ ราง ขอบังคับฯ ใหมของมหาวิทยาลัย 
การปรับปรุงพ้ืนท่ีวังทาพระ การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 20 ป การระดมความคิด เรื่อง การ 
บูรณาการองคความรูดานการทองเท่ียวและการอนุรักษศิลปกรรม ของสวนงานตางๆ และมหาวิทยาลัย 
โครงสรางองคกร แผนอัตรากําลัง และงบประมาณ การจัดการศึกษา 
  
3.15 คณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงาน (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

 คณะกรรมการ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับโครงสรางสวนงานและหนวยงาน และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 
 (1) การปรับโครงสรางองคกรของสํานักงานอธิการบดี 
 (2) การเสนอจัดต้ังการรวม การยุบเลิกการแบงหนวยงานภายในและหนวยงานยอยของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ ตามท่ีคณะวิชาเสนอ 
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3.16 คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

 คณะกรรมการ ไดรับเรื่องรองทุกขและพิจารณาคํารองทุกข จํานวน 1 เรื่อง และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา  
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สวนที่ 3 
การจัดกิจกรรม โครงการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  

 
 ในป พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) มีการจัดกิจกรรม โครงการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
จํานวน 2 โครงการ คือ 

 

1. โครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2561 หัวขอ การบูรณาการองคความรูและศักยภาพดานการทองเท่ียว
และการอนุรักษศิลปกรรมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

     สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2561 ในหัวขอ การบูรณาการองค
ความรูและศักยภาพดานการทองเท่ียวและการอนุรักษศิลปกรรมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร  
เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2561 ณ หองแซฟไฟร ศูนยการประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี สาระสําคัญในการจัดโครงการฯ โดยสรุปดังนี้  
 

 1.1 ผูเขารวมโครงการฯ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และผูบริหารมหาวิทยาลัย 

จํานวนท่ีเชิญเขา
รวมประชุม (คน) 

จํานวนผูเขารวม
ประชุม (คน) 

คิดเปนรอยละ 

1. นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
อธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

33 19 57.57 

2. รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 18 8 44.44 
3. คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก  
และรองคณบดี รองผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก 

34 18 52.94 

4. ฝายเลขานุการ 6 6 100.00 

รวม 91 51 56.04 

 
 1.2 วัตถุประสงค 
 1.2.1 เพ่ือบูรณาการองคความรูดานการทองเท่ียว การอนุรักษศิลปกรรมของสวนงานตางๆ ใน
มหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง นําไปสูการสรางสรรคองคความรูใหมท่ีจะสรางความเขมแข็งแกสวนงานและ
มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 1.2.2 เพ่ือนําองคความรู ศักยภาพดานการทองเท่ียว การอนุรักษศิลปกรรม ของสวนงานและ
มหาวิทยาลัยในการชวยสรางคุณคา และมูลคาสูชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ
 
 1.3 สรุปการบรรยายพิเศษ และการอภิปรายระดมความคิด 
 1.3.1 การบรรยายพิเศษ โดย นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มี
สาระสําคัญดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีองคความรู มีการดําเนินการดานการทองเท่ียวและการอนุรักษ
ศิลปกรรม จํานวนมาก แตการดําเนินการท่ีผานมาสวนใหญจะกระจัดกระจาย แยกกันทําเปนสวนๆ ขาดพลัง 
การระดมความคิดครั้งนี้จะเปนชองทางท่ีจะรวมกันคิดเพ่ือกําหนดทิศทาง การทํางาน การบูรณาการรวมกัน 
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และมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีโอกาสในการทํางานดานการทองเท่ียว และการอนุรักษ
ศิลปกรรมท่ีจะชวยสรางประโยชนแกประเทศชาติ ชุมชน สังคมไดอีกมากมาย  
 สําหรับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรของประเทศ ท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว การอนุรักษ
ศิลปกรรม ท่ีมหาวิทยาลัยจะนํามาใชใหเปนประโยชนในการวางแผน การดําเนินการดานการทองเท่ียวและการ
อนุรักษศิลปกรรม มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้   

1) โอกาส      

1.1) นโยบายของรัฐบาล อาทิ 
- รถไฟความเร็วสูง เช่ือมโยงจากจังหวัดตาก ไปมุกดาหาร (ปจจัยหน่ึงมาจากการทองเท่ียวท่ีสูงข้ึน) จะเช่ือมโยง

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน การเดินทางท่ีสะดวกรวดเร็วจะชวยผลักดันการทองเท่ียว รวมท้ังจํานวนนักทองเท่ียวท่ีจะเพ่ิมข้ึน 
- การขยายพ้ืนท่ีเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) บริเวณจังหวัดระยอง ชลบุรี รวมท้ังจังหวัดนครนายก ซึ่งจะเนน

การทองเท่ียวเชิงนิเวศ ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีพ้ืนท่ีในจังหวัดนครนายก จึงเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะดําเนินการเก่ียวกับ
การทองเท่ียว และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

1.2) ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2579) ตั้งเปาหมายท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว อาทิ 
ป 2561 รายไดจากการทองเท่ียวประมาณ 3.1 ลานลานบาท 
ป 2579 รายไดจากการทองเท่ียวประมาณ 16 ลานลานบาท  

      รายไดจากการทองเท่ียว และจํานวนนักทองเท่ียวมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ืองทุกป จึงเปนโอกาสท่ีดีของ
มหาวิทยาลัยท่ีจะดําเนินการเก่ียวกับการทองเท่ียว และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

1.3) รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณลงไปในเศรษฐกิจฐานราก ประมาณ 9,200 ลานบาท โดยเฉพาะการทองเท่ียวโดย
ชุมชนประมาณ 3,000 หมูบาน จึงเปนโอกาสท่ีดีท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรจะเขาไปมีสวนรวมดําเนินการ อาทิ การคัดเลือก
หมูบาน การชวยพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑของชุมชน  

1.4) การวิจัยมุงเปา ซึ่งจะมีงบประมาณจํานวนมาก  
1.5) นโยบายสงเสริมการทองเท่ียวภายในประเทศ ท่ีมุงเนนการทองเท่ียวในเมืองรอง (ประมาณ 55 จังหวัด) มากข้ึน 

ทําใหการทองเท่ียวมีการกระจายตัว และชวยพัฒนาเศรษฐกิจ ของชุมชนทองถ่ินมากข้ึน 

2) ปญหาดานการทองเท่ียว 

2.1) นโยบายดานการทองเท่ียวท่ีผานมา ไมไดรับการขับเคลื่อนมากนัก เพ่ิงจะเริ่มดําเนินการขับเคลื่อนอยางจริงจังเมื่อ
ไมนานน้ี  

2.2) การทองเท่ียวสวนใหญท่ีผานมาจะกระจุกตัวอยูในเมืองหลัก (ประมาณ 22 จังหวัด) เชน เชียงใหม กรุงเทพ พัทยา 
ภูเก็ต และสถานท่ีทองเท่ียวเดิมๆ การพัฒนาการทองเท่ียว เศรษฐกิจ จึงกระจุกตัวในเมืองหลักเปนสวนใหญ เมืองรองอ่ืนๆ ท่ี
มีศักยภาพดานการทองเท่ียวไมไดรับการสงเสริม การประชาสัมพันธเทาท่ีควร 

2.3) การทองเท่ียวท่ีมุงรายได ตองการนักทองเท่ียวในเชิงปริมาณ มากกวาคุณภาพ  
2.4) ขาดตัวช้ีวัดเชิงวัฒนธรรม สังคม ทําใหเกิดปญหาและผลกระทบดานลบตามมาจํานวนมาก อาทิ สิ่งแวดลอม 

อาชญากรรม  

3) แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว อาทิ 

3.1) ใชการทองเท่ียวเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน สังคม ประเทศ โดยการนําองคความรู ภูมิปญญา
ทองถ่ินมาตอยอดสรางคุณคาและมูลคาในการทองเท่ียว และจะนํามาซึ่งรายไดของชุมชน ทองถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึน 

3.2) ใชการทองเท่ียวเปนเครื่องมือในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ ไดรูจักรากวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาของชุมชน ทองถ่ิน ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ และรักษาตนทุนวัฒนธรรมของตนไวสืบไป 

3.3) การเรียนรูจากการเดินทาง พัฒนาเปนแหลงเรียนรู  
3.4) การวิจัยเพ่ือการรักษาสิ่งแวดลอม   

4) มิติวัฒนธรรม  

นโยบายของรัฐบาลเรื่อง อุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรมและธุรกิจบริการท่ีมีมูลคาสูง ซึ่งเก่ียวกับการทองเท่ียว 
และวัฒนธรรม จึงเปนโอกาสของมหาวิทยาลัยศิลปากรและสวนงานซึ่งมีความพรอมท่ีจะพัฒนาองคความรู และพัฒนาการ
ทองเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม โดยสามารถดําเนินการไดในหลากหลายมิติท้ังในสาขาท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวโดยตรง และ
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อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของอาทิ โรงแรม อาหาร สมุนไพร การบริหารจัดการ รวมท้ังการสรางคุณคา ใหเปนมูลคา สรางความภาคภูมิใจ 
และพัฒนาชุมชน สังคมใหเกิดความยั่งยืน     

 
 1.3.2 การบรรยายพิเศษ โดย นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา มีสาระสําคัญโดยสรุป คือ            

1) ขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียว อาทิ 

1.1) ขอมูลเก่ียวกับการทองเท่ียว  
1.1.1) ขอมูลนักทองเท่ียวตางชาติ อาทิ 

                  - รายไดจากการทองเท่ียวของประเทศ เพ่ิมข้ึนอยางเน่ืองทุกป (ป 2017 เฉลี่ยประมาณ 1,824,042.35 ลาน
บาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 11.66) โดยมีนักทองเท่ียวจากประเทศจีน ฝรั่งเศส และรัสเซีย สรางรายไดสูงสุด 3 อันดับแรก  
                  - ระยะเวลาท่ีนักทองเท่ียวมาอยูในประเทศไทย (ป 2017 เฉลี่ยประมาณ 9.62 วัน) 
                  - คาใชจายของนักทองเท่ียวตอคนมีแนวโนมสูงข้ึน (ป 2017 เฉลี่ยประมาณ 5,359.04 บาท/วัน)        

1.1.2) ขอมูลนักทองเท่ียวภายในประเทศ (ไทยเท่ียวไทย) 
                 - รายไดจากการทองเท่ียวไทยเท่ียวไทย (ป 2017 เฉลี่ยประมาณ 865 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.18) มี
นักทองเท่ียวชาวไทยเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ จํานวน 12.48 ลานคน 

1.2) เปาหมายการทองเท่ียวไทย 
1.2.1) สรางการทองเท่ียวใหยั่งยืน เนนคุณภาพ เพ่ิมมูลคา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2.2) กระจายรายไดลดการเหลื่อมล้ํา 
1.2.3) ปลูกจิตสํานึกรักบานเกิด สรางความภาคภูมิใจในทองถ่ิน รักบานเกิด รักประเทศชาติ 

1.3) ยุทธศาสตรการทองเท่ียวไทย 2558-2560 
1.3.1) การสงเสริมตลาดการทองเท่ียว กลยุทธ อาทิ สรางภาพลักษณการทองเท่ียว ปรับโครงสรางเขาสูตลาด

ระดับสูง การทองเท่ียวสูคนไทยทุกกลุม การสรางสมดุลเชิงเวลาและพ้ืนท่ี 
1.3.2) การพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว กลยุทธ อาทิ เมืองทองเท่ียวหลัก เมืองตองหามพลาด 

เมืองตองหามพลาด พัฒนาเสนทางการเดินทางทองเท่ียว  
1.3.3) การบริหารจัดการการทองเท่ียว กลยุทธ อาทิ พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวและยกระดับ

ผูประกอบการ ขอมูลสารสนเทศดานการทองเท่ียว ปรับปรุงกฎหมายการบังคับใชกฎหมาย  
1.4) เขตพัฒนาการทองเท่ียว 

1.4.1) การทองเท่ียวอารยธรรมลานนา   อาทิ ลําปาง ลําพูน พะเยา 
1.4.2) การทองเท่ียวอารยธรรมอีสานใต  อาทิ บุรีรัมย สุรินทร ศรีษะเกษ 
1.4.3) การทองเท่ียวฝงทะเลตะวันออก   อาทิ ชลบุรี ระยอง ตราด  
1.4.4) การทองเท่ียวฝงทะเลตะวันตก    อาทิ เพชรบุรี ชุมพร ระนอง 
1.4.5) การทองเท่ียวอันดามัน             อาทิ ภูเก็ต กระบ่ี พังงา 
1.4.6) การทองเท่ียวฝงมรดกโลกวัฒนธรรม อาทิ สุโขทัย ตาก กําแพงเพชร  
1.4.7) การทองเท่ียววิถีชีวิตลุมแมนํ้าโขง   อาทิ หนองคาย เลย บึงกาฬ 
1.4.8) การทองเท่ียววิถีชีวิตลุมแมนํ้าเจาพระยาตอนกลาง   อาทิ อยุธยา สิงหบุรี อางทอง  
1.4.9) การทองเท่ียวหมูเกาะทะเลใต      อาทิ สมุย พะงัน  

1.5) เท่ียวทองถ่ินไทย ชุมชนเติบใหญ เมืองไทยเติบโต 
1.5.1) กระตุนใหเกิดการใชจายในพ้ืนท่ี 1.5.2) กระตุนตลาดนักทองเท่ียวเชิงธุรกิจ  
1.5.3) รวมกับบริษัททัวรตางๆ 1.5.4) ผลักดันเรื่องอาหารถ่ิน   
1.5.5) ชูประเพณีทองถ่ิน 1.5.6) ผลักดันการบูรณาการภาครัฐและเอกชน 
1.5.7) พัฒนาคน ใหความรู เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

1.6) จัดการทองเท่ียวท่ีสมดุลย  
1.6.1) ดานธุรกิจ อาทิ จํานวนนักทองเท่ียว รายได  1.6.2) ดานชุมชน อาทิ เฉลี่ยสุข ชุมชนเขมแข็ง 
1.6.3) ดานสิ่งแวดลอม อาทิ ขยะ นํ้าเสีย  
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1.7) บริบทของโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จะตองพัฒนาตนเอง ปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา และควร
มองสิ่งท่ีมีอยูอยางรูคุณคา และคิดพัฒนาอยางสรางสรรคจะเกิดสิ่งใหมๆ ข้ึนตลอดเวลา 

2) มหาวิทยาลัยศิลปากร กับบทบาท และโอกาส 

จากองคความรู จุดแข็ง และศักยภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากรควรมีบทบาทและเปนแกนนําท่ีสําคัญในการชวยพัฒนา
ดานการทองเท่ียวของประเทศ ท้ังในเชิงคุณคาและมูลคา อาทิ 

- การวิจัยในเชิงพ้ืนท่ี (area base) และประเด็นการพัฒนา (issue base) 
- การบูรณาการองคความรู ความเขมแข็งของสวนงานตางๆ ใหมาทํางานรวมกัน ซึ่งสามารถดําเนินการได

ครอบคลุมในทุกมิติ ท้ังศิลปะ การออกแบบ การบริหารจัดการ การตลาด ฯลฯ 
- ควรกําหนดเปนวาระสําคัญ และเลือก หรือเนนในจุดท่ีจะดําเนินการใหชัดเจน แลวดําเนินการอยางตอเน่ือง

เพ่ือใหเกิดความเขมแข็ง จะเกิดประโยชนอยางยิ่งตอสังคม ประเทศชาติ 
- การรวมมือกับชุมชน สังคม ท้ังการถายทอดองคความรู วิธีการบริหารจัดการเพ่ือใหชุมชน สังคมสามารถดําเนิน

ตอไปไดดวยตนเอง และพัฒนาจนมีความเขมแข็ง เกิดเปนความยั่งยืน 
- การบมเพาะ ผลิตบุคลากรดานการทองเท่ียวท่ีมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เขาสูธุรกิจการ

ทองเท่ียว ซึ่งจะชวยใหการทองเท่ียวของประเทศมีคุณภาพมากข้ึน       

 
 
 
 
 
 
 
 1.3.3 การอภิปราย ความคิดเห็น ขอสังเกต และขอเสนอแนะของท่ีประชุม สรุปไดดังนี้  

ดาน ความคิดเห็น ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 

1. นโยบาย และแผน
ดานการทองเท่ียว และ
การอนุรักษศิลปกรรม  

1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบาย และแผนงานดานการทองเท่ียว การอนุรักษศิลปกรรม ให
ชัดเจน โดยในการดําเนินการควรมีขอมูล และคํานึงถึงบริบทตางๆ อาทิ  

1.1 ขอมูล ความตองการพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เพ่ือใชประกอบการจัดทําแผน อาทิ จํานวนหองพัก
ของโรงแรม จํานวนนักทองเท่ียว ความตองการอัตรากําลังคนดานการบริการ จํานวนรานอาหาร 
ฯลฯ 

1.2 ควรเนนพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการ ซึ่งควรเปนพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาทิ เพชรบุรี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ซึ่งมีศักยภาพดานการทองเท่ียว รวมท้ังมีการ
ทองเท่ียวหลากหลายมิติ  

นอกจากน้ันยังสอดคลองกับนโยบายของรัฐ ท่ีเนนใหพ้ืนท่ีดังกลาวเปนแหลงทองเท่ียว
ระดับสูง  

1.3 นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของ อาทิ โครงการประชารัฐ ไทยแลนด 4.0 การขยายพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  

1.4 ความตองการของชุมชน สังคม และสิ่งท่ีมหาวิทยาลัย สวนงาน จะรวมกันดําเนินการ
เพ่ือใหการพัฒนาเกิดความยั่งยืน 
2. ควรกําหนด position ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ความชํานาญเฉพาะทาง กําหนดจุดเนนให
ชัดเจน เพ่ือใหการวางแผน การกําหนดกิจกรรม โครงการ มุงไปไดอยางถูกตอง ชัดเจน 

2. การจัดตั้งศูนย
อนุรักษศิลปกรรม  
(ช่ือสามารถปรับได) 
ระบบ กลไก การ

1.  ควรจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปกรรมของมหาวิทยาลัย (ช่ือสามารถปรับได)  
1.1 มหาวิทยาลัยมีแผนการจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปกรรม ในป พ.ศ. 2564 ควรดําเนินการ

จัดตั้งใหเร็วข้ึน  
1.2 โครงสราง เปนหนวยงานภายใตการกํากับของมหาวิทยาลัย  
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บริหารจดัการ  
 

1.3 ภารกิจ ดานอนุรักษศิลปกรรม นอกเหนือจากน้ีอาจจะรวมเรื่องการทองเท่ียวดวยเพราะมี
ความเช่ือมโยงกัน 

1.4 กําลังคน ควรเรงพัฒนากําลังคนเน่ืองจากมีจํานวนนอย โดยควรดําเนินการไปพรอมกับ
การจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปกรรม 

1.5 ผูสนับสนุน มีหลายรูปแบบ อาทิ รัฐบาล มหาวิทยาลัย 
1.6 การประชาสัมพันธ การสื่อสาร ท่ีตองสรางการรับรูใหทุกภาคสวนทราบวามหาวิทยาลัย 

สวนงานมีการใหบริการในดานใดบาง  
1.7 ระบบ กลไกการรับงานจากภายนอก (มีความตองการจํานวนมาก) ท่ีชัดเจน มี

ประสิทธิภาพ อาทิ ธนาคารซึ่งเก็บสะสมภาพเกาจํานวนมากตองการซอมแซมภาพจะตองมา
ติดตอกับหนวยงานใดของมหาวิทยาลัย 
2. เน่ืองจากกรมศิลปากร เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดานการอนุรักษโดยตรง การจัดตั้ง 
การดําเนินการเก่ียวกับการอนุรักษศิลปกรรมของมหาวิทยาลยัจึงควรคาํนึงถึงบทบาทหนาท่ี ความ
รวมมือกับกรมศิลปากรดวย อาทิ การจัดตั้งเปนศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ การจัดหลักสูตร
ระยะสั้น การจัดอบรมตางๆ เปนตน 
3. ควรนํานวัตกรรม องคความรูดานการอนุรักษศิลปกรรมในบางเรื่องมาจากตางประเทศ 
เน่ืองจากมีความกาวหนา และมีประสบการณในการทํางานดานน้ีมาเปนเวลานาน  
4. งานดานการอนุรักษเปนงานเชิงวิทยาศาสตรดวย จึงควรมีการบูรณาการกับคณะวิชาดาน
วิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรฯ อาทิ ศูนยเครื่องมือของคณะวิทยาศาสตร  ใหเขามารวม
ทํางานดวย  

3. หลักสูตร รูปแบบ 
และการบริหารจัดการ  

1. หลักสูตรดานการทองเท่ียว :  
1.1 ควรกําหนดอัตลักษณของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาดานการทองเท่ียว จากมหาวิทยาลัย

ใหชัดเจน อาทิ มีความคิดสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม มีแรงบันดาลใจในการทํางานท่ีดี 
(เน่ืองจากมีการผลิตนักศึกษาดานน้ีจํานวนมากในสถาบันการศึกษาตางๆ)   

1.2 การจัดการเรียนการสอน หรือหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาท่ีเก่ียวของซึ่งปจจุบันมีจํานวน
มาก ควรเนนเรื่อง  

- ภูมิปญญาวัฒนธรรม การนํามาตอยอดประกอบอาชีพ 
- การพัฒนาทักษะความสามารถดานภาษาตางประเทศ เพ่ือการประกอบอาชีพ ทําธุรกิจ 

การนําเสนอสินคา การใหบริการ  
2. หลักสูตรดานการอนุรักษศิลปกรรม : 

2.1 บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ มีการจัดการเรียนการสอนดานน้ี จึงควรรวมมือ
กัน เพ่ือใหการดําเนินการมีความเขมแข็งมากข้ึน อาทิ การเปดเปนหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งประเทศ
เพ่ือนบาน อาทิ พมา กัมพูชา ลาว สนใจเขามาเรียนจํานวนมาก 

2.2 ควรพิจารณาเรื่องความกาวหนา การทํางานของผูท่ีมาเรียนดานการอนุรักษใหชัดเจน  
2.3 ควรเรงผลิตกําลังคนดานงานอนุรักษ เน่ืองจากประเทศไทยยังขาดผูเช่ียวชาญ บุคลากร 

ดานน้ีจํานวนมาก  
2.4 ควรถอดบทเรียนปญหา อุปสรรคการบริหารจัดการหลักสูตรดานการอนุรักษศิลปกรรมท่ี

เคยดําเนินการมา และนํามาเปนแนวทางการดําเนินการ การบริหารจัดการหลักสูตรตอไป 
3. ควรพัฒนาหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนอยูแลว เปนหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือสรางความ
เขมแข็ง และความเปนผูนําของมหาวิทยาลัย 
4. การจัดทําหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุน และสอดคลองกับความตองการ (Demand Based) ของ
ผูเรียน ผูสนใจ ศิษยเกา ท่ีตองการศึกษา นําความรูไปใชประโยชน ตอยอดในการทํางาน การ
ประกอบอาชีพ อาทิ การจัดทําหลักสูตรในลักษณะโมดูล (Module) หรือ Re-training ซึ่งจะชวย
ขยายกลุมเปาหมายของมหาวิทยาลัยใหกวางขวางมากข้ึน 

นอกจากน้ันเมื่อเรียนสะสมไดจํานวนหน่ึง/จํานวนก่ีโมดูลจะมีสิทธิสําเร็จการศึกษา  
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5. การจัดทําหลักสูตร การจัดอบรมท่ีควรสอดคลองกับความตองการของสังคม ชุมชน อาทิ  
- การสํารวจวาผูท่ีตองออกจากงานตองการพัฒนาทักษะใด เพ่ือไปประกอบอาชีพใหม 
- การสํารวจวาผูท่ีประกอบอาชีพอยูแลวตองการพัฒนาทักษะใดเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาการ

ทํางาน การปรับตําแหนง  
- การสํารวจวาชุมชน ตองการพัฒนาทักษะดานใด  

4. แนวทางการ          
บูรณาการ และการ
ทํางานรวมกันของสวน
งานตางๆ และ
มหาวิทยาลยั  
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร สวนงานมีการดําเนินการดานการทองเท่ียวและการอนุรักษศิลปกรรม 
จํานวนมาก ท้ังดานหลักสูตร การจัดอบรม การบริการวิชาการ การวิจัยแตการดําเนินการสวน
ใหญจะกระจัดกระจาย แยกกันทําเปนสวนๆ ขาดพลัง ดังน้ันควรรวมกันทํางาน บูรณาการรวมกัน 
เพ่ือสรางความเขมแข็ง ทําใหเกิดความรูใหม โดยแนวทางการดําเนินการ อาทิ   
1. ควรจัดทํา Platform กลางของมหาวิทยาลัย  โดย Platform น้ีสามารถออกแบบไดกวางขวาง
และหลากหลายมิติ ท้ังการรวม จุดรวม การบูรณาการ  

ตัวอยาง  Platform  ดานการทองเท่ียว อาจจะมีดาน  
(1) ดานหลักสูตร (2) ศูนยบริการวิชาการ สํานักบริการวิชาการ  
(3) ศูนยขอมูล  (4) บริการทางวิชาการแกสังคม 

2. มหาวิทยาลัย สวนงานเปดชองทาง เวทีเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร มีการทํางานใน
ลักษณะบูรณาการรวมกันใหมากข้ึน ท้ังดานหลักสูตร กิจกรรม โครงการ บริการวิชาการ   

5. การใหบริการ และ
ระบบ กลไก การ
บริหารจดัการ รวมท้ัง
การสรางคุณคา 
(Brand Value) 
 

1. ควรมีหนวยงานกลาง ใหบริการของมหาวิทยาลัย (ช่ืออาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 
ท่ีจะมาดูแลรับงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ืออํานวยความสะดวก และความชัดเจนใน
การติดตอ ประสานงานของผูรับบริการ  
2. ขอเสนอแนะตอสํานักบริการวิชาการ ซึ่งมีหนาท่ีรับงานบริการจากภายนอก และขณะน้ีอยู
ระหวางการปรับโครงสราง อาทิ 

- การปรับโครงสราง ท่ีมีความคลองตัว  
- มีระบบ กลไกการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
- ควรสามารถรองรับงานบริการท่ีหลากหลายมากข้ึน 
- ควรมีผูเช่ียวชาญ ท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํา อาทิ ดานการเงิน บัญชี กฎหมาย การจัดซื้อจัด

จาง เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความถูกตองและปองกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
3. ควรนําเสนอการใหบริการแกหนวยงานภายนอกในลักษณะท่ีครบวงจรในทุกดาน ทุกศาสตร 
(เสนอเปนลักษณะ Package) เพ่ืออํานวยความสะดวก โดยสามารถติดตอรับบริการเพียงแหงเดียว
ไดครบทุกดาน นอกจากน้ียังกอใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัยและสวนงานตางๆ ไปพรอมกัน  
4. ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธการใหบริการของมหาวิทยาลยั สวนงาน สูสาธารณะใหมากข้ึน 
อาทิ  

- ชองทางท่ีจะเขามาติดตอ ขอรับบริการกับมหาวิทยาลัย สวนงาน 
- องคความรู ความเขมแข็ง ศักยภาพ ความพรอมในการใหบริการของมหาวิทยาลัย สวนงาน 

มีดานใดบาง  
- ผลงานท่ีมหาวิทยาลัย สวนงานไดดําเนินการมา 

5. ควรทํางานในลักษณะของเครือขาย มีการบูรณาการรวมกัน จะทําใหมีพลัง และการทํางาน
สําเร็จเร็วข้ึน 
6. ควรมีกลไกใหอาจารย ซึ่งสวนหน่ึงรับงานบริการในลักษณะสวนบุคคล ไดนํางานน้ันเขาสูระบบ
ของสวนงาน มหาวิทยาลัยใหมากข้ึน แมขณะน้ีจะมีระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ท่ีออกมาเปนขอกําหนดสวนหน่ึงแลวก็ตาม  
7. ควรพัฒนาบุคลากร ใหปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการทํางานท่ีสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
8. การเพ่ิมคุณคา (Brand Value) และการสนับสนุนหนวยงานกลางใหบริการของมหาวิทยาลัย 
(ช่ืออาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) อาทิ 

40 



ดาน ความคิดเห็น ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 

8.1 ฐานขอมูล องคความรูท้ังศาสตรและศิลป 
ในรูปแบบฐานขอมูลเชิงวิชาการ งานวิจัยและงานสรางสรรค มรดกทางวัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาทองถ่ินรวมถึงฐานขอมูล ผูเช่ียวชาญสาขาตางๆ 
8.2 Art and Design 

- Service - Exhibition & Curation 
- Experience Design - Brand Communication 

8.3 Science and Technology 
- Certify & Endorsement - Restoration - Materials Science  
- Computer Science - Biotechnology 

8.4 Service Business 
- Hotel & Catering - Tourism e.g. Experience & Destination Management 

8.5 Business  Administration 
- Entrepreneurship ศูนยบมเพาะ - Management & Marketing - Branding 

8.6 Training / Workshop / Short Course 
6. บทบาท หนาท่ีของ
มหาวิทยาลยั ในการ
เปนผูนําดานการ
ทองเท่ียว และการ
อนุรักษ/การเสนอ
นโยบายตอรัฐบาล  
และสาธารณะ 

1. รัฐบาลมีนโยบายดานการทองเท่ียว และการอนุรักษ จํานวนมากแตหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ
มีนอย อาทิ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งไมเพียงพอตอ
การดําเนินงานตามภารกิจซึ่งมีจํานวนมากได มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงควรเขาไปมีบทบาทในการ
สนับสนุนการทํางาน เพ่ือใหนโยบายของรัฐบาล กระทรวง สําเร็จตามท่ีกําหนดไว อาทิ การจัด
อบรมผูตรวจรับงานดานโบราณสถาน  
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรเปนแกน ผูนําทางความคิด และมีบทบาทในการนําเสนอแนวคิด 
นโยบายแกรัฐบาล กระทรวง หนวยงาน ชุมชน ทองถ่ิน ในการชวยสรางคุณคา มูลคาดานการ
ทองเท่ียว การอนุรักษใหยั่งยืน 
3. มหาวิทยาลัย ควรมีบทบาทและทําหนาท่ีในการอนุรักษในเชิงนโยบายดวย อาทิ กรณีการจะ
ถายโอนเรื่องการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไปดําเนินการจะเกิด
ผลกระทบอยางไร 
4. มหาวิทยาลัยควรมีความรวมมือกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬา ในภารกิจตางๆ ใหมากข้ึน 

 ท้ังนี้การดําเนินการดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัย และสวนงาน อาทิ        
1) สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสวนงาน 
2) สรางช่ือเสียง ความเปนผูนําของมหาวิทยาลัย และสวนงาน 
3) มีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน ชุมชน เพ่ิมมากข้ึน 
4) องคความรูใหมและขอมูลท่ีใชในการออกแบบหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีอยูเดิมใหตอบสนองความ

ตองการของตลาดมากข้ึน 
5) มีเครือขาย และขยายเครือขายความรวมมือในการทํางานท้ังกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน มากข้ึน 
6) ตอบสนองความตองการของภาครัฐ ชุมชน สังคม และชวยใหชุมชน สังคมมีการพัฒนาอยางยั่งยืน     

  สําหรับปญหา อุปสรรคท่ีควรคํานึงในการดําเนินการและตองพยายามแกไข อาทิ           
1) งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีมีข้ันตอนคอนขางมาก  
3) ภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากรสายวิชาการ 
4) บุคลากร ท่ีสวนใหญยังยึดติดกับระบบการบริหาร วัฒนธรรมองคกรแบบเดิม ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน

อยางรวดเร็ว 
5) การสื่อสารประชาสัมพันธใหภายนอกรับทราบและรูจักมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมท้ังศักยภาพ ความเขมแข็งของ

มหาวิทยาลัยในมิติตางๆ ยังมีนอย 
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2. การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 

 
  การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 
วันท่ี 12 กันยายน 2561 ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
มีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ 
สาระสําคัญในการดําเนินการประเมินตนเองฯ โดยสรุปดังนี้  

    

 2.1 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  
         2.1.1 ชวงเวลาการเก็บขอมูล 
 - เก็บขอมูลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย ในชวงวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 – 20 สิงหาคม 
2561  
 - เก็บขอมูลจากนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 29 คน ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ (รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย 
สถาบัน สํานักท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ) จํานวน 22 คน ซ่ึงจํานวนดังกลาวเปนขอมูล ณ วันท่ี 24 ตุลาคม 2561  
        2.1.2 กําหนดกรอบแนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ใน 5 มิติ คือ  
 มิติท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย อาทิ การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยในการ
กําหนดทิศทางนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย และถายทอดสูมหาวิทยาลัย  
 มิติท่ี 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย อาทิ ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย การ
ทํางานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 มิติท่ี 3 การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย อาทิ การทําหนาท่ีของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ความเหมาะสมขององคประกอบของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
 มิติท่ี 4 การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 มิติท่ี 5 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร อาทิ ความสัมพันธระหวางสภา
มหาวิทยาลัยกับผูบริหาร และสวนงานตางๆ          
 2.1.3 การเก็บขอมูลมี 2 วิธี คือ 
 (1) การสนทนากลุม ไดเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหาร
มหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ มาสนทนากลุมในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 
2561 เวลา 9.00 -12.00 น. โดยแบงกลุมการสนทนาเปน 4 กลุม เพ่ือใหแตละกลุมไดสะทอนมุมมอง และ
แสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะโดยอิสระ ดังนี้  
 กลุมท่ี 1 กลุมนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และนายก
สมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 17 คน มารวมสนทนากลุม 10 คน คิดเปนรอยละ 58.82 
       กลุมท่ี 2 กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร และอธิการบดี จํานวน 7 คน 
มารวมสนทนากลุม 4 คน คิดเปนรอยละ 57.14 
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 กลุมท่ี 3 กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา และประธานสภา
คณาจารยและพนักงาน จํานวน 5 คน มารวมสนทนากลุม 2 คน คิดเปนรอยละ 40.00  
       กลุมท่ี 4 ผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ (รอง
อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก) จํานวน 22 คน มารวมสนทนากลุม 15 คน คิดเปนรอยละ 
68.18 
 (2) การตอบแบบสอบถามการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 6 ดาน อาทิ 
ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย การทํางานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย การปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีขอคําถามจํานวนรวม 31 ขอ ใหแสดงความคิดเห็นใน 5 ระดับ 
และคําถามปลายเปดเพ่ือใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอบแบบสอบถาม จํานวน 
21 คน จาก 29 คน คิดเปนรอยละ 72.41      
                ท้ังนี้คณะกรรมการ ไดจัดทําขอมูลประกอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใช
ประกอบการตอบแบบสอบถาม และการสนทนากลุมดวย อาทิ ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ขอมูลสถิติเก่ียวกับการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหการแสดงความคิดเห็น การใหขอเสนอแนะอยูบนพ้ืนฐานของขอมูล และความเขาใจท่ีตรงกัน 
 
 2.2 สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
      2.2.1 สรุปขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม 
 ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 
4.01) โดยดานท่ี 3 การทํางานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยสูงเปนลําดับแรก (คะแนน
เฉลี่ย 4.21) รองลงมา คือ ดานท่ี 6 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร (คะแนนเฉลี่ย 4.10) 
และดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยในลําดับสุดทาย คือ ดานท่ี 2 การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และการ
กํากับติดตามการดําเนินการตามมติของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเฉลี่ย 3.58)   
       2.2.2 สรุปขอมูลจากการสนทนากลุม  
             มิติท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย  
 (1) สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบาย และมีการเผยแพรในระดับหนึ่ง แตในระดับของ
บุคลากรสวนใหญจะไมทราบ จึงควรเผยแพรนโยบายของสภามหาวิทยาลัยใหผูบริหาร บุคลากรรับทราบให
มากข้ึน และควรทบทวนนโยบายอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว โดยการดําเนินการควรมีการวิเคราะห SWOT ขอมูลท่ีรอบดานและใหบุคลากรมีสวนรวมดวย 
               (2) การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สวนงาน รวมท้ัง
การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี หัวหนาสวนงาน มีการดําเนินการอยาง
ตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริง จึงมีประสิทธิภาพดีพอสมควร ท้ังนี้ควรมีกลไกท่ีจะเชื่อมโยงขอมูลของ
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลในระดับของมหาวิทยาลัย และสวนงาน เพ่ือใหการทํางานมีประโยชน
มากข้ึน และควรนําผลจากการประเมินไปสูการใหความชวยเหลือ การแกปญหาของคณะวิชา สวนงาน ท่ีเปน
รูปธรรม รวมท้ังควรเพ่ิมชองทางการมีสวนรวม การสื่อสาร ประชาสัมพันธกับผูท่ีจะมาใหขอมูลในการติดตาม 
และประเมินผลฯ ใหมากข้ึน 
           (3) ดานวิชาการ นักศึกษา สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญ และมีความหวงใยเรื่องการผลิต
บัณฑิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ดานกายภาพ การบริการนักศึกษา สภามหาวิทยาลัยจึงควรมีบทบาท
ในการขับเคลื่อน การใหทิศทาง และการสนับสนุนการดําเนินงานใหมากข้ึน รวมท้ังการกํากับ ติดตามและให
มหาวิทยาลัยมีการรายงานเรื่องนี้อยางตอเนื่อง  
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  (4) การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สภามหาวิทยาลัยควรชวยผลักดัน และวางกลไกใน
การกํากับติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย เพ่ือชวยใหเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
อาทิ ใหมหาวิทยาลัยจัดทํา timeline เปาหมายการทํางานในแตละเรื่องใหชัดเจน  
  (5) ระเบียบ ขอบังคับ ควรใหมหาวิทยาลัยไปจัดทํากลไกข้ันตอน ชองทาง การรับฟงความ
คิดเห็นจากประชาคม ใหชัดเจน และสื่อสารใหประชาคมทราบ เพ่ือการมีสวนรวม และเพ่ือใหการพิจารณาของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนไปดวยความรอบคอบมากข้ึน 
  (6) การบริหารจัดการ ดานการสื่อสาร ฐานขอมูล สภามหาวิทยาลัยควรชวยผลักดันการปรับ
ระบบการบริหารจัดการใหทันสมัย มีความเชื่อมโยงกัน อาทิ การสื่อสารเชิงรุก ฐานขอมูลมีความเชื่อมโยงกัน 
สามารถเขาถึงขอมูลท่ีสะดวก รวดเร็ว มีความเขาใจตรงกัน  
  (7) การสรรหาหัวหนาสวนงาน ควรมีกลไกการตรวจสอบขอมูล เพ่ือใหคณะกรรมการสรรหา
ไดรับขอมูลท่ีถูกตอง และควรมีฐานขอมูลท่ีเก็บขอมูลเก่ียวกับประวัติบุคลากร ผูบริหารกรณีถูกสอบสวน/
ตรวจสอบ/รองเรียน เพ่ือใชประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดวย 
            มิติท่ี 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย   
 (1) การประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนละ 1 ครั้ง มีความเหมาะสม บรรยากาศการประชุมดี
ข้ึน และใชเวลาในการประชุมนอยลง ท้ังนี้ควรบริหารจัดการเวลาในแตละวาระใหเหมาะสมมากข้ึน  
 (2) เอกสารประกอบการประชุมมีคอนขางมาก ควรลดลง เนนการใช QR Code เทคโนโลย ี
ใหมากข้ึน รวมท้ังควรปรับปรุงแฟม พ.ร.บ. ใหใชไดสะดวกและงายข้ึน 
 (3) วาระเชิงนโยบายยังมีนอยเกินไป ควรเพ่ิมวาระเชิงนโยบาย และใหเวลากับการพิจารณา 
อภิปราย หารือเชิงนโยบายใหมากข้ึน อาทิ ปรับใหวาระเชิงนโยบายไปเปนวาระตนๆ บริหารจัดการเวลาเพ่ือให
มีเวลาในการพิจารณาใหขอเสนอแนะเรื่องเชิงนโยบายใหมากข้ึน  
 (4) สถานท่ีจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนใหญจัดท่ีตลิ่งชัน ควรเปลี่ยนสถานท่ีบาง อาทิ ไป
ท่ีคณะวิชาตางๆ เพ่ือใหคณะไดมีโอกาสนําเสนอผลงาน ความกาวหนา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดเขาใจ
บริบทของแตละคณะวิชามากข้ึน 
 มิติท่ี 3 การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
                (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนหนึ่งไมเขาใจบริบทของมหาวิทยาลัย สวนงาน ทําใหการ
ใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา การขับเคลื่อนบางเรื่องไมสามารถดําเนินการได จึงควรมีการศึกษาขอมูลอยาง
รอบดานกอนการกําหนดนโยบายหรือใหขอเสนอแนะตางๆ  
 (2) การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยในบางครั้งทําเสมือนเปน
ผูบริหารมหาวิทยาลัย อาทิ ลงมาปฏิบัติงานเอง 
 (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรใหเวลากับการทํางานใหสภามหาวิทยาลัยมากข้ึน 
 (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรมีการหารือพูดคุยเรื่องนโยบายใหมากข้ึน 
            (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรทําหนาท่ีชวยจัดหาทุน/สนับสนุนเรื่องการจัดหา
งบประมาณไดอยางเปนรูปธรรม    
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          มิติท่ี 4 การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ควรไปรับการอบรมแนวทางการทํางาน และมาตรฐานตางๆ จากองคกรสมาคมหรือสมาคม
วิชาชีพ อาทิ ก.ล.ต. IOD สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย รวมท้ังในตางประเทศท่ีมีหลักสูตร เชน สิงคโปร 
อังกฤษ และจรรยาบรรณตางๆ ท่ีกรรมการควรทราบในการปฏิบัติหนาท่ี 
         มิติท่ี 5 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร โดยภาพรวมดี มีความรวมมือใน
การทํางานดี โดยควรเพ่ิมในเรื่องดังนี้  
 (1) ใหความสําคัญกับการจัดประชุมระดมความคิดระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร
มหาวิทยาลัยใหมากข้ึน เพราะจะไดแนวคิดใหมๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพ่ือนํามาพัฒนา
มหาวิทยาลัย สวนงาน โดยหัวขอในการประชุมระดมความคิด ควรมาจากท้ังความคิดริเริ่มของสภามหาวิทยาลัย 
และผูบริหาร  
 (2) ขอเสนอแนะ ผลจากการประชุมระดมความคิด สภามหาวิทยาลัยควรกํากับติดตามอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือใหการดําเนินการเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และควรดําเนินการอยางตอเนื่องแมมีการเปลี่ยน
ผูบริหารหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม  
 
 2.3 คณะกรรมการใหขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
      2.3.1 การส่ือสาร ควรปรับปรุงวิธีการสื่อสาร การถายทอดขอมูลนโยบายภายในองคกรในทุกระดับ 
โดยในระดับของสภามหาวิทยาลัยควรนําเทคโนโลยีมาชวยในการสื่อสารใหมากข้ึน อาทิ  
            (1) การสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน อาทิ เว็บไซต กลุม Line Facebook  
            (2) หลังการประชุมสภามหาวิทยาลัยในแตละครั้ง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ควรสรุปผล
การประชุม และนําเสนอผานชองทางตางๆ อาทิ การสรปุหรือแถลงผลการประชุมผานสื่อออนไลน 
 2.3.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย    
            (1) ควรเพ่ิมวาระเชิงนโยบาย อาทิ การนําเรื่องท่ีมีการแสดงความคิดเห็น อภิปราย พิจารณา
กําหนดเปนวาระเชิงนโยบาย ตามความเหมาะสม 
            (2) ควรมีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรไปตามสวนงานหรือวิทยาเขตตางๆ 
       2.3.3 ความเขมแข็งของสภามหาวิทยาลัย อาทิ เม่ือสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบขอบังคับ ระเบียบ 
ประกาศแลว จะตองมีความจริงจังในการใหนําไปบังคับใชในระยะหนึ่งกอน และเม่ือพบปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินการ ในเรื่องใด จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาปรับแกไข เพ่ือใหมีความเชื่อม่ันตอการทํางาน
ของสภามหาวิทยาลัย 
       2.3.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัย อาทิ ควรสงเสริมใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มี
ความรูความเขาใจบริบทของมหาวิทยาลัยและสวนงานใหมากข้ึน เชน การเชิญไปรวมใหขอเสนอแนะ
แผนพัฒนาสวนงาน  
       2.3.5 ทํางานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง กรณีการกลั่นกรองเรื่องท่ี
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องนั้นๆ เก่ียวของกับคณะกรรมการหลายชุด ควรหากลไกเพ่ือใหการพิจารณามี
ความรวดเร็ว ลดข้ันตอนการทํางาน อาทิ ตั้งเปนคณะกรรมการชุดพิเศษ หรือเชิญประชุมรวมกัน 
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ภาคผนวก  
  



ภาคผนวก 1 
 

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ กฎบัตร 

 
 สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และกฎบัตร จํานวน 30 ฉบับ ดังนี้  

ขอบังคับ จํานวน 20 ฉบับ 

ขอบังคับ ผูเสนอ 

1. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและ
หลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ.  .... 

คณะกรรมการกลั่นกรอง
ดานกฎหมายของ 

สภามหาวิทยาลยัศิลปากร 
(ศ.กิตติคณุ ดร.บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ  

ประธานกรรมการ) 

2. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ
สรางสรรค พ.ศ. ... 

3. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการดํารงตําแหนงทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ.  ... 

4. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.  .... 

5. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยแผนอัตรากําลังบุคลากร การกําหนดกรอบ
อัตรากําลังบุคลากร และการบริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ.  ...  

คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือ
การปรับเปลี่ยนสถานะของ

มหาวิทยาลยัเปน
มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ 

(นายอนุชาติ คงมาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ  
ประธานกรรมการ) 

6. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขและการพิจารณาตอ
เวลาราชการ และตอการจางของบุคลากรสายวิชาการท่ีจะเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบหก
สิบปบริบูรณ พ.ศ.  .... 

7. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.  .... 

8. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.  .... 

9. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑ วิธีการ
แตงตั้ง และการพนจากตําแหนงของรองคณบดีหรือรองหัวหนาสวนงาน พ.ศ.  .... 

10. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  .... 
11. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต พ.ศ.  .... 
12. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.  .... 
13. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ.  .... 
14. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลกัเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

พ.ศ.  .... 
15. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลิกจางพนักงาน

มหาวิทยาลัยกรณีไมสามารถปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.  ....  
16. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑวิธีการ

แตงตั้ง และการพนจากตําแหนงของรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี พ.ศ.  ... 
17. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจําหนายหน้ีสูญ พ.ศ.  .... 
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ขอบังคับ ผูเสนอ 

18. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและ
งานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย พ.ศ.  .... 

คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือ
การปรับเปลี่ยนสถานะของ

มหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
เก่ียวกับดานวิชาการและวิจัย 

(นายสุมนต สกลไชย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ  
ประธานกรรมการ) 

19. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  .... 
20. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและ

ถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ.  .... 

 
ระเบียบ จํานวน 7 ฉบับ 

ระเบียบ ผูเสนอ 

1. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการในการแบง การรวม การ
ยุบเลิก และการบริหารภาควิชา พ.ศ.  .... 

คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือ
การปรับเปลี่ยนสถานะของ

มหาวิทยาลยัเปน
มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ 

(นายอนุชาติ คงมาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ  
ประธานกรรมการ) 

2. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ.  ... 

3. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาชดเชย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ.  .... 
4. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการแบง การรวม การ

ยุบเลิกและการบริหารภาควิชา (ฉบับท่ี ...) พ.ศ.  ... 

5. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยระบบและกลไกในการดําเนินการหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.  .... 

คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือ
การปรับเปลี่ยนสถานะของ

มหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
เก่ียวกับดานวิชาการและวิจัย 

(นายสุมนต สกลไชย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ  
ประธานกรรมการ) 

6. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาลงทะเบียนเรียน และคาธรรมเนียม
พิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ...) พ.ศ.  ... 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา
เก่ียวกับการเงินและ

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
(นางดวงสมร วรฤทธ์ิ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  

ประธานกรรมการ) 

7. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษาและคาใชจายอ่ืนๆ 
จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.  ... 
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ประกาศ จํานวน 2 ฉบับ 

ประกาศ ผูเสนอ 

1. ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ และวิธีการในการจัดตั้ง การรวม การ
ยุบเลิกสวนงาน การแบงหนวยงานภายในของสวนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ 
พ.ศ.  .... 

คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือ
การปรับเปลี่ยนสถานะของ

มหาวิทยาลยัเปน
มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ 

(นายอนุชาติ คงมาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ  
ประธานกรรมการ) 

2. ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องเกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
กฎบัตร จํานวน 1 ฉบับ 

กฎบัตร ผูเสนอ 

1. ราง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.  …. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลยั
ศิลปากร พ.ศ. 2561 

(นางพรรณขนิตตา บุญครอง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ  
ประธานกรรมการ) 
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ภาคผนวก 2 
 

จํานวนและรายช่ือหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการเปด-ปดหลักสูตร 
 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร และเปด-ปดหลักสูตร จํานวน 197 หลักสูตร ดังนี ้

ปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร 
จํานวน 124 หลักสูตร 

หลักสูตร คณะวิชาท่ีรับผิดชอบ 

1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป  (5 ป)  ฉบับป พ.ศ.  2555  คณะจติรกรรมฯ 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ. 2559 คณะโบราณคด ี
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถ่ิน ฉบับป พ.ศ. 2559  คณะโบราณคด ี
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2559  

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
คณะโบราณคด ี

5. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย  ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะมณัฑนศลิป 
6. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป ฉบับป พ.ศ. 2560  

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
คณะมณัฑนศลิป 

7. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะมณัฑนศลิป 
8. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะมัณฑนศิลป 
9. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2559  

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
คณะอักษรศาสตร 

10. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะอักษรศาสตร 
11. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2559  

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
คณะอักษรศาสตร 

12. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับป พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร 
13. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2559  คณะอักษรศาสตร 
14. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2559  

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
คณะอักษรศาสตร 

15. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.  2559  คณะอักษรศาสตร 
16. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับป พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร 
17. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2559  

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
คณะอักษรศาสตร 

18. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2554  
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 

คณะอักษรศาสตร 

19. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2559  
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 

คณะอักษรศาสตร 

20. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร  
ฉบับป พ.ศ. 2559 

คณะอักษรศาสตร 

21. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับป พ.ศ.  2559 คณะอักษรศาสตร 
22. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร 
23. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ป) คณะศึกษาศาสตร 
24. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป) คณะศึกษาศาสตร 
25. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ  

(5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2560 
คณะศึกษาศาสตร 
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หลักสูตร คณะวิชาท่ีรับผิดชอบ 

26. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) คณะศึกษาศาสตร 
27. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร 
28. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป) คณะศึกษาศาสตร 
29. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร 
30. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) คณะศึกษาศาสตร 
31. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 ป) คณะศึกษาศาสตร และ 

คณะวิทยาศาสตร 
32. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 ป) ฉบับป พ.ศ.  2560 คณะศึกษาศาสตร และ 

คณะวิทยาศาสตร 
33. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร และ 

คณะวิทยาศาสตร 
34. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร 
35. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2560  

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
คณะวิทยาศาสตร 

36. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร 
37. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร 
38. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ. 2551 คณะวิทยาศาสตร 
39. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร 
40. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ. 2560 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) คณะวิทยาศาสตร 
41. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555  

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
คณะวิทยาศาสตร 

42. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2560  
(เสนอปรับปรุง 3 ครั้ง) 

คณะวิทยาศาสตร 

43. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555  
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 

คณะวิทยาศาสตร 

44. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2560  คณะวิทยาศาสตร 
45. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2555  

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
คณะวิทยาศาสตร 

46. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2560  
(เสนอปรับปรุง 5 ครั้ง) 

คณะวิทยาศาสตร 

47. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2555 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) คณะวิทยาศาสตร 
48. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2560 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) คณะวิทยาศาสตร 
49. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล (หลักสูตรพหุวิทยาการ)  

ฉบับป พ.ศ. 2561  
คณะวิทยาศาสตร 

50. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร 
51. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร 
52. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2555 
คณะวิทยาศาสตร 

53. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาศาสตร 

54. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร 
55. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับป พ.ศ. 2560 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) คณะวิทยาศาสตร 
56. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)  คณะเภสัชศาสตร 
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57. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2560  
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)  

คณะวิศวกรรมศาสตรฯ 

58. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิศวกรรมศาสตรฯ 
59. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตรฯ 
60. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร  

ฉบับป พ.ศ. 2560 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)  
คณะวิศวกรรมศาสตรฯ 

61. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตรฯ 
62. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี ฉบับป พ.ศ. 2559  

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
คณะดุริยางคศาสตร 

63. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะดุริยางคศาสตร 
64. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง ฉบับป พ.ศ. 2557 คณะดุริยางคศาสตร 
65. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ฉบับป พ.ศ. 2555  คณะสัตวศาสตรฯ 
66. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะสัตวศาสตรฯ 
67. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับป พ.ศ. 2557 คณะสัตวศาสตรฯ 
68. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะสัตวศาสตรฯ 
69. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท  

ฉบับป พ.ศ. 2559 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)  
คณะวิทยาการจัดการ 

70. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ  
ฉบับป พ.ศ. 2556 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)  

คณะวิทยาการจัดการ 

71. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับป พ.ศ 2556 คณะวิทยาการจัดการ 
72. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 คณะวิทยาการจัดการ 
73. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2560  

(เสนอปรับปรุง 4 ครั้ง)  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

74. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ฉบับป พ.ศ.  2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
75. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ  

ฉบับป พ.ศ. 2559 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

76. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)  
ฉบับป พ.ศ. 2558 

วิทยาลัยนานาชาต ิ

77. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2558  

วิทยาลัยนานาชาต ิ

78. หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2560 
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)  

บัณฑิตวิทยาลัย 

79. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
80. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ฉบับป พ.ศ. 2558 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)  
บัณฑิตวิทยาลัย 

81. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับป พ.ศ.  2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
82. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการ

ทองเท่ียว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2556 
บัณฑิตวิทยาลัย 

83. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ฉบับป พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 
84. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)  

ฉบับป พ.ศ. 2558 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)  
บัณฑิตวิทยาลัย 

85. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย (หลักสูตรนานาชาติ)  
ฉบับป พ.ศ. 2555 

บัณฑิตวิทยาลัย 
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86. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2560  บัณฑิตวิทยาลัย 
87. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  

ฉบับป พ.ศ.  2561 
บัณฑิตวิทยาลัย 

88. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
89. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)  

ฉบับป พ.ศ. 2558 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)  
บัณฑิตวิทยาลัย 

90. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม  
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับป พ.ศ. 2557 

บัณฑิตวิทยาลัย 

91. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
92. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ.  2560 บัณฑิตวิทยาลัย 
93. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556  บัณฑิตวิทยาลัย 
94. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  

ฉบับป พ.ศ. 2561 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)  
บัณฑิตวิทยาลัย 

95. หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ.  2555 บัณฑิตวิทยาลัย 
96. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข  

ฉบับป พ.ศ. 2561  
บัณฑิตวิทยาลัย 

97. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ. 2561  บัณฑิตวิทยาลัย 
98. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร  

ฉบับป พ.ศ. 2561  
บัณฑิตวิทยาลัย 

99. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)  

บัณฑิตวิทยาลัย 

100. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง  
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับป พ.ศ. 2558 

บัณฑิตวิทยาลัย 

101. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2558  
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)  

บัณฑิตวิทยาลัย 

102. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
103. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ. 2559  บัณฑิตวิทยาลัย 
104. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
105. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.  2559  บัณฑิตวิทยาลัย 
106. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
107. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
108. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2559 

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)  
บัณฑิตวิทยาลัย 

109. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร  
ฉบับป พ.ศ. 2560 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)  

บัณฑิตวิทยาลัย 

110. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับป พ.ศ. 2559 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)  

บัณฑิตวิทยาลัย 

111. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ฉบับป พ.ศ. 2556  บัณฑิตวิทยาลัย 
112. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ

มรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับป พ.ศ. 2557  
บัณฑิตวิทยาลัย 

113. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
ฉบับป พ.ศ. 2557 

บัณฑิตวิทยาลัย 

114. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการ บัณฑิตวิทยาลัย 
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ทองเท่ียว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2556 
115. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก  

ฉบับป พ.ศ. 2559 
บัณฑิตวิทยาลัย 

116. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
117. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2557  

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)  
บัณฑิตวิทยาลัย 

118. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับป พ.ศ.  2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
119. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  

ฉบับป พ.ศ. 2556 
บัณฑิตวิทยาลัย 

120. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
121. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2557 บัณฑิตวิทยาลัย 
122. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ  

ฉบับป พ.ศ. 2556  
บัณฑิตวิทยาลัย 

123. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ  
ฉบับป พ.ศ. 2561 

บัณฑิตวิทยาลัย 

124. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ. 2559 (เสนอปรับปรุง 3 ครั้ง)  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 หมายเหตุ กรณีหลักสูตรเดียวกันและมีการเสนอปรับปรุงมากกวาหน่ึงครั้ง จะนับเปนหน่ึงหลักสูตร 

 
ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร 

จํานวน 59 หลักสูตร 

หลักสูตร คณะวิชาท่ีรับผิดชอบ 

1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะจติรกรรมฯ 
2. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

3. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย (5 ป)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

คณะวิทยาการจัดการ 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

คณะวิทยาการจัดการ 

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะวิทยาการจัดการ 
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2561) คณะวิทยาการจัดการ 
8. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2561) 
คณะวิทยาการจัดการ 

9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2561) คณะวิทยาการจัดการ 
10. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
บัณฑิตวิทยาลัย 

12. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการ
ทองเท่ียว (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

บัณฑิตวิทยาลัย 

13. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2561) 

บัณฑิตวิทยาลัย 
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14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  บัณฑิตวิทยาลัย 
15. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  บัณฑิตวิทยาลัย 
16. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
17. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
18. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
บัณฑิตวิทยาลัย 

19. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
20. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
21. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
22. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
23. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร  

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
บัณฑิตวิทยาลัย 

24. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร  
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

บัณฑิตวิทยาลัย 

25. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
26. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
บัณฑิตวิทยาลัย 

27. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561) 

บัณฑิตวิทยาลัย 

28. หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

บัณฑิตวิทยาลัย 

29. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

บัณฑิตวิทยาลัย 

30. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

บัณฑิตวิทยาลัย 

31. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

บัณฑิตวิทยาลัย 

32. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

บัณฑิตวิทยาลัย 

33. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

บัณฑิตวิทยาลัย 

34. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  บัณฑิตวิทยาลัย 
35. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
บัณฑิตวิทยาลัย 

36. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

บัณฑิตวิทยาลัย 

37. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

บัณฑิตวิทยาลัย 

38. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
39. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
บัณฑิตวิทยาลัย 

40. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

บัณฑิตวิทยาลัย 
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41. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

บัณฑิตวิทยาลัย 

42. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

บัณฑิตวิทยาลัย 

43. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
44. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
45. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
46. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
47. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2561) 
บัณฑิตวิทยาลัย 

48. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการ
ทองเท่ียว (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

บัณฑิตวิทยาลัย 

49. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
50. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
บัณฑิตวิทยาลัย 

51. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

บัณฑิตวิทยาลัย 

52. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561) 

บัณฑิตวิทยาลัย 

53. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
54. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561) 
บัณฑิตวิทยาลัย 

55. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

บัณฑิตวิทยาลัย 

56. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
57. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
บัณฑิตวิทยาลัย 

58. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
59. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

เปดหลักสูตรใหม จํานวน 6 หลักสูตร 

หลักสูตร คณะวิชาท่ีรับผิดชอบ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2561) 

คณะวิทยาศาสตร 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 
บัณฑิตวิทยาลัย 

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม  
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 

บัณฑิตวิทยาลัย 

5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
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ปดหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร 

หลักสูตร คณะวิชาท่ีรับผิดชอบ 

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  บัณฑิตวิทยาลัย 
2. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการออกกําลังกาย  กีฬา และนันทนาการ 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)  
บัณฑิตวิทยาลัย 

4. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 
ฉบับป พ.ศ. 2556 

บัณฑิตวิทยาลัย 

5. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 
ฉบับป พ.ศ. 2556 

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

เปดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ จํานวน 3 หลักสูตร 

หลักสูตร คณะวิชาท่ีรับผิดชอบ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2561) 

คณะวิทยาศาสตร 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 
บัณฑิตวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 3 
 

ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
 

 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันในตางประเทศ จํานวน 21 สถาบัน ดังนี ้

ขอตกลง ประเทศ 

1. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  
Accademia di belle Arti di Brescia Santa Guilia  

 
สาธารณรัฐอิตาลี 

2. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  
Accademia di belle Arti di Firenze  

 
สาธารณรัฐอิตาลี 

3. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  
Aichi University of the Arts  

 
ประเทศญี่ปุน 

4. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  
Auckland University of Technology  

 
ประเทศนิวซีแลนด 

5. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  
Beijing Foreign Studies University  

 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

6. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  
Beuth University of Applied Sciences Berlin  

 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

7. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  
Centre for Instructional Technology and Multimedia, 
Universiti Sains Malaysia (USM)  

 
 
สหพันธรัฐมาเลเซีย 

8. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  
Denpa Educational  Institutions  

 
ประเทศญี่ปุน 

9. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  
Guangxi Arts University  

 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

10. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  
Hungkuang University  

 
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 

11. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  
Kennesaw State University  

 
สหรัฐอเมริกา 

12. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  
Ming Chi University of Technology (MCUT)  

 
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 

13. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  
Multimedia University  

 
สหพันธรัฐมาเลเซีย 

14. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  
National Kaohsiung Normal University  

 
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 

15. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  
Nong Lam University Ho Chi Minh City  

 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

16. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  
Universiti Sains Malaysia (USM)  

 
สหพันธรัฐมาเลเซีย 

17. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  
Universiti Sains Malaysia  

 
สหพันธรัฐมาเลเซีย 

 

58 



ขอตกลง ประเทศ 

18. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  
University of Applied Arts Vienna  

 
สาธารณรัฐออสเตรีย 

19. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  
University of Bialystok  

 
สาธารณรัฐโปแลนด 

20. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  
University of International Business and Economics  

 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

21. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  
Yunnan Agricultural University  

 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ภาคผนวก 4 
 

คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
 

 ในป พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือ
ชวยกลั่นกรอง ใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตอการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย อาทิ 

 
1. คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561 

1)  คุณหญิงกษมา วรวรรณ  ณ  อยุธยา ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
2)  ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 
4)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธ์ิ บัวเวช   กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา  
5)  อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล กรรมการ 
     ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 

 
2. คณะกรรมการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1)  นายสุมนต สกลไชย ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
2)  นายโสภณ สุภาพงษ กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3)  นายไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ กรรมการ 
     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
4)  นายอดุลย จันทรศักดิ์ กรรมการ 
     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
5)  อธิการบด ี กรรมการ 
6)  รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
7)  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
8)  ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือผูแทน กรรมการ 
9)  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ 
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3. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา และการตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  

ประเภทพนักงานประจําท่ีจะเกษียณอายุครบหกสิบปบริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561) 

1)  ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ   
2)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท รองประธานกรรมการ 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
3)  นายณรงค โชควัฒนา กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ   
4)  นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ 
5)  ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ กรรมการ 
     รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 
6)  อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน กรรมการ 
     รองอธิการบดีฝายบริหาร 
7)  ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
8)  อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล กรรมการ 
     ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 

 
4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะ 

ของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
1)  นายอนุชาติ  คงมาลัย  ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
2)  นายสุมนต สกลไชย กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3)  นายพิษณุ วิเชียรสรรค กรรมการ 
     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  
4)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง กรรมการ 
     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก    
5)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
6)  รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
7)  ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือผูแทน กรรมการ 
8)  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
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5. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย 
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย 

1)  นายสุมนต สกลไชย ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
2)  ศาสตราจารย ดร.จตุรนต  ถิระวัฒน กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3)  อธิการบดมีหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
4)  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย กรรมการ  
5)  คณบดีกลุมวิทยาศาสตร จํานวน 1 คน กรรมการ 
6)  คณบดีกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน 1 คน  กรรมการ 
7)  คณบดีกลุมศิลปะและการออกแบบ จํานวน 1 คน  กรรมการ 
8)  ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือผูแทน กรรมการ 

 
6. คณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงาน 

1)  นายสุมนต สกลไชย ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
2)  นายไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ กรรมการ 
     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
3)  นายอดุลย จันทรศักดิ์ กรรมการ 
     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
4)  อธิการบด ี กรรมการ 
5)  รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
6)  คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
7)  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
8)  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ 

 
 7. คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
จํานวน 4 สวนงาน ดังน้ี 

7.1 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร   
1)  คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
2)  นายอภิสิทธ์ิ ไลสัตรูไกล กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
4)  อาจารย ดร.ทัศนา นาควัชระ กรรมการ 
     คณาจารยประจําคณะดุริยางคศาสตร 
5)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์สิทธ์ิ ราชรักษ กรรมการ 
     กรรมการประเภทกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารยประจํา 
6)  ผูชวยศาสตราจารยสุพิชญา เข็มทอง กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
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7.2 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร   
1)  ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
2)  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
4)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณี มงคลสวัสดิ์ กรรมการ 
     คณาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
5)  อาจารย ดร.ประติมา น่ิมเสมอ   กรรมการ 
     หัวหนาภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม 
6)  ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

 
7.3 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

1)  ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
2)  นางดวงสมร วรฤทธ์ิ กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
4)  อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล กรรมการ 
     ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 
5)  อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล กรรมการ 
     คณบดีคณะมัณฑนศิลป 
6)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ  กรรมการ 
     คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
7)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี กรรมการ 
     คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 
7.4 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการหอศิลป 

1)  อาจารยปญญา วิจินธนสาร ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
2)  นายอภิสิทธ์ิ ไลสัตรูไกล กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
4)  ศาสตราจารยวิโชค มุกดามณี กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา  
5)  ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว กรรมการ 
     คณบดีคณะโบราณคดี 
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8. คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
1)  นายสุมนต สกลไชย ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
2)  ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3)  นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
4)  นางดวงสมร วรฤทธ์ิ กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
5)  นายอภิสิทธ์ิ ไลสัตรูไกล กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
6)  อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล กรรมการ 
     ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 
7)  นายกฤษดา ไพรวรรณ กรรมการ 
     รองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน คนท่ีสอง 
8)  ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
9)  ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารซึ่งดํารงตําแหนงคณบดี 
10) นายลลิต เลิศไมไทย กรรมการ 
     นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ภาคผนวก 5 
 

สรุปกิจกรรมสําคัญของสภามหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2561  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกราคม 2561 

กุมภาพันธ 2561 

30 มกราคม 2561 คณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ได เชิญ
ผูเก่ียวของกลุมตางๆ อาทิ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน 
สํานัก บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน 
นักศึกษา ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต มารวมสนทนา
กลุม เพ่ือประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

การประชมุสภามหาวทิยาลยั 
ครัง้ที ่2/2561 

วนัที ่14 กมุภาพนัธ 2561 
 

23 กุมภาพันธ 2561 คณะกรรมการสรรหา 
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะโบราณคด ี
ไดกําหนดใหผูเขารับการสรรหา เปนผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะโบราณคดี จํานวน 1 
คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของ
บุคลากร ณ หองประชุมช้ัน 2 ศูนยสันสกฤต
ศึกษาคณะโบราณคดี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 

การประชมุสภามหาวทิยาลยั 
ครัง้ที ่1/2561 

วนัที ่10 มกราคม 2561 

10 

30 
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มีนาคม 2561 

19 มีนาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ ได
กําหนดใหผูเขารับการสรรหา เปนผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ จํานวน 1 
คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของ
บุคลากร ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตรฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 

29 มนีาคม 2561 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ไป
ทรงเปนประธานในการเปดนิทรรศการศิลปกรรม 
“หลากลาย หลายชีวิต” ณ หอศิลปสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ ซึ่ง
เปนสวนหน่ึงในหัวขอวิทยานิพนธในการศึกษา
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ โดยมี นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร อธิการบด ี
ผูบริหารมหาวิทยาลัย อาจารย บุคลากร และ
นักศึกษาเฝารับเสด็จ 

23 มีนาคม 2561  สภามหา วิทยาลั ยและ
มหาวิทยาลัยไดรวมกันจัดโครงการประชุมระดม
ความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําป 2561 หัวขอ “การบูรณาการองคความรู
และศักยภาพดานการทองเท่ียวและการอนุรักษ
ศิลปกรรมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร” 
ณ หองแซฟไฟร ศูนยการประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม 
เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

19 

การประชมุสภามหาวทิยาลยั 
ครัง้ที ่3/2561 

วนัที ่14 มนีาคม 2561 
- มีมติอนุมัติแตงตั้ง ผศ.

ชวลิต ขาวเขียว เปนผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
โบราณคดี โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหนง 4 ป  ตั้ งแต
วันท่ี 15 มีนาคม 2561 เปน
ตนไป 

- ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร ไดเสนอแผนพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2564 (ฉบับปรับปรุง) 
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เมษายน 2561 

พฤษภาคม 2561 

11 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัด
กิจกรรมเน่ืองในวันสงกรานต ณ หองประชุม 
314-315 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน โดยนิมนตพระสงฆมาเจรญิพระ
พุทธมนต หลังจากน้ันผูบริหารมหาวิทยาลัย 
อาจารย และบุคลากร ไดรวมรดนํ้าขอพรจาก
นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพ่ือความเปนสิริมงคล 

7-8 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ไดจัด
สนทนากลุมโดยเชิญผู เ ก่ียวของกลุม
ตางๆ อาทิ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน ผูแทนสายวิชาการ สาย
สนับสนุน นักศึกษา และศิษยเกา มาให
ความคิด เห็น ขอเสนอแนะตอการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ
สวนงาน จํานวน 18 สวนงาน  เ พ่ือ
ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

25 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2561 สํ า นั ก ง า น ส ภ า
มหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาดูงาน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8 โดยได
เดินทางไปศึกษาดูงานสํานักงานสภาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
โดยมี อ าจารย พ งศ ทิพย  อินทร แก ว  รอง
อธิการบดีฝายกิจการสภาสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาฯ และเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาฯ ผู อํานวยการสํานักงานสภา
สถา บัน เทค โน โลยี พระจอม เกล าฯ  และ
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารยุทธศาสตร ใหการ
ตอนรับ 

11 

7 

9 

การประชมุสภามหาวทิยาลยั 
ครัง้ที่ 4/2561 

วนัที ่9 พฤษภาคม 2561 
- มีมติอนุมัติแตงตั้ง ผศ.ดร.

อรุณศรี  ลี จี รจํ า เ นี ยร  เปนผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 10 
พฤษภาคม 2561 เปนตนไป 

 

25 

8 
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มิถุนายน 2561 

กรกฎาคม 2561 

การประชมุสภามหาวทิยาลยั 
ครัง้ที ่5/2561 

วนัที ่13 มถินุายน 2561 
- มีมติอนุมัติมอบปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
แก นายเอมมานูเอล ฌ็อง-มิเชล  
เฟรเดริก มาครง ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

- มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง  
รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช เปนผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 
13 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป 

 
 
 

 

12 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการสรรหาผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ไดกําหนดใหผูเขารับการสรรหาเปนผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 
3 คน มาแสดงวิสัยทัศน วิธีการดําเนินงานและ
เปาหมายในการทํางานในชวงระยะเวลา 4 ป 
ท่ีดํารงตําแหนง และตอบขอซักถามของ
บุคลากร ณ หองประชุมนริศรานุวัติวงศ ช้ัน 4 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
 

12 

13 

สิงหาคม 2561 

11 

การประชมุสภามหาวทิยาลยั 
ครัง้ที่ 6/2561 

วนัที ่11 กรกฎาคม 2561 
 

การประชมุสภามหาวทิยาลยั 
ครัง้ที ่7/2561  

วนัที ่15 สงิหาคม 2561 
- มีมติอนุมัติแตงตั้ง อ.ดร.นนท 

คุ ณ ค้ํ า ชู  เ ป น ผู ส ม ค ว ร ดํ า ร ง
ตําแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร  โ ดยมี วา ระการดํ า ร ง
ตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 14 
กันยายน 2561 เปนตนไป 

- มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง  ผ ศ . 
วุฒิชัย เลิศสถากิจ เปนผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางค
ศาสตร   โดยมีวาระการดํ ารง
ตําแหนง 4 ป ตั้งแต วันท่ี 9 
กันยายน 2561 เปนตนไป 

- ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
ไดเสนอแผนพัฒนาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2561-2565 

 
 
 
 
 

 

8 

15 

8 สิงหาคม 2561  คณะกรรมการ 
สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
ค ณ ะ ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร  ไ ด
กําหนดใหผู เขารับการสรรหาเปนผู
สมควรดํ ารงตํ าแหน งคณบดีคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 2 คน มา
แสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถาม
ของบุคลากร ณ หองประชุม 205 ช้ัน 2 
อาคารสมบูรณ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 

9 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร ได
กําหนดใหผูเขารับการสรรหาเปนผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร จํานวน 2 
คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของ
บุคลากร ณ หองดนตรี ศาสตราจารยตรึงใจฯ ช้ัน 
5 คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
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สิงหาคม 2561 

22 

22 สิ งหาคม 2561 สํ านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ไดรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการ
ประกอบดวย 1) ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช 
ประธานกรรมการ 2) ผศ.ดร.สุวิมล 
เรืองศรี กรรมการ และ 3) รศ.ดร.อวยพร 
อภิรักษอรามวง กรรรมการ ผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย อยูใน
ระดับดี (4.00 คะแนน) 
 

กันยายน 2561 
 

22 สิงหาคม 2561 นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร นายจิลส  
การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่ ง เศสประจํ า
ประเทศไทย ผศ.ดร . วัน ชัย สุทธะนันท 
อธิการบดี และ ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รวมแถลงขาวมอบ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจ
ระหวางประเทศ แกนายเอมมานูเอล ฌ็อง- 
มิ เชล  เฟรเดริ ก  มาครง ประธานา ธิบดี
สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพ่ือยกยองและประกาศ
เกียรติคุณในฐานะท่ีเปนผูท่ีมีความรู ความ
เช่ียวชาญ มีผลงานท่ีโดดเดนในสาขาวิชาธุรกิจ
ระหวางประเทศ ณ โรงแรม So Sofitel 
Bangkok 
 

การประชมุสภามหาวทิยาลยั 
ครัง้ที่ 8/2561 

วนัที ่12 กนัยายน 2561 
- มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง  

อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท 
เปนผูสมควรดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการหอศิลป โดยมี
วาระการดํารงตําแหนง 4 ป 
ตั้งแตวันท่ี 9 ตุลาคม 2561 
เปนตนไป 

 

10 

12 

15 

10 กันยายน 2561 คณะกรรมการสรรหา
ผู สมควรดํ า รงตํ าแหน งผู อํ านวยการ 
หอศิลป ไดกําหนดใหผูเขารับการสรรหา
เปนผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
หอศิลป จํานวน 2 คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ 
และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หอง
นริศรานุวัดติวงศ ช้ัน 4 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน 

15 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรได
จัดกิจกรรมเน่ืองในวันศิลป พีระศรี 126 ป ณ 
ลานอนุสาวรียศาสตราจารยศิลป พีระศรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 
จ.นครปฐม และไดเชิญนายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัย ใหเปนเกียรติรวมเปด
งาน และมอบของท่ีระลึกให นายชวน หลีกภัย 
ประธานในพิธี 
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ตุลาคม 2561 

24-26 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รวมกับ QS Asia จัดงานประชุม QS Totally 
Arts Summit ดานศิลปะและการออกแบบระดับ
นานาชาติ ครั้งแรกของประเทศไทย ในหัวขอ 
21st Century Art and Design Education: 
Nurturing Passion with Purpose ณ หอง 
Grand Ballroom โรงแรม Millennium Hilton 
Bangkok และไดเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวตอนรับผูเขารวม
ประชุม รวมท้ังไดรับเกียรติจาก ดร.สุภัทร  
จํ าปาทอง เลขา ธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมเปดงาน 

12 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัด
กิจกรรมเ น่ืองในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครบรอบ 75 ป ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร จ.นครปฐม และไดเชิญ
นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย 
เปนประธานเปดงาน พรอมท้ังมอบเกียรติบัตร
ใหกับผูทําคุณประโยชน ผูสรางช่ือเสียงใหแก
มหาวิทยาลัย ผู ไดรับรางวัลผลงานวิจัยและ
ผลงานสรางสรรค บุคลากรและนักศึกษาเกา
ดีเดน รวมท้ังมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
 

10 

12 

24 

การประชมุสภามหาวทิยาลยั 
ครัง้ที่ 9/2561 

วนัที ่10 ตลุาคม 2561 
- ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดี

คณะ วิศวกรรมศาสตร และ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได เสนอแผนพัฒนาคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 
2562-2565 

- รศ.ดร.จุ ไรรัตน  นันทานิช คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ไดเสนอแผนพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2565 
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พฤศจิกายน 2561 

14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. 
คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย ไดเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหาร
มหาวิทยาลัยมารวมสนทนากลุม เพ่ือใหความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติ
หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของ 
ทุกฝายท่ีเก่ียวของตอไป 

ธันวาคม 2561 

1-2 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ ไดเชิญผูเก่ียวของกลุม
ตางๆ อาทิ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ 
สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา จํานวน 
18 สวนงาน มาใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

12 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น. 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการ
ประชุม เรื่อง การยื่นบัญชีทรัพยสินและ
หน้ีสินของนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุม
นริศรานุวัติวงศ ช้ัน 4 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
 

การประชมุสภามหาวทิยาลยั 
ครัง้ที่ 10/2561  

วนัที ่14 พฤศจกิายน 2561 

1 

14 

12 

การประชมุสภามหาวทิยาลยั 
ครัง้ที ่11/2561  

วนัที ่12 ธนัวาคม 2561 
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15  ธั น วาคม  2561  สม เ ด็ จพร ะ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชดําเนินไปทรงเปนประธานในการเปด
นิทรรศการการแสดงศิลปะเครื่องปนดินเผา
แหงชาติ ครั้งท่ี 19 ณ ศูนยวัฒนธรรมเฉลิม
พระ เ กี ย รติ  6  ร อบ  พระ ชนมพ ร รษ า 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 
โดยมี นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย เฝา
รับเสด็จฯ 
 

การประชมุสภามหาวทิยาลยั 
วาระพเิศษ ครัง้ที ่1/2561  
วนัที ่14 ธนัวาคม 2561 

- มีมติอนุมัตแิตงตั้ง อ.ปญจพล 
เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝาย
บริ หาร  เป นผู รั กษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2561 
เปนตนไป 

(เน่ืองจาก ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ไดขอ
ลาออกจากตําแหนงอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 15 
ธันวาคม 2561 เปนตนไป) 

- มีมติอ นุมัติแตงตั้ ง  ศ.ดร . 
พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ผูรักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
และ วิ จั ย เป น เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 
25 ธันวาคม 2561 เปนตนไป 

 

การประชมุสภามหาวทิยาลยั 
วาระพเิศษ ครัง้ที ่2/2561  
วนัที ่25 ธนัวาคม 2561 

- แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

(เน่ืองจาก ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ไดขอ
ลาออกจากตําแหนงอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 15 
ธันวาคม 2561 เปนตนไป) 
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ที่ปรึกษา 

นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน 
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ผูรวบรวมเรียบเรียงและจัดทําขอมูล 

ดร.ญาณิฐา  หลิมวัฒนา 

นางประไพพรรณ  ขําภาษี 

นางสาวจิตติญาดา พุกกะมาน 

 

 

 

 




	
	4. การจัดกิจกรรม โครงการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

	
	4. การจัดกิจกรรม โครงการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

	
	ส่วนที่ 3
	การจัดกิจกรรม โครงการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร


