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รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561)
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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย
รายงานผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ในรอบป พ.ศ. 2561 ฉบั บ นี้ เ ป น ฉบั บ ที่ 9 ที่ สํ า นั ก งานสภา
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ รวบรวมการดํ า เนิ น งานของสภา
มหาวิทยาลัยในรอบป พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561)
ซึ่งจะทําใหเห็นภาพรวมการทํางานของสภามหาวิทยาลัยในดาน
ตางๆ และจะเปนขอมูลในการคนควาอางอิง รวมทั้งการปรับปรุง
และพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัยตอไป
กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดนี้เริ่มเขามาปฏิบัติหนาที่เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 และขณะนี้ไดปฏิบัติ
หนาที่ครบ 2 ปแลว นโยบาย แนวคิด ขอเสนอแนะตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยมอบใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการ
มีความกาวหนาเปนลําดับ อาทิ เรื่อง รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยที่ขณะนี้ไดรับการรับรองจากสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน (สตง.) แลว อยางไรก็ตามยังมีบางเรื่องที่ตองใชเวลาในการปรับตัวอีกระยะหนึ่ง เชน การ
ปรับโครงสรางในสวนของภาควิชา
ในป พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยไดนําเสนอเรื่องใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาจํานวนมาก โดยมีเรื่อง
สําคัญๆ อาทิ การจัดตั้งศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ ซึ่งจะชวยพัฒนา
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ คุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร การจั ด ตั้ ง สถาบั น
สถาป ต ยกรรมไทยเฉลิ มพระเกี ย รติ มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร เพื่อเป น แหลงเรี ย นรู บูร ณาการและสง เสริ ม
ศั กยภาพ ความเป น ผู นํ า ด า นศิ ล ปะ การออกแบบ มรดกวั ฒ นธรรม จิตรกรรม สถาป ตยกรรม ฯลฯ ของ
มหาวิทยาลัยใหเขมแข็งมากขึ้น การปรับโครงสรางของสวนงาน (คณะ ศูนย สํานัก) เพื่อใหการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการพิจารณาแผนพัฒนาของสวนงานตางๆ
สวนเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยมุงเนนและใหความสําคัญ คือ Disruption เชน จํานวนนักศึกษาที่มี
แนวโนมลดลงในทุกระดับ เทคโนโลยี Innovation ที่ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว Digital transformation
เนื่องจากสงผลกระทบตอการดําเนินงานในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสวนงาน บุคลากร การบริหาร
จัดการ ฯลฯ โดยไดใหแนวคิด ขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนําไปดําเนินการในหลากหลายมิติ อาทิ การบริหาร
จั ด การแบบ Sandbox เพื่ อให ส ามารถปรับ การทํา งานเป น รู ป แบบใหมๆ ได การปฏิรู ป มหาวิ ทยาลั ย
(University Reform) เพื่อปรับเปลี่ยนใหทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยในการดําเนินการ
ควรเชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญจากภายนอกมาช ว ยให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า เพื่ อ ให แ นวคิ ด มุ ม มอง และสะท อ นภาพ
มหาวิทยาลัยในมิติตางๆ การระดมความคิดรวมกันของผูบริหาร บุคลากรในทุกระดับ รวมทั้งนักศึกษา เพื่อการ
มีสวนรวมและเปนพลังในการขับเคลื่อนการดําเนินการใหประสบความสําเร็จ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่
กํากับ ดูแลใหคําปรึกษา แนะนํา
สําหรับแนวทางการทํางานของสภามหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2562 นอกจากจะเปนไปตามอํานาจ
หนาที่ที่กําหนดไวแลว จะมุงเนนและใหความสําคัญกับเรื่องเชิงนโยบาย การปฏิรูปมหาวิทยาลัย (University
Reform) ตอเนื่องจากป พ.ศ. 2561 รวมถึงการเตรียมตัว การวางแผนการทํางานภายใตกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ก

ทายนี้กระผมขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการทุกชุดที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ผูบริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา สมาคมนักศึกษาเกา ทุกคน ที่ตลอดป พ.ศ. 2561 ไดรวมมือกันเปน
อยางดี
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ข

สารบัญ
สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย
สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
3. อํานาจหนาที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
4. สถิติเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย

หนา
ก
ค
จ
1
1
6
9
10

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบป พ.ศ. 2561
1. การดําเนินการตามอํานาจ หนาที่ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2559 มาตรา 22
2. การดําเนินการตามอํานาจหนาที่อื่นๆ ที่กําหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ของมหาวิทยาลัย และที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

14
14

สวนที่ 3 การจัดกิจกรรม โครงการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
1. โครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2561 หัวขอ การบูรณาการ
องคความรูและศักยภาพดานการทองเที่ยวและการอนุรักษศิลปกรรมเพื่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
2. การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561

35
35

ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ กฎบัตร
ภาคผนวก 2 จํานวนและรายชื่อหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการเปด-ปดหลักสูตร
ภาคผนวก 3 ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ
ภาคผนวก 4 คณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ภาคผนวก 5 สรุปกิจกรรมสําคัญของสภามหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2561

46
47
50
58

25
28

42

60
65

ค

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 จํานวนระเบียบวาระการประชุม ในป พ.ศ. 2561
ตารางที่ 2 จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุม ในป พ.ศ. 2561
ตารางที่ 3 จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง และการเปด-ปดหลักสูตร

10
12
17

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่ 1 สัดสวนจํานวนระเบียบวาระการประชุมแตละประเภทในภาพรวม ในป พ.ศ. 2561
แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบจํานวนระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2561
แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบรอยละของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุม
ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2561
แผนภูมิที่ 4 สัดสวนจํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง และการเปด-ปดหลักสูตร ในป พ.ศ. 2561

11
11
13
18

ง

บทสรุปผูบริหาร
สภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันเปนสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2559 มีจํานวน 31 คนเขามาปฏิบัติหนาที่เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ปจจุบันปฏิบัติหนาที่ครบ 2 ปแลว
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 คงเหลือกรรมการสภาฯ จํานวน 30 คน เนื่องจากมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจําเกษียณอายุ)
ในป พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธั น วาคม 2561) สภามหาวิท ยาลัย มีการประชุ มจํานวน 11 ครั้ ง
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. ผลการดําเนิ นงานตามอํานาจ หนาที่ที่กําหนดไวในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 มีดังนี้
1.1 ใหความเห็นชอบแผน ดังนี้ (1) แผนปฏิบั ติการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุ ลาคม
2561 – 30 กันยายน 2562) และ (2) แผนพัฒนาคณะวิชา สวนงาน ในระยะเวลา 4 ป ของคณบดี และหัวหนา
สวนงาน ที่ไดรับการแตงตั้งใหม 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 อนุมัติเกี่ยวกับหลักสูตร ดังนี้ (1) การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน
124 หลักสูตร (2) การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร จํานวน 59
หลักสูตร (3) การเปดหลักสูตรใหม จํานวน 6 หลักสูตร (4) การปดหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร และ (5) การ
เปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ จํานวน 3 หลักสูตร
1.4 มอบปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศ ให แ ก น าย
เอมมานูเอล ฌ็อง-มิเชล เฟรเดริก มาครง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส
1.5 เห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 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 อนุ มั ติ ก ารตั้ ง งบประมาณรายรั บ และอนุ มั ติ ง บประมาณรายจ า ยจากเงิ น รายได ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ (1) งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) 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
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป) (3) ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี จํานวน 7 ราย (ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม
2561 เปนตนไป) และ (4) คณบดี หัวหนาสวนงาน จํานวน 6 สวนงาน
1.10 เห็ น ชอบผลการประเมิ น การขอกํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ จํ า นวน 89 ราย ดั ง นี้ (1)
ศาสตราจารย จํานวน 10 ราย (2) รองศาสตราจารย จํานวน 19 ราย และ (3) ผูช วยศาสตราจารย จํานวน 60 ราย
จ

1.11 แต ง ตั้ งคณะกรรมการชุ ด ตางๆ เพื่ อชว ยกลั่น กรอง ให ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ต อการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย อาทิ คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล คณะกรรมการพิจ ารณากลั่น กรองขอกฎหมายเพื่อการปรับ เปลี่ย นสถานะของมหาวิ ทยาลัย เป น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย คณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและ
หนวยงาน
1.12 การติ ดตาม และประเมิน ผลการดําเนิน งานของมหาวิทยาลัย และการปฏิ บัติ ห นาที่ของ
อธิ การบดี ดังนี้ (1) เห็ น ชอบการปรั บ ขั้น ตอนการพิจ ารณารายงานผลการดําเนิน งานตามแผนปฏิบัติการ
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 และการปฏิบัติหนาที่
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
(4) เห็นชอบ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.13 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวน
งาน ดังนี้ (1) เห็นชอบ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2) เห็นชอบ ราง
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนา
สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 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 ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในระเบียบ ขอบังคับตางๆ และตามที่ไดรับมอบหมาย
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.1 เห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัย/
สถาบันในตางประเทศ จํานวน 21 สถาบัน
2.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน ในสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษา และการต อ การจ า งของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการ ประเภทพนั ก งานประจํ า ที่ จ ะ
เกษียณอายุครบหกสิบปบริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2561) และเห็นชอบการตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) จํานวน 4 ราย
2.3 เห็นชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา อาทิ (1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2560 (2) รายงานผลการ
ประเมิ น คุณภาพการศึ กษาภายใน ระดับ หลักสูตร และระดับ คณะวิช า/หนว ยงานเทียบเทา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2560 (3) การกําหนดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ/
หนวยงาน และสถาบัน โดยใชเกณฑมาตรฐานสากล และ (4) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2560
ฉ

2.4 อนุมัติอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ดังนี้ (1) รองอธิการบดี จํานวน 1
ราย (2) คณบดี หัวหนาสวนงาน จํานวน 6 ราย และ (3) ผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี (ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป)
3. การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อชวยกลั่นกรองการทํางาน ซึ่งการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการชุดตางๆ สรุปไดดังนี้
3.1 คณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (ศาสตราจารยกิตติคุณ
ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ไดจัดทํา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 4 ฉบับ
3.2 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
คณะกรรมการ (มีจํานวน 3 ชุดยอย) ไดพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร จํานวน 59 หลักสูตร
ดังนี้ (1) ระดับปริญญาตรี 9 หลักสู ตร (2) ระดับปริญญาโท 31 หลักสู ตร และ (3) ระดับปริญญาเอก 19
หลักสูตร
3.3 คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ได ดําเนิน การ (1) จั ดทํา ราง กรอบแนวทางการประเมิน ตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยในเบื้องตน และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ (2) จัดทํารายงาน
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561
3.4 คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร (นางพรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ไดดําเนินการ (1) สอบทานใหมหาวิทยาลัยมีการรายงานทางการเงินที่ถูกตอง
และเชื่อถือไดและประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (2) สอบทานและประเมินใหมหาวิทยาลัยมี
ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit
System) ที่มีประสิทธิภาพ อาทิ พิจารณากฎกติกาของระบบตรวจสอบ ไดแก ขอบังคับ จํานวน 2 ฉบับ
พิจารณา ราง กฎบัตร จํานวน 2 ฉบับ (3) สอบทานใหมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน
ขอบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย (4) สอบทานและติดตามการบริหารและการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย พรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข รวมทั้งมาตรการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหมีความเปนธรรม โปรงใส และเสริมสรางความ
นาเชื่อถือความมั่นใจแกสาธารณชน
3.5 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่
ของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ไดดําเนินการ (1) จัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิ ทยาลั ย และการปฏิ บั ติ หน าที่ ของอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2560
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) (2) จัดทําคูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
ช

มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.6 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
คณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ (ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ไดดําเนินการ (1) จัดทําคูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และคูมือการติดตาม และประเมินผลฯ (ฉบับปรับปรุงในสวนของการติดตาม และประเมินผลฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561) (2) จัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิ บัติหน า ที่ของคณบดี และหัว หนาสวนงานที่เรีย กชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
3.7 คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ไดดําเนินการ (1) พิจารณา ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 2 ฉบับ
(2) พิจารณารูปแบบและอัตราเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมและเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 เรื่อง (3) พิจารณารายงานการเงินรายไตรมาส จํานวน 3 ครั้ง (4) พิจารณาคําขอ
งบประมาณ การบริหารงบประมาณประจําป จํานวน 2 เรื่อง (5) พิจารณาเรื่องอื่นๆ อาทิ หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่ อ นไขการเป ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคาร สถาบั น การเงิ น และรายชื่ อ ธนาคาร และสถาบั น การเงิ น ที่
มหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินธุรกรรมดานการเงิน
3.8 คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นายสุมนต
สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ ราง แผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สวนตอขยายจากแผนอัตรากําลังบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ.
2556 -2561))
3.9 คณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วังทาพระ (นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ไดพิจารณาดําเนินการในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วังทาพระ และรายงานสภา
มหาวิทยาลัยทราบ โดยสรุปดังนี้ (1) จัดทําราง TOR ของผูรับจางและผูควบคุมงาน รวมทั้งไดคิดคางานเพื่อ
กําหนดราคากลางในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วังทาพระ (2) พิจารณาบริษัทที่มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
ตาม TOR เขารวมเสนอราคา (3) การสงหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอขยาย
ระยะเวลากอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ จากปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 25582563 (4) สงหนังสือถึงสํานักงบประมาณ เพื่อขอความเห็นชอบวงเงินคากอสราง งานปรับปรุงมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทาพระ (5) การลงนามทําสัญญาจาง
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3.10 คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่น กรองการตอ เวลาราชการของขา ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา และตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ที่จะ
เกษี ย ณอายุ ค รบหกสิ บ ป บ ริ บู ร ณ สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562
(ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ไดพิจารณารายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) ตามที่คณะวิชาเสนอ จํานวน 6 ราย
3.11 คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองข อ กฎหมายเพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นสถานะของ
มหาวิทยาลัยฯ (นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ไดจัดทํา ราง กฎหมายภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
ดังนี้ (1) ขอบังคับ 13 ฉบับ (2) ระเบียบ 4 ฉบับ และ (3) ประกาศ 1 ฉบับ
3.12
คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองข อ กฎหมายเพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นสถานะของ
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 คณะกรรมการพิ จ ารณานโยบายและการบริ ห ารเพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นสถานะของ
มหาวิทยาลัยฯ (นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องตางๆ โดยสรุปดังนี้ (1) พิจารณา ราง ระบบ
และกลไก เพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (2) พิจารณาการ
จัดตั้งศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ (3) พิจารณาแตงตั้งคณะทํางาน
พิจารณาความพรอมและความเหมาะสมของการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ณ อาคาร กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) บางรัก กรุงเทพฯ (4) พิจารณา ราง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ (5) ให
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายแกมหาวิทยาลัย อาทิ การ ราง ขอบังคับฯ ใหมของมหาวิทยาลัย การปรับปรุงพื้นที่วัง
ทาพระ การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 20 ป
3.15 คณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงาน (นายสุมนต สกลไชย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับโครงสรางสวนงานและหนวยงาน ดังนี้ (1)
การปรับโครงสรางองคกรของสํานักงานอธิการบดี (2) การเสนอจัดตั้งการรวม การยุบเลิกการแบงหนวยงาน
ภายในและหนวยงานยอยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ
3.16 คณะกรรมการอุ ท ธรณ แ ละร อ งทุ ก ข (ศาสตราจารย กิ ต ติ คุ ณ ดร.บวรศั ก ดิ์ อุ ว รรณโณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ไดรับเรื่องรองทุกขและพิจารณาคํารองทุกข จํานวน 1 เรื่อง
ฌ

4. การจัดกิจกรรม โครงการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ในป พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม โครงการ จํานวน 2 โครงการ คือ
4.1 โครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2561 หัวขอ การบูรณาการองคความรูและศักยภาพดานการทองเที่ยว
และการอนุรักษศิลปกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ หองแซฟไฟร
ศูนยการประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) บูรณาการองค
ความรูดานการทองเที่ยว การอนุรักษศิลปกรรมของสวนงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง นําไปสู
การสร า งสรรค อ งค ความรู ใ หม ที่ จ ะสร า งความเข ม แข็ ง แก ส ว นงานและมหาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ (2) นําองคความรู ศักยภาพดานการทองเที่ยว การอนุรักษศิลปกรรม ของสวนงานและ
มหาวิทยาลัยในการชวยสรางคุณคา และมูลคาสูชุมชน สังคมและประเทศชาติ
โดยมีขอสังเกต และขอเสนอแนะจากการประชุม อาทิ
(1) ควรกําหนดนโยบาย และแผนงานดานการทองเที่ยว การอนุรักษศิลปกรรม ใหชัดเจน
(2) ควรจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปกรรม (ชื่อสามารถปรับได)
(3) ควรบูรณาการการทํางานรวมกันของทุกสวนงาน เพื่อสรางความเขมแข็ง ทําใหเกิดความรู
ใหม โดยแนวทางการดําเนินการ อาทิ จัดทํา Platform กลางของมหาวิทยาลัย
(4) ควรมีหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยมาดูแลรับงานบริการวิชาการ เพื่ออํานวยความ
สะดวก ความชัดเจนในการติดตอ ประสานงานกับผูรับบริการ
(5) ควรเปนแกน ผูนําทางความคิด และมีบทบาทในการนําเสนอแนวคิด นโยบายตอรัฐบาล
กระทรวง หนวยงาน ชุมชน ทองถิ่น ในการชวยสรางคุณคา มูลคาดานการทองเที่ยว การอนุรักษใหยั่งยืน และ
รวมมือกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในภารกิจตางๆ ใหมากขึ้น
4.2 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงคเพื่อใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของตนเองและนําผลที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร มีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปน
ประธานกรรมการ โดยสรุปดังนี้
4.2.1 การเก็บขอมูลมี 2 วิธี คือ
(1) การสนทนากลุ ม ไดเ ชิญนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ มาสนทนากลุมในวันที่ 14
พฤศจิกายน 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 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย โดย
สรุปดังนี้
(1) ควรปรับปรุงวิธีการสื่อสาร การถายทอดขอมูลนโยบายภายในองคกรในทุกระดับ โดย
ในระดับของสภามหาวิทยาลัยควรนําเทคโนโลยีมาชวยในการสื่อสารใหมากขึ้น
(2) การประชุมสภามหาวิทยาลัย (1) ควรเพิ่มวาระเชิงนโยบาย (2) ควรมีการจัดประชุม
สภามหาวิทยาลัยสัญจรไปตามสวนงานหรือวิทยาเขตตางๆ
(3) ความเขมแข็งของสภามหาวิทยาลัย อาทิ เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบขอบังคับ
ระเบี ย บ ประกาศแล ว จะต องมีความจริงจังในการใหนําไปบังคับ ใชในระยะหนึ่งกอน และเมื่อพบปญหา
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อุปสรรคในการดําเนินการ ในเรื่องใด จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิ จารณาปรับแกไข เพื่อใหมีความ
เชื่อมั่นตอการทํางานของสภามหาวิทยาลัย
(4) ควรสงเสริมใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความเขาใจบริบทของ
มหาวิทยาลัยและสวนงานใหมากขึ้น เชน การเชิญไปรวมใหขอเสนอแนะแผนพัฒนาสวนงาน
(5) ควรหากลไกเพื่อใหการทํางาน การพิ จ ารณาเรื่องตางๆ ของคณะกรรมการที่ ส ภา
มหาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง มี ค วามรวดเร็ ว ลดขั้ น ตอนการทํ า งาน อาทิ การกลั่ น กรองเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
คณะกรรมการหลายๆ ชุด อาจจะตั้งเปนคณะกรรมการชุดพิเศษ หรือเชิญประชุมรวมกัน


ฎ

สวนที่ 1
ขอมูลเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
สภามหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากร ตามมาตรา 20 ของพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัย ศิล ปากร พ.ศ. 2559
ประกอบดวย
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 15 คน ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้ง จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(3) อธิการบดี
(4) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน และนายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร
(5) กรรมการสภามหาวิ ทยาลัย จํ านวน 6 คน ซึ่ง เลือ กจากผูดํ ารงตําแหนง รองอธิก ารบดี
จํานวน 1 คน จากผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน 4 คน และจากผูดํารงตําแหนงหัวหนา
สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 1 คน
(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวน 6 คน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําผูซึ่งทําการสอนใน
มหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 5 ปและมิใชผูดํารงตําแหนงตาม (5)
สําหรับอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
คนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มีพระราชโองการโปรดเกล าฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร (รวมจํานวน 16 คน) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 และมหาวิทยาลัยได
ดําเนิ น การเลือกกรรมการสภามหาวิ ทยาลัย ประเภทผูบ ริห าร จํานวน 6 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย ป ระจํ า จํ า นวน 6 คน มี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตําแหนง จํ า นวน 3 คน รวม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 31 คน
ในเดื อ นตุ ล าคม 2561 มี ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ประเภทคณาจารย ป ระจํ า พ น จากตํ า แหน ง
กอนครบวาระเนื่องจากเกษียณอายุ 2 คน (จาก 6 คน คงเหลือ 4 คน) และในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา มาแทนจํานวน 1 คน (รวมเปน 5 คน)
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมจํานวน 30 คน
ทั้งนี้ มาตรา 21 วรรคสาม พระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัย ศิลปากร พ.ศ. 2559 กําหนดวา ในกรณีที่
ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลงไมวาดวยเหตุผลใดและยังมิไดดําเนินการ
ให ไ ด ม าซึ่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ตํ า แหน ง ที่ ว า ง ให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
ประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู
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นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ศ.ดร.จตุรนต ถิระวัฒน
นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

นางดวงสมร วรฤทธิ์
นายณรงค โชควัฒนา
ศ.กิตติคณ
ุ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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นายปญญา วิจินธนสาร
นางพรรณขนิตตา บุญครอง
ศ.ดร.สนิท อักษรแกว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม
นายสุมนต สกลไชย
นายโสภณ สุภาพงษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายอนุชาติ คงมาลัย
นายอภิสิทธิ์ ไลสตั รูไกล
ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
(ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561)
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ผูรักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร*

อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน

นายลลิต เลิศไมไทย
นายกสมาคมนักศึกษาเกา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร

รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ
ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษา

ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง
คณบดีคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ

ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน
คณบดีคณะเภสัชศาสตร

อ.ดร.ภวพล คงชุม
ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน
คณบดีคณะสัตวศาสตร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
และเทคโนโลยีการเกษตร
(ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561)
หมายเหตุ * อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดรับแตงตั้งใหเปนผูรักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป จนกวาจะไดมีการแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เนื่องจาก ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ขอลาออกจากตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร)
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา

ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห
คณะโบราณคดี

ผศ.สุพิชญา เข็มทอง
คณะมัณฑนศิลป

ผศ.ดร.สุเชษฐ สมุหเสนีโต
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
คณะวิทยาศาสตร

ผศ.ดร.เอกราช เจริญนิตย
คณะดุริยางคศาสตร
(ดํารงตําแหนงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)

(ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561)
ในเดือนตุลาคม 2561 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําพนจากตําแหนงกอนครบวาระ
เนื่องจากเกษียณอายุ 2 คน คือ

ศ.วิโชค มุกดามณี
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
(พนจากตําแหนงวันที่ 1 ตุลาคม 2561)

รศ.ระเบียบ สุภวิรี
คณะอักษรศาสตร
(พนจากตําแหนงวันที่ 1 ตุลาคม 2561)
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ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(ดํารงตําแหนงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 25 ธันวาคม 2561)

นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา
รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

(ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561)

2. อํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และ
ตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดย
สรุปดังนี้
2.1 อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 สภามหาวิทยาลัย
มีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยอํานาจหนาที่เชนที่วานี้ใหรวมถึง
มาตรา
อํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
22
(1) กําหนดนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
(2) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
และอาจมอบหมายใหมหาวิทยาลัยหรือสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกขอบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศสําหรับมหาวิทยาลัยหรือสวนงานนั้นเปนเรื่องๆ ไปก็ได
(3) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(4) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(5) ออกข อบัง คับว าดว ยการประกัน คุณภาพการศึ กษา การวิจัย และการประเมิ นผลการปฏิบั ติงานของ
อธิการบดีและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรั บปรุง การยุบ รวมหรือการยกเลิกหลักสูต ร
การศึกษา
(7) อนุมัติการรับเขาสมทบและการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
(8) อนุมัติการจัดการศึกษารวมและการยกเลิกการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
(9) อนุ มั ติ ก ารให ป ริ ญ ญา อนุ ป ริ ญ ญา และประกาศนี ย บั ต รชั้ น หนึ่ ง ชั้ น ใด ทั้ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย และที่
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัตกิ ารใหปริญญากิตติมศักดิ์
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(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

อนุมัติการจัดตั้งและยุบเลิกวิทยาเขต
อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบงหนวยงานภายในของ
สวนงานดังกลาว
อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย
กําหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอื่น
อนุมัติการกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การถือหุน การเขาเปนหุนสวน และการลงทุนหรือการรวมลงทุนตาม
มาตรา 14 (8)
อนุมัติการจัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองคกรที่เปนนิติบุคคล หรือยกเลิกนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตามมาตรา 14 (11)
พิจารณาดําเนินการเพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ
แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นตามมาตรา 58 วรรคสาม และกรรมการสภาวิชาการ
แตงตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกลาวทําการ
แทนแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ
รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิ ทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของสวนงานใดหรือของผูใ ด
โดยเฉพาะ

2.2 อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ในมาตราอื่นๆ
มาตรา
อํานาจหนาทีข่ องสภามหาวิทยาลัย
48 ใหสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี คณบดีและหัวหนาสวนงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
52 ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญชี
54 ใหผูสอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยหาสิบ
วันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี
58 ศาสตราจารย จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นได โดยทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
59 ศาสตราจารย ซึ่ง มี ความรูค วามสามารถและความชํ า นาญเป น พิ เศษและพ นจากตํ า แหน ง ไปโดยไม มี
ความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารยผูนั้นมี
ความเชีย่ วชาญเพื่อเปนเกียรติยศได
60 ศาสตราจารย พิ เ ศษนั้ น จะได ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง จากผู ซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น ผู ป ฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
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66
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สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเปน
รองศาสตราจารยพิเศษหรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษได
สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรับปริญญาเกียรตินิยม
อันดับหนึ่งหรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได
สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรชั้นตางๆ และอนุปริญญาไดดังตอไปนี้
(1) ประกาศนียบัตรชั้นสูง ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังไดรับ
ปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว
(2) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังไดรับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาแลว
(3) อนุปริญญา ออกใหแกผสู ําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึงขั้นไดรับปริญญาตรี
(4) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มหาวิทยาลัยมี อํานาจใหปริ ญญากิตติมศักดิ์ แกผูซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็ นวาทรงคุณวุ ฒิและคุณธรรม
สมควรแกปริญญานั้นๆ

2.3 อํ า นาจหน า ที่ ต ามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) อาทิ
ประกาศตางๆ
1. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิ ช าการระหว า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
พ.ศ. 2550
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการต อ เวลา
ราชการของข า ราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการต อ เวลา
ราชการของข า ราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

อํานาจหนาทีท่ ี่ไดรบั มอบหมาย
ใหความเห็นชอบการดําเนินการทําความตกลงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
ตาม ขอ 5.2 การดําเนินการความตกลงทางวิชาการใดๆ ตองไดรับ
การเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยตองแจงใหคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษาทราบ ภายในระยะเวลา 30 วั น นั บ จากวั น ที่ ส ภาสถาบั น
อุดมศึกษาใหความเห็นชอบ
ใหความเห็นชอบแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย
ตามขอ 4 ใหสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
อุดมศึกษาจัดทําแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป โดยกําหนดเกณฑ และวิธีการใน
การวิเคราะหความตองการคณาจารยเปนรายสาขาวิชาที่ชัดเจน และนํามา
กําหนดจํ านวนและคุณสมบั ติของคณาจารยที่ ตองการเปนรายสาขาวิช า
เปนรายป
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตออายุราชการ และพิจารณา
อนุมัติการตอเวลาราชการของอาจารย
ตามขอ 7
(1) ใหสถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
ตอเวลาราชการใหแกขาราชการคณะหนึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสภา
สถาบันอุดมศึกษาเปนประธาน อธิการบดีเปนรองประธาน และกรรมการอื่น
ตามจํานวนที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควร
(3) ใหสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการตอเวลาราชการใหแกขาราชการใหแลวเสร็จกอนสิ้นปงบประมาณ
ที่ขาราชการนั้นจะเกษียณอายุ
การอนุมัติหรือไมอนุมัติใหตอเวลาราชการของสภาสถาบันอุดมศึกษา
ใหเปนที่สุด
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4. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา การพิจารณารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตามหนา 27 ขอ 7 สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online
พ.ศ. 2557
และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะวิชา พรอมนําผลการ
ประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบัน ในปการศึกษา
ถัดไป
5. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร การพิจารณาเรื่องการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตงั้
ตามขอ 6 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใหความเห็นชอบใหจัด
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. การศึกษานอกที่ตั้งตามขอ 5 แลว อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตอง
2560
แจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวัน.....

3. อํานาจหนาที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ตามขอบั งคั บ มหาวิทยาลั ย ศิล ปากรวาดวยการประชุมและวิธีการดําเนิน งานของสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2560 กําหนดอํานาจ หนาที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไวดังนี้
3.1 นายกสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจหนาที่
(1) เปนประธานในที่ประชุม และรักษาระเบียบการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับ
(2) ดําเนินกิจการและเปนผูแทนของสภามหาวิทยาลัย
(3) ลงนามในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งที่มหาวิทยาลัยมีมติใหออก
(4) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดไวในขอบังคับ
ระเบียบ ประกาศ หรือมติของสภามหาวิทยาลัยกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย
3.2 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจหนาที่
ทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมี
ผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย หากอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือไมมีผูดํารง
ตําแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
3.3 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจหนาที่
(1) เชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยกําหนด
(2) จัดระเบียบวาระการประชุม เตรียมรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมตามที่
ประธานมอบหมาย รวมทั้งอาจใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดหาขอมูลเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
ของสภามหาวิทยาลัย
(3) แจงระเบียบหรือเรื่องที่เกี่ยวของตอที่ประชุม
(4) จัดทํารายงานการประชุม
(5) ลงนามรับรองรายงานการประชุมที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบแลว
(6) แจงมติของสภามหาวิทยาลัยไปยังผูที่เกี่ยวของ
(7) พิจารณาเปดเผยเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของสภามหาวิทยาลัยตามที่
กําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวของ
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือประธานมอบหมาย
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
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4. สถิติเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย
4.1 จํานวนระเบียบวาระการประชุม
ในป พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมจํานวน 11 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุมจํานวน
ทั้งหมด 207 เรื่อง และมีการประชุ มสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ จํ านวน 2 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2561
มีระเบียบวาระการประชุมจํานวน 7 เรื่อง
ตารางที่ 1 จํานวนระเบียบวาระการประชุม ในป พ.ศ. 2561
จํานวนวาระปกติ (เรื่อง)
ครั้งที่

เพื่อ
ทราบ

สืบ
เนื่อง

เพื่อ
พิจารณา
ทักทวง

เพื่อ
พิจารณา

เชิง
นโยบาย

จํานวนวาระลับ (เรื่อง)
อื่นๆ

เพื่อ
ทราบ

เพื่อ
พิจารณา
ทักทวง

เพื่อ
พิจารณา

1/2561
1
4
6
1
1
2/2561
6
4
6
1
2
4
3/2561
2
4
8
1
1
1
3
4/2561
8
3
7
1
1
1
7
5/2561
3
3
4
3
1
3
6/2561
5
6
2
2
1
3
7/2561
4
4
6
1
3
8/2561
3
1
3
7
1
2
9/2561
6
5
6
2
1
1
2
10/2561 5
3
5
1
2
11/2561 2
3
4
1
2
รวม
45
1
42
61
8
6
10
1
32
ทั้งหมด
เฉลี่ย 4.09 0.09 3.82
5.55
0.73 0.55 0.91 0.09
2.91
หมายเหตุ ตารางที่ 1 ไมไดนําวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษมาสรุปรวม

รวมวาระ
การ
ประชุม
อื่นๆ
แตละครั้ง
13
23
20
28
17
19
1
19
17
23
16
12
1
207
0.09

18.82

จากตารางที่ 1 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุมรวม
ทั้งหมด 207 เรื่อง เฉลี่ย ครั้งละประมาณ 19 เรื่อง มีสัดส วนวาระการประชุมแตละประเภทในภาพรวม
(รอยละ) ตามแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิสัดสวนจํานวนระเบียบวาระการประชุมแตละประเภทในภาพรวม ในป พ.ศ. 2561
วาระลับ เพื่อพิจารณา,
0.48%
วาระลับ เพื่อทราบ,
4.83%
วาระปกติ เรื่องอื่นๆ,
2.90%

วาระลับ เพื่อพิจารณา
ทักทวง, 15.46%
วาระลับ เรื่องอื่นๆ,
0.48%
วาระปกติ เพื่อทราบ,
21.74%

วาระปกติ เชิงนโยบาย,
3.86%

วาระปกติ สืบเนื่อง/
คางพิจารณา, 0.48%

วาระปกติ เพื่อ
พิจารณา, 29.47%

วาระปกติ เพื่อ
พิจารณาทักทวง,
20.29%

แผนภูมทิ ี่ 1 สัดสวนจํานวนระเบียบวาระการประชุมแตละประเภทในภาพรวม ในป พ.ศ. 2561

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนระเบียบวาระ
ในภาพรวม ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2561

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนระเบียบวาระโดย
เฉลี่ยในแตละครั้ง ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2561

300

22.00

250
200

219

218

233

250
207

150
100
50
0

2557 2558 2559 2560 2561
ป พ.ศ.

2.1 เปรียบเทียบจํานวนระเบียบวาระในภาพรวม
ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2561

จํานวนวาระเฉลี่ย (เรื่อง)

จํานวนวาระ (เรื่อง)

โดยสรุปดังนี้

นอกจากนั้น ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2561 มีสถิติจํานวนระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

21.18

21.00

20.83

20.00
19.00
18.00

18.25 18.17

18.82

17.00
16.00

2557 2558 2559 2560 2561
ป พ.ศ.

2.2 เปรียบเทียบจํานวนระเบียบวาระโดยเฉลี่ยในแตละครั้ง
ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2561

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบจํานวนระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2561
11

4.2 จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มีจํานวน 31 คน จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุม
ในป พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1/2561 – 11/2561) สรุปดังนี้
ตารางที่ 2 จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุม ในป พ.ศ. 2561
ครั้งที่

กรรมการ
สภาฯผูทรง
คุณวุฒิ
(16 คน)

1/2561
2/2561
3/2561
4/2561
5/2561
6/2561
7/2561
8/2561
9/2561

15
16
15
16
12
14
14
15
15

10/2561
11/2561

16
12

เฉลี่ย

กรรมการ กรรมการ
สภาฯ
สภาฯ
ประเภท ประเภท
ผูบริหาร คณาจารย
(6 คน)
ประจํา
6
4
6
6
6
5
4
5
6
6
6
5
5
5
6
6
6
3
6
6

3
5

กรรมการ
สภาฯ
โดย
ตําแหนง
(3 คน)
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3

รวม

จํานวน
ผูเขาประชุม
คิดเปน
รอยละ

28
31
29
27
27
28
26
30
27

90.32
100.00
93.55
87.10
87.10
90.32
83.87
96.77
93.10

28
26

93.33
86.67

หมายเหตุ
การประชุมครั้งที่
1/2561 - 8/2561
มีกรรมการสภาฯ
รวมทั้งหมด 31 คน

การประชุมครั้งที่ 9/2561
มีกรรมการสภาฯ
คงเหลือจํานวน 29 คน
การประชุมครั้งที่
10/2561 - 11/2561
มีกรรมการสภาฯ
คงเหลือจํานวน 30 คน

14.55
5.73
4.82
2.82
27.91
91.10
หมายเหตุ ตารางที่ 2 ไมไดนําจํานวนกรรมการสภาฯ ที่เขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษมาสรุปรวม

จากตารางที่ 2 จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุม โดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ
28 คน คิดเปนรอยละ 91.10

12

ทั้งนี้ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2561 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุม โดยสรุปดังนี้

รอยละ

แผนภูมิเปรียบเทียบรอยละของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่เขารวมประชุม ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2561
92.00
90.00
88.00
86.00
84.00
82.00
80.00
78.00
76.00

85.81

86.49

82.88

2557

91.10

81.05

2558

2559
ป พ.ศ.

2560

2561

แผนภูมทิ ี่ 3 เปรียบเทียบรอยละของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุม ตั้งแตป 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 หนาที่ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22
1.1 กําหนดนโยบายในการบริหารงานมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (มาตรา 22 (1))
สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตางๆ ที่มหาวิทยาลัย และคณะวิชา
สวนงานเสนอมา รวมทั้งใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้
(1) แผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย
ขอบังคับฯ กําหนดวาในแตละปงบประมาณ ใหอธิการบดีนําเสนอแผน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
และคํารับรองการปฏิบัติหนาที่ในแตละปงบประมาณที่ไดปรับปรุงแลว ตอคณะกรรมการ (คณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลฯ) ภายในเกาสิบวันกอนสิ้นปงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อธิการบดีไดเสนอแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ตอคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
เห็นชอบแผนปฏิบัตกิ าร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
1) ควรหาแนวทาง กลไกในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหวางกองแผนงานซึ่ง
เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า แผน กั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ต อ งพิ จ ารณาให ค วาม
เห็นชอบแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2) ควรเพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของแผนปฏิบัติการ อาทิ ผลสัมฤทธิ์จากการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัด หรือผลสัมฤทธิ์ที่ไดรับจากการเขารวมโครงการตางๆ
3) ควรกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของแตละสวนงาน เมื่อสิ้น
ปงบประมาณใหสภามหาวิทยาลัยทราบดวย

(2) แผนพัฒนาของคณะวิชา สวนงาน
ขอบังคับฯ กําหนดใหหัวหนาสวนงานจัดทําแผนพัฒนาสวนงาน ในรอบ 4 ปงบประมาณที่
ครอบคลุมระยะเวลาดํารงตําแหนง พรอมตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาภายใน
90 วันนับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงาน
ในรอบป พ.ศ. 2561 มี คณบดี หัวหนาสว นงาน จํานวน 3 สว นงาน ไดเสนอแผนพัฒ นา
สวนงาน ในรอบ 4 ปงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาตามที่คณบดี หัวหนาสวนงาน เสนอ โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดย
สรุปดังนี้
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แผนพัฒนาคณะโบราณคดี
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2565
1 ) ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ ค ณ ะ
โบราณคดี มี ศั ก ยภาพ มี อ งค ค วามรู
ดานการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จึง
เปนโอกาสที่ดีในการมีสวนรวมสงเสริม
ผลักดันนโยบายดานการทองเที่ยวเมือง
รองของรัฐบาล โดยควรจัดทําโครงการ
เสนอของบประมาณจากรัฐบาล อาทิ
การจัดทําคูมือการทองเที่ยวและแปล
เปนภาษาต างๆ และในการดําเนิ น
กิ จ กรรม โครงการต า งๆ ควรดึ ง
ภาควิ ช าต า งๆ ในคณะมาทํ า งานใน
ลักษณะบูรณาการรวมกัน
2) ควรนํ าความรู ด านวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สื่อสังคม มาบูรณาการ
กั บ อ ง ค ค ว า ม รู ด า น โ บ ร า ณ ค ดี
ประวัติศาสตรศิลปะ และอื่นๆ ใหมาก
ขึ้ น เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารสร า งองค ค วามรู
ใหม นวัตกรรมที่สามารถสรางมูลคาใน
รู ป แบบต า งๆ อาทิ นํ า ไปสร า งเป น
ภาพยนตร นวนิยาย การตูน
3) ควรจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร online
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
ผู เ รี ย นในยุ ค ป จ จุ บั น และก า วพ น
ขอจํากัดเรื่องพื้นที่ อาจารยเชี่ยวชาญ
เฉพาะด า นที่ มี จํ า นวนน อ ย นอกจาก
นั้ น ยั ง เป ด โอกาสให ผู ส นใจสามารถ
เขาถึงองคความรู และมีโอกาสไดเรียน
มากขึ้น
4) ควรสื่อสารประชาสัมพันธคณะ
และเผยแพรผลงานตางๆ ของคณะให
ภายนอกไดรับทราบมากขึ้น
5) ควรผลั ก ดั น ให ภ าควิ ช าด า น
ภาษาทั้ ง ภาษาตะวั น ตก และภาษา
ตะวั น ออก มี ค วามเข ม แข็ ง มากขึ้ น
เพื่อใหการพัฒนาคณะสามารถกาวไป
พร อ มๆ กั น อาทิ การทํ า งานใน
ลั ก ษณะบู ร ณาการระหว า งภาควิ ช า
สาขาวิชาใหมากขึ้น การทําโครงการ
บริการทางวิชาการ การจัดทําผลงาน
วิชาการรวมกัน เปนตน

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562-2565
1) ควรนําแผนพัฒนาของประเทศ
อาทิ แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสัง คม
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มาพิจารณา
ในสวนที่เกี่ยวของกับคณะ อาทิ ความ
ตองการกําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร
นโยบายของรัฐบาลที่มุงเนนการสราง
ระบบขนสงทางราง แลวนําขอมูลนั้นๆ
มาใช ป ระกอบการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
ค ณ ะ ฯ อ า ทิ ก า ร เ ป ด ห ลั ก สู ต ร
วิ ศ วกรรมระบบราง ซึ่ ง จะทํ า ให ก าร
ดํ า เนิ น งานของคณะฯ สอดคล อ งกั บ
ความต อ งการของสั ง คม และช ว ย
สนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศ
ดวย
2) ควรสรางเครือขายความรวมมือ
กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศให
มีมากขึ้น ทั้งในระดับอาชีวศึกษา และ
มหาวิทยาลัย โดยการนําจุดแข็ง ความ
เชี่ ย วชาญที่ แ ตกต า งกั น ของแต ล ะ
สถาบั น มาร ว มมื อ กั น เพื่ อ สร า งความ
เขมแข็งรวมกัน

แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562-2565
1) ควรมีการสํารวจเรื่องที่นักศึกษา
ต อ งการ สนใจจะเรี ย น หรื อ พั ฒ นา
ตนเอง แล ว นํ า มาพิ จ ารณาจั ด ทํ า
หลั ก สู ต รเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ความ
ตองการของผูเรียน
2) ควรเตรียมพิจารณาดําเนินการ
เรื่ อ งสถานภาพของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
ลวงหน า วาควรมีสถานภาพเปนสวน
งานต อ ไปหรื อ ปรั บ สถานภาพเป น
อยางไร ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.
วั นชั ย สุ ท ธะนั น ท อธิ ก ารบดี ได แ จ ง
สภามหาวิ ท ยาลั ย ไว ก อ นที่ จ ะมี ก าร
สรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยคนใหม
3) ควรรวบรวมปญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงาน การบริหารจัดการ แลว
นํามาวางแผนแกไขปญหา เพื่อใหการ
จั ด การศึ ก ษา การบริ ห ารงานของ
บัณฑิตวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อาทิ เรื่ อ งการเผยแพรบ ทความก อ น
สําเร็จการศึกษา การใชระบบ iThesis
ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุงยาก ซับซอน และเปน
ปจจัยหนึ่งที่สงผลกระทบตอระยะเวลา
ในการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
4) ควรสรางหลักสูตรที่สามารถ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู แ ละทั ก ษะใน
หลายดาน เพื่อใหบัณฑิตมีศักยภาพใน
การทํางานมากขึ้น รวมทั้งสามารถนํา
ความรูทั้งดานศาสตรและศิลปไปบูรณา
การสรางสรรคผลงานไดหลายรูปแบบ
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แผนพัฒนาคณะโบราณคดี
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2565
6) ควรปรั บปรุงและพัฒนาระบบ
การบริ ห ารจั ด การภายในคณะ และ
ปรั บ วั ฒนธรรมองคก ร วิธี คิ ด วิ ธี ก าร
ทํ า งานของบุ ค ลากรให ก า วทั น การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
7) ควรนํา ความรู ความเชี่ ยวชาญ
และศักยภาพของบุคลากรในคณะ ซึ่ง
ห ล า ย ท า น มี เ ค รื อ ข า ย ใ น ร ะ ดั บ
นานาชาติ มาใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน กั บ
การดํ า เนิ น งาน การพั ฒ นาของคณะ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะวิชาอื่นๆ ใน
มหาวิทยาลัยใหมากขึ้น

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562-2565

แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562-2565

นอกจากนี้ คณบดี คณะวิ ทยาศาสตร ไดเสนอขอปรั บ ปรุ ง แผนพัฒ นาสว นงาน ในรอบ 4
ปงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 (ปรับปรุง)
1) ควรสงเสริม สนับสนุน และผลักดันใหมีจํานวนผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติใหมากขึ้น เนื่องจากคณะมี
อาจารยที่มีคุณวุฒิระกับปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการจํานวนมาก
2) ควรเรงรัดการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในคณะใหรวดเร็วมากขึ้น

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

สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และกฎบัตร จํานวน 30 ฉบับ
1.
2.
3.
4.

ขอบังคับ
ระเบียบ
ประกาศ
กฎบัตร
รวม

จํานวน 20 ฉบับ
จํานวน 7 ฉบับ
จํานวน 2 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 30 ฉบับ

(รายละเอียด ภาคผนวก 1 หนา 47)
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1.3 อนุ มัติ หลั กสู ต รการศึ กษาและการเปด สอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุ บรวมหรือยกเลิกหลักสูต ร
การศึกษา (มาตรา 22 (6))
จําแนกเปน
1.
2.
3.
4.
5.

สภามหาวิ ทยาลั ยอนุมัติการปรับ ปรุงหลักสูตร และเปด-ปด หลักสู ตร จํานวน 197 หลักสูตร

การปรับปรุงหลักสูตร และเปด-ปดหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรทีไ่ มกระทบโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรที่มผี ลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร
เปดหลักสูตรใหม
ปดหลักสูตร
เปดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ
รวม

จํานวน (หลักสูตร)
124
59
6
5
3
197

โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง และการเปด-ปดหลักสูตร
จํานวนหลักสูตร

คณะวิชา
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะโบราณคดี
คณะมัณฑนศิลป
คณะอักษรศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะดุริยางคศาสตร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)
คณะศึกษาศาสตรและคณะวิทยาศาสตร
รวม

ปรับปรุง
ปรับปรุง
เปดสอน
หลักสูตรที่ไม หลักสูตรที่มี
เปด
ปด
หลักสูตร
กระทบ
ผลกระทบตอ หลักสูตร
หลักสูตร โครงการ
โครงสรางและ โครงสรางและ ใหม
พิเศษ
สาระสําคัญ
สาระสําคัญ

1

3
4
13
9
22
1
5
3
4
4
3
2
46
1
3
124

1
2

1

1

6
50

5

5

2

59

6

5

3

รวม
2
2
3
4
13
9
24
1
5
3
4
10
3
2
108
1
3
197

หมายเหตุ กรณีหลักสูตรเดียวกันและมีการเสนอปรับปรุงมากกวาหนึ่งครั้ง จะนับเปนหนึ่งหลักสูตร

(รายละเอียด ภาคผนวก 2 หนา 50)
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จากจํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง และการเปด-ปดหลักสูตร จํานวน 197 หลักสูตร คิดเปนสัดสวน
ไดตามแผนภูมิที่ 4
แผนภูมิสัดสวนจํานวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุง เปดใหม ปด และเปดสอนโครงการพิเศษ
ในป พ.ศ. 2561
ปรับปรุงหลักสูตรที่มี
เปดหลักสูตรใหม
ปดหลักสูตร
ผลกระทบตอโครงสราง
3.05%
2.54%
และสาระสําคัญของ
หลักสูตร
เปดสอนหลักสูตร
29.95%
โครงการพิเศษ
1.52%
ปรับปรุงหลักสูตรที่ไม
กระทบโครงสรางและ
สาระสําคัญของ
หลักสูตร
62.94%
แผนภูมทิ ี่ 4 สัดสวนจํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง และการเปด-ปดหลักสูตร ในป พ.ศ. 2561

1.4 อนุ มั ติ ก ารให ป ริ ญ ญา อนุ ป ริ ญญา และประกาศนี ย บัต รชั้ น หนึ่ ง ชั้ น ใด ทั้ งของมหาวิ ท ยาลั ย และ
ที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ (มาตรา 22 (9))
(1) มอบปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษฎีบัณฑิตกิ ตติมศักดิ์ สาขาวิช าธุร กิจ ระหวางประเทศ ใหแก น าย
เอมมานูเอล ฌ็อง-มิเชล เฟรเดริก มาครง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส

นายจิลส การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย เขา
รวมการแถลงขาวในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีมติมอบ
ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ ระหว า ง
ประเทศ ให แ ก นายเอมมานู เ อล ฌ็ อ ง-มิ เ ชล เฟรเดริ ก มาครง
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
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(2) เห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จํานวน 3 ราย คือ

นางจิราภรณ อรัณยะนาค
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาอนุรักษศิลปกรรม

นายพินิจ สุวรรณะบุณย
ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย

อาจารยจรินทร รอดประเสริฐ
ปริญญาศิลปดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการออกแบบภายใน

(3) อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 5,712 ราย โดยมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาบัณฑิตตอระดับบัณฑิตศึกษา = 88.06 : 11.94
ระดับปริญญา
1. ระดับบัณฑิตศึกษา
2. ระดับปริญญาบัณฑิต
รวม

ดุษฎีบัณฑิต
มหาบัณฑิต

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ราย)
123
559
5,030
5,712

รอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษา
2.15
9.79
88.06
100.00

1.5 อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัตงิ บประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย (มาตรา 22 (12))
อนุ มั ติ ก ารตั้ ง งบประมาณรายรั บ และอนุ มั ติ ง บประมาณรายจ า ยจากเงิ น รายได ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) จํานวน
33,346,700 บาท (ภารกิจประจํา 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 หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ศาสตราจารย เ กี ยรติ คุ ณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย พิเ ศษ ผูชวยศาสตราจารย ผู ชวย
ศาสตราจารย พิเ ศษ ผู ดํ า รงตํ า แหนงทางวิชาการที่เ รียกชื่ออยา งอื่น และกรรมการสภาวิชาการ
(มาตรา 22 (17))
(1) เห็นชอบผูสมควรไดรับเกียรติบัตรศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 2 ราย คือ

ศาสตราจารยปริญญา ตันติสุข
ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ

ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร

(2) แตงตั้งรองอธิการบดี จํานวน 1 ราย ตามที่อธิการบดีเสนอ ดังนี้
แต ง ตั้ ง ผู ช ว ยศาสตราจารย ส ยุ ม พร กาษรสุ ว รรณ ดํ า รงตํ า แหน ง รองอธิ ก ารบดี ฝ า ย
ศิลปวัฒนธรรม ตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป
(3) แตงตั้งผูรักษาการแทนรองอธิการบดี ตามที่ผูรักษาการแทนอธิการบดีเสนอ (เนื่องจาก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ไดขอลาออกจากตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่
15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป) ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

รายชื่อ
รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ
ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร
รองศาสตราจารย ดร.ประสพชัย พสุนนท
รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง
ผูชวยศาสตราจารยสยุมพร กาษรสุวรรณ

ตําแหนง
ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี
ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม

ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป จนกวาจะไดมีการแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
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(4) แตงตั้งคณบดี หัวหนาสวนงาน จํานวน 6 สวนงาน ดังนี้

ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะโบราณคดี
ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2561 เปนตนไป

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เปนตนไป

รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช
ดํารงตําแหนงคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ตั้งแตวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป

ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ตั้งแตวันที่ 9 กันยายน 2561 เปนตนไป

อาจารย ดร.นนท คุณค้ําชู
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ตั้งแตวันที่ 14 กันยายน 2561 เปนตนไป

อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกลุ ชยานนท
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการหอศิลป
ตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เปนตนไป

(5) เห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 89 ราย จําแนกเปน
ตําแหนง
1. ศาสตราจารย
2. รองศาสตราจารย
3. ผูชวยศาสตราจารย
รวม

จํานวน (ราย)
10
19
60
89
21

1.7 แตงตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกลาวทํา
การแทนแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ (มาตรา 22 (18))
ในรอบป พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ชุดตางๆ เพื่อชวยกลั่นกรอง ใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตอการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย อาทิ
(1) คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561
(2) คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(3) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน ในสถาบันอุดม
ศึกษา และการตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ที่จะเกษียณอายุครบ
หกสิบปบริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)
(4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
(5) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย
(6) คณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงาน
(7) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 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 และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ (มาตรา 22 (19))
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี (นายสุมนต
สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) และในการประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่
11 ตุลาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ (ศาสตราจารย ดร.จตุรนต
ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
ในป พ.ศ. 2561 คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ไดรายงานผลการดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ
ตอสภามหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้
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1. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
2. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบตั ิหนาที่ของอธิการบดี
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.1 เห็นชอบการปรับขั้นตอนการพิจารณารายงานผล
2.1 เห็นชอบ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการ
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป รอบ 12 เดือน ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่คณะกรรมการติดตาม และ สวนงาน ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจํา ป
ประเมินผลฯ เสนอ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่คณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลฯ เสนอ
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
1.2 เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
การ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ในสวนของการบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา
แมจะไมนํามาคิดคะแนนก็ควรใหความสําคัญดวย เพราะจะ
ตามที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ เสนอ
มีประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
1.3 เห็นชอบ ราง รายงานการติดตาม และประเมินผล
2.2 เห็ น ชอบ ร า ง รายงานผลการติ ด ตาม และ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของส ว นงาน และการปฏิ บั ติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. หนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ตามที่ ฐานะเที ยบเท าคณะ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2560 (1
ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ตามที่คณะกรรมการ
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ เสนอ
ติดตาม และประเมินผลฯ เสนอ
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยควรรายงานความกาวหนา เรื่อง การ
2.3 เห็นชอบการดําเนินการติดตาม และประเมินผลการ
เปนเจาภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ QS Totally ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
Arts Summit (Art & Design) ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560
อยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนเรื่องสําคัญที่จะแสดงศักยภาพ - 30 กันยายน 2561) ดังนี้
ความเปนผูนําดานศิลปะและการออกแบบของมหาวิทยาลัย
1) ให ย กเว น การติ ดตาม และประเมิ นผลการปฏิ บั ติ
ศิลปากร และสภามหาวิทยาลัยอาจใหขอเสนอแนะในดาน หน า ที่ ข องคณบดี แ ละหั ว หน า ส ว นงานฯ ประจํ า ป
ตางๆ ซึ่งจะชวยใหการดําเนินงานมีความครอบคลุม และมี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น อาทิ ด า นเนื้ อ หา การสื่ อ สาร 2561) จํานวน 6 ราย
ประชาสัมพันธ และการบูรณาการในการทํางานรวมกันของ
2) ปรับสวนที่ 1 และสวนที่ 2 (ดานที่ 1) รวมทั้งคา
คณะวิชาตางๆ
น้ําหนัก ในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
2) มหาวิทยาลัยนําขอสังเกต ขอเสนอแนะจากรายงาน สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําป
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน
และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ไป 2561)
พิจารณาและแยกแยะประเด็นตางๆ อาทิ
2.1) เรื่องสําคัญเรงดวนที่จะตองดําเนินการ แลว
วางแผนจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินการ
2.2) เรื่องที่จะตองดําเนินการตามที่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 กําหนดไวในมาตรา 14
อาทิ
มาตรา 14 (6) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ
ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และ
ที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ
มาตรา 14 (12) นําผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค
และทรัพยสินทางปญญาไปพัฒนาและจัดการเพื่อประโยชน
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1. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบตั ิหนาที่ของอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของมหาวิทยาลัย
หลั ง จากนั้ น ให นํ า ไปกํ า หนดเป น ตั ว ชี้ วั ด ในแผน
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และดําเนินการกํากับติดตาม
การทํางานตอไป
3) ควรใหความสําคัญและดําเนินการเกี่ยวกับกลไกสนับสนุน
ความสามารถดานภาษาตางประเทศของนักศึกษาใหมากขึ้น
1.4 เห็นชอบ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการ
ดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ เสนอ
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
ควรหาแนวทางให ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
ดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และการติ ด ตาม และ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของส ว นงาน และการปฏิ บั ติ
หนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนฯ มีความเชื่อมโยง
1.5 เห็ น ชอบให ป รั บ การใช ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดี พ.ศ. 2560 ขอ 10 (2.2) (3) ที่กําหนดวา ให
อธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนดเสนอคณะกรรมการภายใน
หกสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ เปนภายใน 90 วันนับ
แตวันสิ้นปงบประมาณ ตามที่คณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลฯ เสนอ
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
ใหมหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับ ขอ 10 (2.2) (3) ของ
ขอบังคับฯ เรื่องระยะเวลาการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองของอธิ ก ารบดี เป น ภายใน 90 วั น นั บ แต วั น สิ้ น
ปงบประมาณ ดวย

2. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.9 การรับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพื่อทราบ
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) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
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2. การดําเนินการตามอํานาจหนาที่อื่นๆ ที่กําหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และ
ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.1 การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
เห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัย/
สถาบันในตางประเทศ จํานวน 21 สถาบัน จาก 11 ประเทศ สรุปดังนี้
ประเทศ
ประเทศญี่ปุน
ประเทศนิวซีแลนด
สหพันธรัฐมาเลเซีย
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐโปแลนด
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐออสเตรีย
สาธารณรัฐอิตาลี
รวม

จํานวน (สถาบัน)
2
1
4
1
1
3
4
1
1
1
2
21

(รายละเอียด ภาคผนวก 3 หนา 58)

2.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตออายุราชการ และพิจารณาอนุมัติการตอเวลาราชการของอาจารย
(1) สภามหาวิ ท ยาลั ย ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองการต อ เวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา และการตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภท
พนักงานประจํา ที่จะเกษียณอายุครบหกสิบปบริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) (ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ)
(รายชื่อคณะกรรมการ ภาคผนวก 4 หนา 61)
(2) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ประเภทพนักงานประจํา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2561) ดังนี้
1) รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา คณะวิทยาการจัดการ
2) ศาสตราจารยบาหยัน อิ่มสําราญ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร
3) รองศาสตราจารย ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ คณะวิทยาการจัดการ
4) รองศาสตราจารย ดร.รุจิโรจน อนามบุตร ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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2.3 การประกันคุณภาพการศึกษา
(1) เห็ น ชอบแผนพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาเพื่ อรองรั บ การประกั น คุ ณภาพการศึ กษาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2560
 มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้
1) คะแนนดานกิจกรรมนักศึกษาลดลง จึงควรหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา อาทิ วิธีการประเมินโครงการ การ
พัฒนาการจัดกิจกรรม การปรับตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ เปนตน
2) ควรพัฒนาดานสิ่งแวดลอม และสรางบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยใหนาอยู สงเสริมการเรียนรู ซึ่งจะสงผลตอ
คุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาใหสูงขึ้น
3) ควรหาแนวทาง มาตรการในการพัฒนาตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพต่ํากวาระดับดี อาทิ การผลิต
บัณฑิต อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น

(2) เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
วิชา/หนวยงานเทียบเทา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2560
 มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้
1) ควรปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา และบทบาทของมหาวิทยาลัยใหทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ อาทิ
1.1 จํานวนนักศึกษาที่มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากทัศนคติการศึกษา
ของคนรุนใหมสวนใหญจะสนใจเรียนหลักสูตรระยะสั้น หรือจะเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สามารถนําไปใชประโยชนในการ
ทํางาน
1.2 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีแนวโนมจะตกงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากจะมีการนําเทคโนโลยีเขา
มาชวยทํางานแทนคนมากขึ้น
1.3 แนวโนมการรับคนเขาทํางานของบริษัทชั้นนําของโลก อาทิ IBM Bank of America Starbucks จะรับคน
เขาทํางานโดยไมขอใบปริญญาใดๆ เนื่องจากในปจจุบันสามารถศึกษาคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู สื่อตางๆ ไดอยาง
กวางขวางมากกวาการเรียนในหองเรียน แตสิ่งที่บริษัทตองการมาก คือ บุคลากรที่มีความคิดสรางสรรค
จากขอ 1.1-1.3 จะสงผลใหมหาวิทยาลัย หลักสูตร สาขาวิชาตางๆ จะตองปดตัวมากขึ้น แตสาขาวิชาที่จะไดรับ
ผลกระทบนอยคือ ดานความคิดสรางสรรค
2) ควรปรับหลักสูตร การเรียนการสอนใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ความตองการของสังคมในปจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัย
ชั้นนําของโลก อาทิ มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร ปจจุบันไดปรับการเรียนการสอน โดยเนนเรื่อง Digital Literacy และ
การเรียนรูตลอดชีวิต มากขึ้น
3) ควรนําความคิดสรางสรรคซึ่งเปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับเรื่อง Digital นวัตกรรม ซึ่งจะชวย
สรางคุณคา มูลคาใหกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งจะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สังคมและประเทศชาติ ดังเชน
สาธารณรัฐประชาชนจีนไดนําเรื่อง Digital มาใชในการแกไขปญหาความยากจนของประชาคม และสามารถยกระดับ
เศรษฐกิจของประเทศใหสูงขึ้น
4) ควรใชการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิชา เปนสื่อในการไปชวยพัฒนาชุมชน สังคม รวมทั้ง
การชวยขับเคลื่อน นโยบายของรัฐบาล ใหมากขึ้น
5) ควรมีกลไกการพัฒนา และนําขอเสนอแนะตางๆ ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาไปดําเนินการเพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติ
6) ควรนํ า ข อ เสนอแนะจากคณะกรรมการชุ ด ต า งๆ ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง รวมทั้ ง ข อ เสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาสรุปวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะตอง
ดําเนินการ แลวนําไปจัดประชุม Retreat หรือบรรจุในวาระเชิงนโยบายของการประชุมสภามหาวิทยาลัยแตละครั้ง
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(3) เห็นชอบการกําหนดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ/หนวยงาน
และสถาบัน โดยใชเกณฑมาตรฐานสากล ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ คือ
(3.1) กําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยใชเกณฑ AUNQA โดยมีรายชื่อหลักสูตรและปที่เริ่มใชเกณฑฯ ในปการศึกษา 2562-2564
(3.2) กําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/หนวยงานและระดับสถาบัน โดย
ใชเกณฑ EdPEx ทั่วทั้งองคกร ตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป
 มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้
1) ควรพิจารณาปรับหลักสูตร ใหสอดคลองกับบริบทความเปลี่ยนแปลง ความตองการของผูประกอบการ และ
แนวคิดทัศนคติในการศึกษาของคนรุนใหม อาทิ
- ลดจํานวนหลักสูตรซึ่งมีจํานวนมากลง จัดทําเปนหลักสูตรบูรณาการ และเนนทักษะการทํางาน
- ควรปรับจากหลักสูตรเปนโปรแกรม เพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว
- ปรับใหเรียนเปนรายวิชา และสามารถสะสมเพื่อนํามาขอรับปริญญาได
2) ควรพิจารณาจัดทําหลักสูตรระยะสั้นใหมากขึ้น โดยรวมมือกับองคกรภาคเอกชน ในการจัดทําหลักสูตรเพื่อให
สามารถนําไปใชกับการทํางานจริง การพัฒนาทักษะการทํางาน การปรับตําแหนง อาทิ การวางระบบการบริหารจัดการ
ใหกับองคกร บริษัทตางๆ
3) ควรปรับรูปแบบวิธีการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับวิถีของสังคมในปจจุบัน อาทิ การเรียนการสอนระบบ
online การเนนภาคปฏิบัติ การถายทอดประสบการณในการทํางาน นอกจากนั้นควรเนนดาน soft skill ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปน
มากสําหรับการทํางานในยุคปจจุบัน อาทิ ความรับผิดชอบ ความทุมเท การทํางานเปนทีม การแกไขปญหา ความคิด
สรางสรรค
4) ควรปรับกลไก ขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร ใหรวดเร็วขึ้น เพื่อใหการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ตองคํานึงถึงคุณภาพของหลักสูตรดวย
5) ควรมีการกําหนดกลไก วิธีการทํางานที่ชัดเจน เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ AUN-QA
และระบบ EdPEx เนื่องจากศักยภาพและความพรอม ความเขาใจของแตละสวนงานไมเทากัน อาทิ แนวทางการชวยเหลือ
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน การสื่อสารทําความเขาใจกับอาจารย บุคลากร และการ
ระดมความคิดเพื่อสรางพลังในการทํางานรวมกัน
6) ควรปรับระบบการบริหารจัดการที่เปนอุปสรรคตอการทํางานและการพัฒนา อาทิ กฎระเบียบขอบังคับ
7) เมื่อมหาวิทยาลัยนําระบบ AUN-QA และระบบ EdPEx มาใชแทนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว ควรระมัดระวังมิใหเปนขอจํากัดในการทํางานของมหาวิทยาลัย

(4) เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2560 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
2.4 พิจารณาเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงผูบริหาร
ขอ 9 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2559 กํ าหนดให พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยสายบริหาร กลุมบริห ารวิช าการ ตําแหนงคณบดี ทําสัญ ญาจางใน
ตําแหนงบริหารวิชาการ ตามระยะเวลาของวาระการดํารงตําแหนง โดยใหมีอัตราเงินเดือน และเงินประจํา
ตําแหนง ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
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) ผู รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และผู รั ก ษาการแทนรองอธิ ก ารบดี
รวมจํานวน 8 ราย
3. การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อชวยกลั่นกรองงาน ใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
ตอสภามหาวิทยาลัย ในรอบป พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) คณะกรรมการชุดตางๆ ไดดําเนินการ
โดยสรุปดังนี้
3.1 คณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ไดจัดทํา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 4 ฉบับ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้
(1) ร า ง ข อบั งคั บ มหาวิ ทยาลัย ศิล ปากรวาดว ยกองทุน สวัส ดิการมหาวิทยาลัย ศิล ปากรและ
หลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(2) รา ง ข อบังคับมหาวิ ทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ
สรางสรรค พ.ศ. ...
(3) ร า ง ข อบั งคั บ มหาวิ ทยาลั ย ศิล ปากรวาด ว ยการดํ ารงตํา แหนงทางวิช าการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
(4) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ....
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3.2 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
คณะกรรมการ ไดพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา รวม
ทั้งหมด 59 หลักสูตร จําแนกตามกลุมสาขา สรุปไดดังนี้
กลุมสาขา
(1) กลุม สาขาวิทยาศาสตร
(ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
(2) กลุม สาขาศิลปะและการออกแบบ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ อรศิริ ปาณินท
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
(3) กลุม สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ ดร.สันติ เล็กสุขุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
รวม

ป.ตรี
-

จํานวน (หลักสูตร)
ป.โท
ป.เอก
14
12

รวม
26

3

5

2

10

6

12

5

23

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
มหาวิทยาลัยเพื่อใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
(2) จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561
(รายละเอียด สวนที่ 3 หนา 42)
3.4 คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร (นางพรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ไดดําเนินการเรื่องตางๆ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยสรุปดังนี้
(1) สอบทานใหมหาวิทยาลัยมีการรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเชื่อถือไดและประสานงานกับ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
(2) สอบทานและประเมินใหมหาวิทยาลัยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control System)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit System) ที่มีประสิทธิภาพ อาทิ พิจารณากฎกติกาของ
ระบบตรวจสอบ ได แ ก ข อบั งคั บ จํ า นวน 2 ฉบับ (ขอบังคับ มหาวิทยาลั ย ศิล ปากรวาดว ยคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561 และขอบังคับวาดวยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2561) พิจารณา ราง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....
(3) สอบทานให มหาวิทยาลัยปฏิบั ติตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน ขอบังคับ ระเบี ยบและ
ประกาศของมหาวิทยาลัย อาทิ การพิจารณากฎกติกาเกี่ยวกับระบบการคลัง เสนอแนวทางการแกไขปญหา
และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการทุจริต
(4) สอบทานและติ ด ตามการบริ ห ารและการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย พร อ มทั้ ง ให
ข อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง แก ไ ข รวมทั้ ง มาตรการป อ งกั น ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น
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กระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหมีความเปนธรรม โปรงใส และเสริมสรางความนาเชื่อถือความ
มั่นใจแกสาธารณชน
3.5 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ไดดําเนินการเรื่องตางๆ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยสรุปดังนี้
(1) เสนอปรับขั้นตอนการพิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 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
หนาที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
(4) จัดทําคูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(5) เสนอปรับการใชขอบั งคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ขอ 10 (3) ที่
กําหนดวา ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดเสนอ
คณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ เปนภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
(รายละเอียด หนา 22-24)
3.6 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหั ว หน า ส ว นงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า คณะ (ศาสตราจารย ดร.จตุ ร นต ถิ ร ะวั ฒ น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ไดดําเนินการเรื่องตางๆ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยสรุปดังนี้
(1) จัดทําคูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(2) จัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
(3) จัดทําคูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
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 คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ได พิจ ารณาเรื่องตางๆ ที่มหาวิทยาลัย เสนอ และนํา เสนอสภามหาวิทยาลั ย
พิจารณา โดยสรุปดังนี้
(1) พิจารณา ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 2 ฉบับ (ราง ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยอัตราคาลงทะเบียนเรียน และคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ...) พ.ศ.
... และ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษาและคาใชจายอื่นๆ จากนักเรียน
โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ...)
(2) พิจารณารูปแบบและอัต ราเรียกเก็บเงินค าธรรมเนียมและเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจั ด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 เรื่อง
(3) พิจารณารายงานการเงินรายไตรมาส จํานวน 3 ครั้ง
(4) พิจารณาคําของบประมาณ การบริหารงบประมาณประจําป จํานวน 2 เรื่อง
(5) พิจารณาเรื่องอื่นๆ อาทิ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร สถาบัน
การเงินและรายชื่อธนาคาร และสถาบันการเงินที่มหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินธุรกรรมดานการเงิน
3.8 คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นายสุมนต สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ ราง แผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สวนตอขยายจากแผนอัตรากําลังบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ.
2556 -2561))
3.9 คณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วังทาพระ (นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ไดพิจารณาดําเนินการในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วังทาพระ และรายงาน
สภามหาวิทยาลัยทราบ โดยสรุปดังนี้
(1) จัดทําราง TOR ของผูรับจางและผูควบคุมงาน รวมทั้งไดคิดคางานเพื่อกําหนดราคากลางใน
การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วังทาพระ
(2) พิจารณาบริษัทที่มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนตาม TOR เขารวมเสนอราคา
(3) การสงหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพัน
ขามปงบประมาณ จากปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563
(4) การสงหนังสือถึงสํานักงบประมาณ เพื่อขอความเห็นชอบวงเงินคากอสราง งานปรับปรุ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
(5) การลงนามทําสัญญาจาง
(6) วางแผนดําเนินการปรับปรุงฯ โดยแบงพื้นที่ออกเปน 2 เฟส คือ
เฟสที่ 1 อาคารเรียน กําหนดแลวเสร็จวันที่ 30 มิถุนายน 2562
เฟสที่ 2 อาคารสวนกลาง กําหนดแลวเสร็จภายในวันที่ 6 เมษายน 2563
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3.10 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ที่จะเกษียณอายุครบหก
สิบปบริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)
(ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ไดพิจารณารายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) ตามที่คณะวิชาเสนอ จํานวน 6 ราย โดยพิจารณา
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. และขอบังคับฯ ที่ กําหนดไว โดยมีผ ลงานทางวิชาการ
ยอนหลัง 3 ป จนถึงวันสิ้นปงบประมาณของปที่เกษียณอายุและขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา
3.11 คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองข อ กฎหมายเพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นสถานะของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ
(นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ไดจัดทํา ราง กฎหมายภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา สรุปไดดังนี้
ราง กฎหมาย
1. ขอบังคับ
2. ระเบียบ
3. ประกาศ
รวม

จํานวน (ฉบับ)
13
4
1
18

(รายละเอียด ภาคผนวก 1 หนา 47)

3.12 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยฯ 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. ....

32

3.13 คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ไดพิจารณาผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามที่ผูทรงคุณวุฒิ
และคณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการแตละชุดพิจารณาผลงานทางวิชาการ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา สรุปไดดังนี้
ตําแหนง
1. ศาสตราจารย
2. รองศาสตราจารย
3. ผูชวยศาสตราจารย
รวม

จํานวน (ราย)
10
19
60
89

3.14 คณะกรรมการพิ จ ารณานโยบายและการบริหารเพื่อการปรับเปลี่ย นสถานะของมหาวิทยาลัย ฯ
(นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องตางๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยสรุปดังนี้
(1) พิจารณา ราง ระบบและกลไก เพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2) พิจารณาการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
(3) พิจารณาแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาความพรอมและความเหมาะสมของการจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติ ณ อาคาร กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บางรัก กรุงเทพฯ โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ
ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานคณะทํางาน
(4) พิจารณา ราง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
(5) ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายแกมหาวิทยาลัย อาทิ การ ราง ขอบังคับฯ ใหมของมหาวิทยาลัย
การปรับปรุงพื้นที่วังทาพระ การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 20 ป การระดมความคิด เรื่อง การ
บูร ณาการองคความรู ดา นการท องเที่ ย วและการอนุรักษศิล ปกรรม ของสว นงานตางๆ และมหาวิทยาลัย
โครงสรางองคกร แผนอัตรากําลัง และงบประมาณ การจัดการศึกษา
3.15 คณะกรรมการวิ เ คราะห โ ครงสร า งส ว นงานและหน วยงาน (นายสุ ม นต สกลไชย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ไดพิจารณาใหความเห็ นชอบการปรับโครงสร างสวนงานและหนวยงาน และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้
(1) การปรับโครงสรางองคกรของสํานักงานอธิการบดี
(2) การเสนอจัดตั้งการรวม การยุบเลิกการแบงหนวยงานภายในและหนวยงานยอยของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ ตามที่คณะวิชาเสนอ
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3.16 คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ 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. โครงการประชุ ม ระดมความคิ ด ของสภามหาวิ ท ยาลั ย และผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2561 หัวขอ การบูรณาการองคความรูและศักยภาพดานการทองเที่ยว
และการอนุรักษศิลปกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2561 ในหัวขอ การบูรณาการองค
ความรู แ ละศั ก ยภาพด า นการท อ งเที่ ย วและการอนุ รั ก ษ ศิ ล ปกรรมเพื่ อ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
เมื่ อวั น ที่ 23 มี น าคม 2561 ณ ห อ งแซฟไฟร ศู น ย การประชุ ม อิ ม แพ็ ค ฟอรั่ ม เมื องทองธานี อ.ปากเกร็ ด
จ.นนทบุรี สาระสําคัญในการจัดโครงการฯ โดยสรุปดังนี้
1.1 ผูเขารวมโครงการฯ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และผูบริหารมหาวิทยาลัย
1. นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
2. รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
3. คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก
และรองคณบดี รองผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก
4. ฝายเลขานุการ
รวม

จํานวนที่เชิญเขา
รวมประชุม (คน)
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จํานวนผูเขารวม
ประชุม (คน)
19

18
34

8
18

44.44
52.94

6
91

6
51

100.00
56.04

คิดเปนรอยละ
57.57

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อบูรณาการองคความรูดานการทองเที่ยว การอนุรักษศิลปกรรมของสวนงานตางๆ ใน
มหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง นําไปสูการสรางสรรคองคความรูใหมที่จะสรางความเขมแข็งแกสวนงานและ
มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
1.2.2 เพื่อนําองคความรู ศักยภาพดานการทองเที่ยว การอนุรักษศิลปกรรม ของสวนงานและ
มหาวิทยาลัยในการชวยสรางคุณคา และมูลคาสูชุมชน สังคมและประเทศชาติ
1.3 สรุปการบรรยายพิเศษ และการอภิปรายระดมความคิด
1.3.1 การบรรยายพิเศษ โดย นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มี
สาระสําคัญดังนี้
มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากร มีองคความรู มีการดําเนิน การดานการทองเที่ย วและการอนุรัก ษ
ศิลปกรรม จํานวนมาก แตการดําเนินการที่ผานมาสวนใหญจะกระจัดกระจาย แยกกันทําเปนสวนๆ ขาดพลัง
การระดมความคิดครั้งนี้จะเปนชองทางที่จะรวมกันคิดเพื่อกําหนดทิศทาง การทํางาน การบูรณาการรวมกัน
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และมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสถาบันการศึกษาที่มีโอกาสในการทํางานดานการทองเที่ยว และการอนุรักษ
ศิลปกรรมที่จะชวยสรางประโยชนแกประเทศชาติ ชุมชน สังคมไดอีกมากมาย
สําหรับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรของประเทศ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว การอนุรักษ
ศิลปกรรม ที่มหาวิทยาลัยจะนํามาใชใหเปนประโยชนในการวางแผน การดําเนินการดานการทองเที่ยวและการ
อนุรักษศิลปกรรม มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1) โอกาส
1.1) นโยบายของรัฐบาล อาทิ
- รถไฟความเร็วสูง เชื่อมโยงจากจังหวัดตาก ไปมุกดาหาร (ปจจัยหนึ่งมาจากการทองเที่ยวที่สูงขึ้น) จะเชื่อมโยง
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน การเดินทางที่สะดวกรวดเร็วจะชวยผลักดันการทองเที่ยว รวมทั้งจํานวนนักทองเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้น
- การขยายพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) บริเวณจังหวัดระยอง ชลบุรี รวมทั้งจังหวัดนครนายก ซึ่งจะเนน
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีพื้นที่ในจังหวัดนครนายก จึงเปนโอกาสที่ดีที่จะดําเนินการเกี่ยวกับ
การทองเที่ยว และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
1.2) ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2579) ตั้งเปาหมายที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว อาทิ
ป 2561 รายไดจากการทองเที่ยวประมาณ 3.1 ลานลานบาท
ป 2579 รายไดจากการทองเที่ยวประมาณ 16 ลานลานบาท
รายไดจากการทองเที่ ยว และจํา นวนนักทองเที่ยวมีแนวโนมเพิ่มสู งขึ้นอยางต อเนื่องทุกป จึงเปนโอกาสที่ดีของ
มหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการเกี่ยวกับการทองเที่ยว และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
1.3) รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณลงไปในเศรษฐกิจฐานราก ประมาณ 9,200 ลานบาท โดยเฉพาะการทองเที่ยวโดย
ชุมชนประมาณ 3,000 หมูบาน จึงเปนโอกาสที่ดีที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจะเขาไปมีสวนรวมดําเนินการ อาทิ การคัดเลือก
หมูบาน การชวยพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑของชุมชน
1.4) การวิจัยมุงเปา ซึ่งจะมีงบประมาณจํานวนมาก
1.5) นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศ ที่มุงเนนการทองเที่ยวในเมืองรอง (ประมาณ 55 จังหวัด) มากขึ้น
ทําใหการทองเที่ยวมีการกระจายตัว และชวยพัฒนาเศรษฐกิจ ของชุมชนทองถิ่นมากขึ้น
2) ปญหาดานการทองเที่ยว
2.1) นโยบายดานการทองเที่ยวที่ผานมา ไมไดรับการขับเคลื่อนมากนัก เพิ่งจะเริ่มดําเนินการขับเคลื่อนอยางจริงจังเมื่อ
ไมนานนี้
2.2) การทองเที่ยวสวนใหญที่ผานมาจะกระจุกตัวอยูในเมืองหลัก (ประมาณ 22 จังหวัด) เชน เชียงใหม กรุงเทพ พัทยา
ภูเก็ต และสถานที่ทองเที่ยวเดิมๆ การพัฒนาการทองเที่ยว เศรษฐกิจ จึงกระจุกตัวในเมืองหลักเปนสวนใหญ เมืองรองอื่นๆ ที่
มีศักยภาพดานการทองเที่ยวไมไดรับการสงเสริม การประชาสัมพันธเทาที่ควร
2.3) การทองเที่ยวที่มุงรายได ตองการนักทองเที่ยวในเชิงปริมาณ มากกวาคุณภาพ
2.4) ขาดตัวชี้วัดเชิงวัฒนธรรม สังคม ทําใหเกิดปญหาและผลกระทบดานลบตามมาจํานวนมาก อาทิ สิ่งแวดลอม
อาชญากรรม
3) แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว อาทิ
3.1) ใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน สังคม ประเทศ โดยการนําองคความรู ภูมิปญญา
ทองถิ่นมาตอยอดสรางคุณคาและมูลคาในการทองเที่ยว และจะนํามาซึ่งรายไดของชุมชน ทองถิ่นที่เพิ่มขึ้น
3.2) ใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ ไดรูจักรากวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาของชุมชน ทองถิ่น ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ และรักษาตนทุนวัฒนธรรมของตนไวสืบไป
3.3) การเรียนรูจากการเดินทาง พัฒนาเปนแหลงเรียนรู
3.4) การวิจัยเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอม
4) มิติวัฒนธรรม
นโยบายของรัฐบาลเรื่อง อุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรมและธุรกิจบริการที่มีมูลคาสูง ซึ่งเกี่ยวกับการทองเที่ยว
และวัฒนธรรม จึงเปนโอกาสของมหาวิทยาลัยศิลปากรและสวนงานซึ่งมีความพรอมที่จะพัฒนาองคความรู และพัฒนาการ
ทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม โดยสามารถดําเนินการไดในหลากหลายมิติทั้งในสาขาที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวโดยตรง และ
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อื่นๆ ที่เกี่ยวของอาทิ โรงแรม อาหาร สมุนไพร การบริหารจัดการ รวมทั้งการสรางคุณคา ใหเปนมูลคา สรางความภาคภูมิใจ
และพัฒนาชุมชน สังคมใหเกิดความยั่งยืน

1.3.2 การบรรยายพิเศษ โดย นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา มีสาระสําคัญโดยสรุป คือ
1) ขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว อาทิ
1.1) ขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว
1.1.1) ขอมูลนักทองเที่ยวตางชาติ อาทิ
- รายไดจากการทองเที่ยวของประเทศ เพิ่มขึ้นอยางเนื่องทุกป (ป 2017 เฉลี่ยประมาณ 1,824,042.35 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11.66) โดยมีนักทองเที่ยวจากประเทศจีน ฝรั่งเศส และรัสเซีย สรางรายไดสูงสุด 3 อันดับแรก
- ระยะเวลาที่นักทองเที่ยวมาอยูในประเทศไทย (ป 2017 เฉลี่ยประมาณ 9.62 วัน)
- คาใชจายของนักทองเที่ยวตอคนมีแนวโนมสูงขึ้น (ป 2017 เฉลี่ยประมาณ 5,359.04 บาท/วัน)
1.1.2) ขอมูลนักทองเที่ยวภายในประเทศ (ไทยเที่ยวไทย)
- รายไดจากการทองเที่ยวไทยเที่ยวไทย (ป 2017 เฉลี่ยประมาณ 865 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.18) มี
นักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ จํานวน 12.48 ลานคน
1.2) เปาหมายการทองเที่ยวไทย
1.2.1) สรางการทองเที่ยวใหยั่งยืน เนนคุณภาพ เพิ่มมูลคา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2.2) กระจายรายไดลดการเหลื่อมล้ํา
1.2.3) ปลูกจิตสํานึกรักบานเกิด สรางความภาคภูมิใจในทองถิ่น รักบานเกิด รักประเทศชาติ
1.3) ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย 2558-2560
1.3.1) การสงเสริมตลาดการทองเที่ยว กลยุทธ อาทิ สรางภาพลักษณการทองเที่ยว ปรับโครงสรางเขาสูตลาด
ระดับสูง การทองเที่ยวสูคนไทยทุกกลุม การสรางสมดุลเชิงเวลาและพื้นที่
1.3.2) การพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว กลยุทธ อาทิ เมืองทองเที่ยวหลัก เมืองตองหามพลาด
เมืองตองหามพลาด พัฒนาเสนทางการเดินทางทองเที่ยว
1.3.3) การบริ ห ารจั ด การการท อ งเที่ ย ว กลยุ ท ธ อาทิ พั ฒ นาบุ ค ลากรด า นการท อ งเที่ ย วและยกระดั บ
ผูประกอบการ ขอมูลสารสนเทศดานการทองเที่ยว ปรับปรุงกฎหมายการบังคับใชกฎหมาย
1.4) เขตพัฒนาการทองเที่ยว
1.4.1) การทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
อาทิ ลําปาง ลําพูน พะเยา
1.4.2) การทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต
อาทิ บุรีรัมย สุรินทร ศรีษะเกษ
1.4.3) การทองเที่ยวฝงทะเลตะวันออก
อาทิ ชลบุรี ระยอง ตราด
1.4.4) การทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก
อาทิ เพชรบุรี ชุมพร ระนอง
1.4.5) การทองเที่ยวอันดามัน
อาทิ ภูเก็ต กระบี่ พังงา
1.4.6) การทองเที่ยวฝงมรดกโลกวัฒนธรรม
อาทิ สุโขทัย ตาก กําแพงเพชร
1.4.7) การทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง
อาทิ หนองคาย เลย บึงกาฬ
1.4.8) การทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ําเจาพระยาตอนกลาง อาทิ อยุธยา สิงหบุรี อางทอง
1.4.9) การทองเที่ยวหมูเกาะทะเลใต
อาทิ สมุย พะงัน
1.5) เที่ยวทองถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ เมืองไทยเติบโต
1.5.1) กระตุนใหเกิดการใชจายในพื้นที่
1.5.2) กระตุนตลาดนักทองเที่ยวเชิงธุรกิจ
1.5.3) รวมกับบริษัททัวรตางๆ
1.5.4) ผลักดันเรื่องอาหารถิ่น
1.5.5) ชูประเพณีทองถิ่น
1.5.6) ผลักดันการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
1.5.7) พัฒนาคน ใหความรู เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
1.6) จัดการทองเที่ยวที่สมดุลย
1.6.1) ดานธุรกิจ อาทิ จํานวนนักทองเที่ยว รายได 1.6.2) ดานชุมชน อาทิ เฉลี่ยสุข ชุมชนเขมแข็ง
1.6.3) ดานสิ่งแวดลอม อาทิ ขยะ น้ําเสีย
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1.7) บริบทของโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จะตองพัฒนาตนเอง ปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา และควร
มองสิ่งที่มีอยูอยางรูคุณคา และคิดพัฒนาอยางสรางสรรคจะเกิดสิ่งใหมๆ ขึ้นตลอดเวลา
2) มหาวิทยาลัยศิลปากร กับบทบาท และโอกาส
จากองคความรู จุดแข็ง และศักยภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากรควรมีบทบาทและเปนแกนนําที่สําคัญในการชวยพัฒนา
ดานการทองเที่ยวของประเทศ ทั้งในเชิงคุณคาและมูลคา อาทิ
- การวิจัยในเชิงพื้นที่ (area base) และประเด็นการพัฒนา (issue base)
- การบูรณาการองคความรู ความเขมแข็งของสวนงานตางๆ ใหมาทํางานรวมกัน ซึ่งสามารถดําเนินการได
ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งศิลปะ การออกแบบ การบริหารจัดการ การตลาด ฯลฯ
- ควรกําหนดเปนวาระสําคัญ และเลือก หรือเนนในจุดที่จะดําเนินการใหชัดเจน แลวดําเนินการอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเกิดความเขมแข็ง จะเกิดประโยชนอยางยิ่งตอสังคม ประเทศชาติ
- การรวมมือกับชุมชน สังคม ทั้งการถายทอดองคความรู วิธีการบริหารจัดการเพื่อใหชุมชน สังคมสามารถดําเนิน
ตอไปไดดวยตนเอง และพัฒนาจนมีความเขมแข็ง เกิดเปนความยั่งยืน
- การบมเพาะ ผลิตบุคลากรดานการทองเที่ยวที่มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เขาสูธุรกิจการ
ทองเที่ยว ซึ่งจะชวยใหการทองเที่ยวของประเทศมีคุณภาพมากขึ้น

1.3.3 การอภิปราย ความคิดเห็น ขอสังเกต และขอเสนอแนะของที่ประชุม สรุปไดดังนี้
ดาน
1. นโยบาย และแผน
ดานการทองเที่ยว และ
การอนุรักษศิลปกรรม

2. การจัดตั้งศูนย
อนุรักษศิลปกรรม
(ชื่อสามารถปรับได)
ระบบ กลไก การ

ความคิดเห็น ขอสังเกต และขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบาย และแผนงานดานการทองเที่ยว การอนุรักษศิลปกรรม ให
ชัดเจน โดยในการดําเนินการควรมีขอมูล และคํานึงถึงบริบทตางๆ อาทิ
1.1 ขอมูล ความตองการพื้นฐานที่สําคัญ เพื่อใชประกอบการจัดทําแผน อาทิ จํานวนหองพัก
ของโรงแรม จํานวนนักทองเที่ยว ความตองการอัตรากําลังคนดานการบริการ จํานวนรานอาหาร
ฯลฯ
1.2 ควรเนนพื้นที่ท่ีจะดําเนินการ ซึ่งควรเปนพื้นที่บริเวณใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
อาทิ เพชรบุรี หัว หิ น ประจวบคี รีขั น ธ ชุ มพร ซึ่ งมี ศั กยภาพด านการท องเที่ย ว รวมทั้ ง มีก าร
ทองเที่ยวหลากหลายมิติ
นอกจากนั้ น ยั ง สอดคล อ งกั บ นโยบายของรั ฐ ที่ เ น น ให พื้ น ที่ ดั ง กล า วเป น แหล ง ท อ งเที่ ย ว
ระดับสูง
1.3 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของ อาทิ โครงการประชารัฐ ไทยแลนด 4.0 การขยายพื้นที่
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
1.4 ความตองการของชุมชน สังคม และสิ่งที่มหาวิทยาลัย สวนงาน จะรวมกันดําเนินการ
เพื่อใหการพัฒนาเกิดความยั่งยืน
2. ควรกําหนด position ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ความชํานาญเฉพาะทาง กําหนดจุดเนนให
ชัดเจน เพื่อใหการวางแผน การกําหนดกิจกรรม โครงการ มุงไปไดอยางถูกตอง ชัดเจน
1. ควรจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปกรรมของมหาวิทยาลัย (ชื่อสามารถปรับได)
1.1 มหาวิทยาลัยมีแผนการจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปกรรม ในป พ.ศ. 2564 ควรดําเนินการ
จัดตั้งใหเร็วขึ้น
1.2 โครงสราง เปนหนวยงานภายใตการกํากับของมหาวิทยาลัย
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ดาน
บริหารจัดการ

3. หลักสูตร รูปแบบ
และการบริหารจัดการ

ความคิดเห็น ขอสังเกต และขอเสนอแนะ
1.3 ภารกิจ ดานอนุรักษศิลปกรรม นอกเหนือจากนี้อาจจะรวมเรื่องการทองเที่ยวดวยเพราะมี
ความเชื่อมโยงกัน
1.4 กําลังคน ควรเรงพัฒนากําลังคนเนื่องจากมีจํานวนนอย โดยควรดําเนินการไปพรอมกับ
การจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปกรรม
1.5 ผูสนับสนุน มีหลายรูปแบบ อาทิ รัฐบาล มหาวิทยาลัย
1.6 การประชาสัมพันธ การสื่อสาร ที่ตองสรางการรับรูใหทุกภาคสวนทราบวามหาวิทยาลัย
สวนงานมีการใหบริการในดานใดบาง
1.7 ระบบ กลไกการรั บ งานจากภายนอก (มี ค วามต อ งการจํ า นวนมาก) ที่ ชั ด เจน มี
ประสิทธิภาพ อาทิ ธนาคารซึ่งเก็บสะสมภาพเกาจํานวนมากตองการซอมแซมภาพจะตองมา
ติดตอกับหนวยงานใดของมหาวิทยาลัย
2. เนื่องจากกรมศิลปากร เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดานการอนุรักษโดยตรง การจัดตั้ง
การดําเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยจึงควรคํานึงถึงบทบาทหนาที่ ความ
รวมมือกับกรมศิลปากรดวย อาทิ การจัดตั้งเปนศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ การจัดหลักสูตร
ระยะสั้น การจัดอบรมตางๆ เปนตน
3. ควรนํานวัตกรรม องคความรูดานการอนุรักษศิลปกรรมในบางเรื่องมาจากตางประเทศ
เนื่องจากมีความกาวหนา และมีประสบการณในการทํางานดานนี้มาเปนเวลานาน
4. งานดานการอนุรักษเปนงานเชิงวิทยาศาสตรดวย จึงควรมีการบูรณาการกับคณะวิชาดาน
วิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรฯ อาทิ ศูนยเครื่องมือของคณะวิทยาศาสตร ใหเขามารวม
ทํางานดวย
1. หลักสูตรดานการทองเที่ยว :
1.1 ควรกําหนดอัตลักษณของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาดานการทองเที่ยว จากมหาวิทยาลัย
ใหชัดเจน อาทิ มีความคิดสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม มีแรงบันดาลใจในการทํางานที่ดี
(เนื่องจากมีการผลิตนักศึกษาดานนี้จํานวนมากในสถาบันการศึกษาตางๆ)
1.2 การจัดการเรียนการสอน หรือหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่เกี่ยวของซึ่งปจจุบันมีจํานวน
มาก ควรเนนเรื่อง
- ภูมิปญญาวัฒนธรรม การนํามาตอยอดประกอบอาชีพ
- การพัฒนาทักษะความสามารถดานภาษาตางประเทศ เพื่อการประกอบอาชีพ ทําธุรกิจ
การนําเสนอสินคา การใหบริการ
2. หลักสูตรดานการอนุรักษศิลปกรรม :
2.1 บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ มีการจัดการเรียนการสอนดานนี้ จึงควรรวมมือ
กัน เพื่อใหการดําเนินการมีความเขมแข็งมากขึ้น อาทิ การเปดเปนหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งประเทศ
เพื่อนบาน อาทิ พมา กัมพูชา ลาว สนใจเขามาเรียนจํานวนมาก
2.2 ควรพิจารณาเรื่องความกาวหนา การทํางานของผูที่มาเรียนดานการอนุรักษใหชัดเจน
2.3 ควรเรงผลิตกําลังคนดานงานอนุรักษ เนื่องจากประเทศไทยยังขาดผูเชี่ยวชาญ บุคลากร
ดานนี้จํานวนมาก
2.4 ควรถอดบทเรียนปญหา อุปสรรคการบริหารจัดการหลักสูตรดานการอนุรักษศิลปกรรมที่
เคยดําเนินการมา และนํามาเปนแนวทางการดําเนินการ การบริหารจัดการหลักสูตรตอไป
3. ควรพัฒนาหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนอยูแลว เปนหลักสูตรนานาชาติ เพื่อสรางความ
เขมแข็ง และความเปนผูนําของมหาวิทยาลัย
4. การจัดทําหลักสูตรที่มีความยืดหยุน และสอดคลองกับความตองการ (Demand Based) ของ
ผูเรียน ผูสนใจ ศิษยเกา ที่ตองการศึกษา นําความรูไปใชประโยชน ตอยอดในการทํางาน การ
ประกอบอาชีพ อาทิ การจัดทําหลักสูตรในลักษณะโมดูล (Module) หรือ Re-training ซึ่งจะชวย
ขยายกลุมเปาหมายของมหาวิทยาลัยใหกวางขวางมากขึ้น
นอกจากนั้นเมื่อเรียนสะสมไดจํานวนหนึ่ง/จํานวนกี่โมดูลจะมีสิทธิสําเร็จการศึกษา
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ดาน

4. แนวทางการ
บูรณาการ และการ
ทํางานรวมกันของสวน
งานตางๆ และ
มหาวิทยาลัย

5. การใหบริการ และ
ระบบ กลไก การ
บริหารจัดการ รวมทั้ง
การสรางคุณคา
(Brand Value)

ความคิดเห็น ขอสังเกต และขอเสนอแนะ
5. การจัดทําหลักสูตร การจัดอบรมที่ควรสอดคลองกับความตองการของสังคม ชุมชน อาทิ
- การสํารวจวาผูที่ตองออกจากงานตองการพัฒนาทักษะใด เพื่อไปประกอบอาชีพใหม
- การสํารวจวาผูที่ประกอบอาชีพอยูแลวตองการพัฒนาทักษะใดเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการ
ทํางาน การปรับตําแหนง
- การสํารวจวาชุมชน ตองการพัฒนาทักษะดานใด
มหาวิทยาลัยศิลปากร สวนงานมีการดําเนินการดานการทองเที่ยวและการอนุรักษศิลปกรรม
จํานวนมาก ทั้งดานหลักสูตร การจัดอบรม การบริการวิชาการ การวิจัยแตการดําเนินการสวน
ใหญจะกระจัดกระจาย แยกกันทําเปนสวนๆ ขาดพลัง ดังนั้นควรรวมกันทํางาน บูรณาการรวมกัน
เพื่อสรางความเขมแข็ง ทําใหเกิดความรูใหม โดยแนวทางการดําเนินการ อาทิ
1. ควรจัดทํา Platform กลางของมหาวิทยาลัย โดย Platform นี้สามารถออกแบบไดกวางขวาง
และหลากหลายมิติ ทั้งการรวม จุดรวม การบูรณาการ
ตัวอยาง Platform ดานการทองเที่ยว อาจจะมีดาน
(1) ดานหลักสูตร
(2) ศูนยบริการวิชาการ สํานักบริการวิชาการ
(3) ศูนยขอมูล
(4) บริการทางวิชาการแกสังคม
2. มหาวิทยาลัย สวนงานเปดชองทาง เวทีเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร มีการทํางานใน
ลักษณะบูรณาการรวมกันใหมากขึ้น ทั้งดานหลักสูตร กิจกรรม โครงการ บริการวิชาการ
1. ควรมีหนวยงานกลาง ใหบริการของมหาวิทยาลัย (ชื่ออาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
ที่จะมาดูแลรับงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่ออํานวยความสะดวก และความชัดเจนใน
การติดตอ ประสานงานของผูรับบริการ
2. ขอเสนอแนะตอสํานักบริการวิชาการ ซึ่งมีหนาที่รับงานบริการจากภายนอก และขณะนี้อยู
ระหวางการปรับโครงสราง อาทิ
- การปรับโครงสราง ที่มีความคลองตัว
- มีระบบ กลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- ควรสามารถรองรับงานบริการที่หลากหลายมากขึ้น
- ควรมีผูเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา อาทิ ดานการเงิน บัญชี กฎหมาย การจัดซื้อจัด
จาง เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความถูกตองและปองกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
3. ควรนําเสนอการใหบริการแกหนวยงานภายนอกในลักษณะที่ครบวงจรในทุกดาน ทุกศาสตร
(เสนอเปนลักษณะ Package) เพื่ออํานวยความสะดวก โดยสามารถติดตอรับบริการเพียงแหงเดียว
ไดครบทุกดาน นอกจากนี้ยังกอใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัยและสวนงานตางๆ ไปพรอมกัน
4. ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธการใหบริการของมหาวิทยาลัย สวนงาน สูสาธารณะใหมากขึ้น
อาทิ
- ชองทางที่จะเขามาติดตอ ขอรับบริการกับมหาวิทยาลัย สวนงาน
- องคความรู ความเขมแข็ง ศักยภาพ ความพรอมในการใหบริการของมหาวิทยาลัย สวนงาน
มีดานใดบาง
- ผลงานที่มหาวิทยาลัย สวนงานไดดําเนินการมา
5. ควรทํางานในลักษณะของเครือขาย มีการบูรณาการรวมกัน จะทําใหมีพลัง และการทํางาน
สําเร็จเร็วขึ้น
6. ควรมีกลไกใหอาจารย ซึ่งสวนหนึ่งรับงานบริการในลักษณะสวนบุคคล ไดนํางานนั้นเขาสูระบบ
ของสวนงาน มหาวิทยาลัยใหมากขึ้น แมขณะนี้จะมีระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ออกมาเปนขอกําหนดสวนหนึ่งแลวก็ตาม
7. ควรพัฒนาบุคลากร ใหปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการทํางานที่สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
8. การเพิ่มคุณคา (Brand Value) และการสนับสนุนหนวยงานกลางใหบริการของมหาวิทยาลัย
(ชื่ออาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) อาทิ
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ดาน

6. บทบาท หนาที่ของ
มหาวิทยาลัย ในการ
เปนผูนําดานการ
ทองเที่ยว และการ
อนุรักษ/การเสนอ
นโยบายตอรัฐบาล
และสาธารณะ

ความคิดเห็น ขอสังเกต และขอเสนอแนะ
8.1 ฐานขอมูล องคความรูทั้งศาสตรและศิลป
ในรูปแบบฐานขอมูลเชิงวิชาการ งานวิจัยและงานสรางสรรค มรดกทางวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่นรวมถึงฐานขอมูล ผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ
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
1. รัฐบาลมีนโยบายดานการทองเที่ยว และการอนุรักษ จํานวนมากแตหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
มีนอย อาทิ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งไมเพียงพอตอ
การดําเนินงานตามภารกิจซึ่งมีจํานวนมากได มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงควรเขาไปมีบทบาทในการ
สนับสนุนการทํางาน เพื่อใหนโยบายของรัฐบาล กระทรวง สําเร็จตามที่กําหนดไว อาทิ การจัด
อบรมผูตรวจรับงานดานโบราณสถาน
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรเปนแกน ผูนําทางความคิด และมีบทบาทในการนําเสนอแนวคิด
นโยบายแกรัฐบาล กระทรวง หนวยงาน ชุมชน ทองถิ่น ในการชวยสรางคุณคา มูลคาดานการ
ทองเที่ยว การอนุรักษใหยั่งยืน
3. มหาวิทยาลัย ควรมีบทบาทและทําหนาที่ในการอนุรักษในเชิงนโยบายดวย อาทิ กรณีการจะ
ถายโอนเรื่องการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไปดําเนินการจะเกิด
ผลกระทบอยางไร
4. มหาวิทยาลัยควรมีความรวมมือกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา ในภารกิจตางๆ ใหมากขึ้น

ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัย และสวนงาน อาทิ

1) สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสวนงาน
2) สรางชื่อเสียง ความเปนผูนําของมหาวิทยาลัย และสวนงาน
3) มีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน ชุมชน เพิ่มมากขึ้น
4) องคความรูใหมและขอมูลที่ใชในการออกแบบหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูเดิมใหตอบสนองความ
ตองการของตลาดมากขึ้น
5) มีเครือขาย และขยายเครือขายความรวมมือในการทํางานทั้งกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน มากขึ้น
6) ตอบสนองความตองการของภาครัฐ ชุมชน สังคม และชวยใหชุมชน สังคมมีการพัฒนาอยางยั่งยืน

สําหรับปญหา อุปสรรคที่ควรคํานึงในการดําเนินการและตองพยายามแกไข อาทิ

1) งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่มีขั้นตอนคอนขางมาก
3) ภาระงานที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ
4) บุคลากร ที่สวนใหญยังยึดติดกับระบบการบริหาร วัฒนธรรมองคกรแบบเดิม ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็ว
5) การสื่อสารประชาสัมพันธใหภายนอกรับทราบและรูจักมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งศักยภาพ ความเขมแข็งของ
มหาวิทยาลัยในมิติตางๆ ยังมีนอย
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2. การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2561
วันที่ 12 กันยายน 2561 ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
มี คุ ณ หญิ ง กษมา วรวรรณ ณ อยุ ธ ยา กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เป น ประธานกรรมการ
สาระสําคัญในการดําเนินการประเมินตนเองฯ โดยสรุปดังนี้

2561

2.1 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1.1 ชวงเวลาการเก็บขอมูล
- เก็บขอมูลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย ในชวงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 – 20 สิงหาคม

- เก็บขอมูลจากนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 29 คน ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ (รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย
สถาบัน สํานักที่มีฐานะเทียบเทาคณะ) จํานวน 22 คน ซึ่งจํานวนดังกลาวเปนขอมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
2.1.2 กําหนดกรอบแนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ใน 5 มิติ คือ
มิติที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย อาทิ การทําหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยในการ
กําหนดทิศทางนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย และถายทอดสูมหาวิทยาลัย
มิติที่ 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย อาทิ ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย การ
ทํางานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
มิติ ที่ 3 การทํ า หน า ที่ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย อาทิ การทําหนาที่ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ความเหมาะสมขององคประกอบของคณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
มิติที่ 4 การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มิติที่ 5 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร อาทิ ความสัมพันธระหวางสภา
มหาวิทยาลัยกับผูบริหาร และสวนงานตางๆ
2.1.3 การเก็บขอมูลมี 2 วิธี คือ
(1) การสนทนากลุม ไดเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหาร
มหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ มาสนทนากลุมในวันที่ 14 พฤศจิกายน
2561 เวลา 9.00 -12.00 น. โดยแบงกลุมการสนทนาเปน 4 กลุม เพื่อใหแตละกลุมไดสะทอนมุมมอง และ
แสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะโดยอิสระ ดังนี้
กลุมที่ 1 กลุมนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และนายก
สมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 17 คน มารวมสนทนากลุม 10 คน คิดเปนรอยละ 58.82
กลุมที่ 2 กลุมกรรมการสภามหาวิ ทยาลัยประเภทผูบริห าร และอธิ การบดี จํานวน 7 คน
มารวมสนทนากลุม 4 คน คิดเปนรอยละ 57.14
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กลุ ม ที่ 3 กลุ ม กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ประเภทคณาจารย ป ระจํ า และประธานสภา
คณาจารยและพนักงาน จํานวน 5 คน มารวมสนทนากลุม 2 คน คิดเปนรอยละ 40.00
กลุมที่ 4 ผูบริหารมหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ (รอง
อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก) จํานวน 22 คน มารวมสนทนากลุม 15 คน คิดเปนรอยละ
68.18
(2) การตอบแบบสอบถามการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 6 ดาน อาทิ
ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย การทํางานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย การปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีขอคําถามจํานวนรวม 31 ขอ ใหแสดงความคิดเห็นใน 5 ระดับ
และคําถามปลายเปดเพื่อใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอบแบบสอบถาม จํานวน
21 คน จาก 29 คน คิดเปนรอยละ 72.41
ทั้ งนี้ คณะกรรมการ ได จั ดทํ าข อมู ลประกอบการประเมิ นตนเองของสภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อใช
ประกอบการตอบแบบสอบถาม และการสนทนากลุมดวย อาทิ ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
การดําเนิ นงานของคณะกรรมการชุ ดต างๆ ที่ สภามหาวิ ทยาลั ยแต งตั้ ง ข อมูลสถิติ เกี่ ยวกั บการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อใหการแสดงความคิดเห็น การใหขอเสนอแนะอยูบนพื้นฐานของขอมูล และความเขาใจที่ตรงกัน
2.2 สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
2.2.1 สรุปขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม
ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย
4.01) โดยดานที่ 3 การทํางานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยสูงเปนลําดับแรก (คะแนน
เฉลี่ย 4.21) รองลงมา คือ ดานที่ 6 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร (คะแนนเฉลี่ย 4.10)
และดานที่มีคะแนนเฉลี่ยในลําดับสุดทาย คือ ดานที่ 2 การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และการ
กํากับติดตามการดําเนินการตามมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเฉลี่ย 3.58)
2.2.2 สรุปขอมูลจากการสนทนากลุม
มิติที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
(1) สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบาย และมีการเผยแพรในระดับหนึ่ง แตในระดับของ
บุคลากรสวนใหญจะไมทราบ จึงควรเผยแพรนโยบายของสภามหาวิทยาลัยใหผูบริหาร บุคลากรรับทราบให
มากขึ้น และควรทบทวนนโยบายอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว โดยการดําเนินการควรมีการวิเคราะห SWOT ขอมูลที่รอบดานและใหบุคลากรมีสวนรวมดวย
(2) การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สวนงาน รวมทั้ง
การติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องอธิ ก ารบดี หั ว หน า ส ว นงาน มี ก ารดํ า เนิ น การอย า ง
ตรงไปตรงมาตามข อ เท็ จ จริ ง จึ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี พ อสมควร ทั้ ง นี้ ค วรมี ก ลไกที่ จ ะเชื่ อ มโยงข อ มู ล ของ
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลในระดับของมหาวิทยาลัย และสวนงาน เพื่อใหการทํางานมีประโยชน
มากขึ้น และควรนําผลจากการประเมินไปสูการใหความชวยเหลือ การแกปญหาของคณะวิชา สวนงาน ที่เปน
รูปธรรม รวมทั้งควรเพิ่มชองทางการมีสวนรวม การสื่อสาร ประชาสัมพันธกับผูที่จะมาใหขอมูลในการติดตาม
และประเมินผลฯ ใหมากขึ้น
(3) ดานวิชาการ นักศึกษา สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญ และมีความหวงใยเรื่องการผลิต
บัณฑิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ดานกายภาพ การบริการนักศึกษา สภามหาวิทยาลัยจึงควรมีบทบาท
ในการขับเคลื่อน การใหทิศทาง และการสนับสนุนการดําเนินงานใหมากขึ้น รวมทั้งการกํากับ ติดตามและให
มหาวิทยาลัยมีการรายงานเรื่องนี้อยางตอเนื่อง
43

(4) การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สภามหาวิทยาลัยควรชวยผลักดัน และวางกลไกใน
การกํากับติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อชวยใหเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
อาทิ ใหมหาวิทยาลัยจัดทํา timeline เปาหมายการทํางานในแตละเรื่องใหชัดเจน
(5) ระเบียบ ขอบังคับ ควรใหมหาวิทยาลัยไปจัดทํากลไกขั้นตอน ชองทาง การรับฟงความ
คิดเห็นจากประชาคม ใหชัดเจน และสื่อสารใหประชาคมทราบ เพื่อการมีสวนรวม และเพื่อใหการพิจารณาของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนไปดวยความรอบคอบมากขึ้น
(6) การบริหารจัดการ ดานการสื่อสาร ฐานขอมูล สภามหาวิทยาลัยควรชวยผลักดันการปรับ
ระบบการบริหารจัดการใหทันสมัย มีความเชื่อมโยงกัน อาทิ การสื่อสารเชิงรุก ฐานขอมูลมีความเชื่อมโยงกัน
สามารถเขาถึงขอมูลที่สะดวก รวดเร็ว มีความเขาใจตรงกัน
(7) การสรรหาหัวหนาสวนงาน ควรมีกลไกการตรวจสอบขอมูล เพื่อใหคณะกรรมการสรรหา
ไดรับขอมูลที่ถูกตอง และควรมีฐานขอมูลที่เก็บขอมู ลเกี่ยวกับประวัติบุคลากร ผูบริหารกรณีถูกสอบสวน/
ตรวจสอบ/รองเรียน เพื่อใชประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดวย
มิติที่ 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย
(1) การประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนละ 1 ครั้ง มีความเหมาะสม บรรยากาศการประชุมดี
ขึ้น และใชเวลาในการประชุมนอยลง ทั้งนี้ควรบริหารจัดการเวลาในแตละวาระใหเหมาะสมมากขึ้น
(2) เอกสารประกอบการประชุมมีคอนขางมาก ควรลดลง เนนการใช QR Code เทคโนโลยี
ใหมากขึ้น รวมทั้งควรปรับปรุงแฟม พ.ร.บ. ใหใชไดสะดวกและงายขึ้น
(3) วาระเชิงนโยบายยังมีนอยเกินไป ควรเพิ่มวาระเชิงนโยบาย และใหเวลากับการพิจารณา
อภิปราย หารือเชิงนโยบายใหมากขึ้น อาทิ ปรับใหวาระเชิงนโยบายไปเปนวาระตนๆ บริหารจัดการเวลาเพื่อให
มีเวลาในการพิจารณาใหขอเสนอแนะเรื่องเชิงนโยบายใหมากขึ้น
(4) สถานที่จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนใหญจัดที่ตลิ่งชัน ควรเปลี่ยนสถานที่บาง อาทิ ไป
ที่คณะวิชาตางๆ เพื่อใหคณะไดมีโอกาสนําเสนอผลงาน ความกาวหนา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดเขาใจ
บริบทของแตละคณะวิชามากขึ้น
มิติที่ 3 การทําหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนหนึ่งไมเขาใจบริบทของมหาวิทยาลัย สวนงาน ทําใหการ
ใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา การขับเคลื่อนบางเรื่องไมสามารถดําเนินการได จึงควรมีการศึกษาขอมูลอยาง
รอบดานกอนการกําหนดนโยบายหรือใหขอเสนอแนะตางๆ
(2) การทําหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยในบางครั้งทําเสมือนเปน
ผูบริหารมหาวิทยาลัย อาทิ ลงมาปฏิบัติงานเอง
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรใหเวลากับการทํางานใหสภามหาวิทยาลัยมากขึ้น
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรมีการหารือพูดคุยเรื่องนโยบายใหมากขึ้น
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรทําหนาที่ชว ยจัดหาทุน /สนับ สนุน เรื่องการจัดหา
งบประมาณไดอยางเปนรูปธรรม
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มิติที่ 4 การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ควรไปรับการอบรมแนวทางการทํางาน และมาตรฐานตางๆ จากองคกรสมาคมหรือสมาคม
วิชาชีพ อาทิ ก.ล.ต. IOD สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งในตางประเทศที่มีหลักสูตร เชน สิงคโปร
อังกฤษ และจรรยาบรรณตางๆ ที่กรรมการควรทราบในการปฏิบัติหนาที่
มิติที่ 5 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร โดยภาพรวมดี มีความรวมมือใน
การทํางานดี โดยควรเพิ่มในเรื่องดังนี้
(1) ใหความสําคัญกับการจัดประชุมระดมความคิดระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร
มหาวิทยาลัยใหมากขึ้น เพราะจะไดแนวคิดใหมๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อนํามาพัฒนา
มหาวิทยาลัย สวนงาน โดยหัวขอในการประชุมระดมความคิด ควรมาจากทั้งความคิดริเริ่มของสภามหาวิทยาลัย
และผูบริหาร
(2) ขอเสนอแนะ ผลจากการประชุมระดมความคิด สภามหาวิทยาลัยควรกํากับติดตามอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินการเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และควรดําเนินการอยางตอเนื่องแมมีการเปลี่ย น
ผูบริหารหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม
2.3 คณะกรรมการใหขอ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย
2.3.1 การสื่อสาร ควรปรับปรุงวิธีการสื่อสาร การถายทอดขอมูลนโยบายภายในองคกรในทุกระดับ
โดยในระดับของสภามหาวิทยาลัยควรนําเทคโนโลยีมาชวยในการสื่อสารใหมากขึ้น อาทิ
(1) การสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน อาทิ เว็บไซต กลุม Line Facebook
(2) หลังการประชุมสภามหาวิทยาลัยในแตละครั้ง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ควรสรุปผล
การประชุม และนําเสนอผานชองทางตางๆ อาทิ การสรุปหรือแถลงผลการประชุมผานสื่อออนไลน
2.3.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย
(1) ควรเพิ่มวาระเชิงนโยบาย อาทิ การนําเรื่องที่มีการแสดงความคิดเห็น อภิปราย พิจารณา
กําหนดเปนวาระเชิงนโยบาย ตามความเหมาะสม
(2) ควรมีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรไปตามสวนงานหรือวิทยาเขตตางๆ
2.3.3 ความเขมแข็งของสภามหาวิทยาลัย อาทิ เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบขอบังคับ ระเบียบ
ประกาศแลว จะตองมีความจริงจังในการใหนําไปบังคับใชในระยะหนึ่งกอน และเมื่อพบปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินการ ในเรื่องใด จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับแกไข เพื่อใหมีความเชื่อมั่นตอการทํางาน
ของสภามหาวิทยาลัย
2.3.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัย อาทิ ควรสงเสริมใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มี
ความรู ค วามเข าใจบริ บ ทของมหาวิ ท ยาลั ย และส ว นงานให มากขึ้ น เช น การเชิ ญไปร ว มให ขอ เสนอแนะ
แผนพัฒนาสวนงาน
2.3.5 ทํางานของคณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง กรณีการกลั่นกรองเรื่องที่
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องนั้นๆ เกี่ยวของกับคณะกรรมการหลายชุด ควรหากลไกเพื่อใหการพิจารณามี
ความรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทํางาน 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 คณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ดานกฎหมายของ
2. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
(ศ.กิตติคณ
ุ ดร.บวรศักดิ์
สรางสรรค พ.ศ. ...
3. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการดํารงตําแหนงทางวิชาการของพนักงาน อุวรรณโณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
ประธานกรรมการ)
4. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ....
5. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยแผนอัตรากําลังบุคลากร การกําหนดกรอบ คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อ
อัตรากําลังบุคลากร และการบริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. ...
6. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณาตอ การปรับเปลี่ยนสถานะของ
มหาวิทยาลัยเปน
เวลาราชการ และตอการจางของบุคลากรสายวิชาการที่จะเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบหก
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
สิบปบริบูรณ พ.ศ. ....
(นายอนุชาติ คงมาลัย
7. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ....
ผูทรงคุณวุฒิ
8. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานกรรมการ)
พ.ศ. ....
9. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑ วิธีการ
แตงตั้ง และการพนจากตําแหนงของรองคณบดีหรือรองหัวหนาสวนงาน พ.ศ. ....
10. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
11. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. ....
12. ร า ง ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ยค า ธรรมเนี ย มในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
13. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ....
14. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
พ.ศ. ....
15. ร า ง ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารเลิ ก จ า งพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยกรณีไมสามารถปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ....
16. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑวิธีการ
แตงตั้ง และการพนจากตําแหนงของรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี พ.ศ. ...
17. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจําหนายหนี้สูญ พ.ศ. ....
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ขอบังคับ
ผูเสนอ
18. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและ
คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อ
งานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
การปรับเปลี่ยนสถานะของ
19. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยเปน
20. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. ....
เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย
(นายสุมนต สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ)

ระเบียบ จํานวน 7 ฉบับ
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

ระเบียบ
ผูเสนอ
ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการในการแบง การรวม การ คณะกรรมการพิจารณา
ยุบเลิก และการบริหารภาควิชา พ.ศ. ....
กลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อ
ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหง การปรับเปลี่ยนสถานะของ
มหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ...
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาชดเชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(นายอนุชาติ คงมาลัย
ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการแบง การรวม การ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ยุบเลิกและการบริหารภาควิชา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ)
ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยระบบและกลไกในการดําเนินการหลักสูตรของ
คณะกรรมการพิจารณา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
กลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อ
การปรับเปลี่ยนสถานะของ
มหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย
(นายสุมนต สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ)
ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาลงทะเบียนเรียน และคาธรรมเนียม คณะกรรมการที่ปรึกษา
พิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
เกี่ยวกับการเงินและ
ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษาและคาใชจายอื่นๆ ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(นางดวงสมร วรฤทธิ์
จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ...
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ)
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ประกาศ จํานวน 2 ฉบับ
ประกาศ
ผูเสนอ
1. ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ และวิธีการในการจัดตั้ง การรวม การ คณะกรรมการพิจารณา
ยุบเลิกสวนงาน การแบงหนวยงานภายในของสวนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ กลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อ
พ.ศ. ....
การปรับเปลี่ยนสถานะของ
มหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
(นายอนุชาติ คงมาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ)
2. ร า ง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เรื่ อ งเกณฑ ม าตรฐานและการทดสอบความรู
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

กฎบัตร จํานวน 1 ฉบับ
กฎบัตร
1. ราง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ….

ผูเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2561
(นางพรรณขนิตตา บุญครอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ)
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ภาคผนวก 2
จํานวนและรายชื่อหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการเปด-ปดหลักสูตร
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร และเปด-ปดหลักสูตร จํานวน 197 หลักสูตร ดังนี้
ปรับปรุงหลักสูตรที่ไมกระทบโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร
จํานวน 124 หลักสูตร
หลักสูตร
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ. 2559
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น ฉบับป พ.ศ. 2559
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2559
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
5. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย ฉบับป พ.ศ. 2560
6. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป ฉบับป พ.ศ. 2560
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
7. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ฉบับป พ.ศ. 2560
8. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2560
9. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2559
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
10. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2560
11. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2559
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
12. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับป พ.ศ. 2559
13. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2559
14. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2559
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
15. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2559
16. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับป พ.ศ. 2559
17. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2559
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
18. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2554
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
19. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2559
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
20. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
ฉบับป พ.ศ. 2559
21. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2559
22. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับป พ.ศ. 2560
23. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ป)
24. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป)
25. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ
(5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2560

คณะวิชาทีร่ ับผิดชอบ
คณะจิตรกรรมฯ
คณะโบราณคดี
คณะโบราณคดี
คณะโบราณคดี
คณะมัณฑนศิลป
คณะมัณฑนศิลป
คณะมัณฑนศิลป
คณะมัณฑนศิลป
คณะอักษรศาสตร
คณะอักษรศาสตร
คณะอักษรศาสตร
คณะอักษรศาสตร
คณะอักษรศาสตร
คณะอักษรศาสตร
คณะอักษรศาสตร
คณะอักษรศาสตร
คณะอักษรศาสตร
คณะอักษรศาสตร
คณะอักษรศาสตร
คณะอักษรศาสตร
คณะอักษรศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
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หลักสูตร
26. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป)
27. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2560
28. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป)
29. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2560
30. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป)
31. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 ป)
32. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2560
33. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2560
34. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555
35. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2560
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
36. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ฉบับป พ.ศ. 2555
37. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ฉบับป พ.ศ. 2560
38. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ. 2551
39. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ. 2555
40. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ. 2560 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
41. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
42. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2560
(เสนอปรับปรุง 3 ครั้ง)
43. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
44. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2560
45. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2555
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
46. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2560
(เสนอปรับปรุง 5 ครั้ง)
47. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2555 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
48. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2560 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
49. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
ฉบับป พ.ศ. 2561
50. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ. 2555
51. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ. 2560
52. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2555
53. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2560
54. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับป พ.ศ. 2555
55. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับป พ.ศ. 2560 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
56. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)

คณะวิชาทีร่ ับผิดชอบ
คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร และ
คณะวิทยาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร และ
คณะวิทยาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร และ
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
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หลักสูตร
57. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2560
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
58. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ. 2555
59. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ. 2560
60. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร
ฉบับป พ.ศ. 2560 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
61. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับป พ.ศ. 2560
62. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี ฉบับป พ.ศ. 2559
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
63. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย ฉบับป พ.ศ. 2560
64. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง ฉบับป พ.ศ. 2557
65. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ฉบับป พ.ศ. 2555
66. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ฉบับป พ.ศ. 2560
67. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับป พ.ศ. 2557
68. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2560
69. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท
ฉบับป พ.ศ. 2559 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
70. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
ฉบับป พ.ศ. 2556 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
71. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับป พ.ศ 2556
72. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556
73. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2560
(เสนอปรับปรุง 4 ครั้ง)
74. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ฉบับป พ.ศ. 2559
75. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
ฉบับป พ.ศ. 2559
76. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับป พ.ศ. 2558
77. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2558
78. หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2560
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
79. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2556
80. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับป พ.ศ. 2558 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
81. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับป พ.ศ. 2556
82. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการ
ทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2556
83. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ฉบับป พ.ศ. 2560
84. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับป พ.ศ. 2558 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
85. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับป พ.ศ. 2555

คณะวิชาทีร่ ับผิดชอบ
คณะวิศวกรรมศาสตรฯ
คณะวิศวกรรมศาสตรฯ
คณะวิศวกรรมศาสตรฯ
คณะวิศวกรรมศาสตรฯ
คณะวิศวกรรมศาสตรฯ
คณะดุริยางคศาสตร
คณะดุริยางคศาสตร
คณะดุริยางคศาสตร
คณะสัตวศาสตรฯ
คณะสัตวศาสตรฯ
คณะสัตวศาสตรฯ
คณะสัตวศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
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หลักสูตร
86. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2560
87. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับป พ.ศ. 2561
88. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556
89. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับป พ.ศ. 2558 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
90. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับป พ.ศ. 2557
91. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556
92. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ. 2560
93. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556
94. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับป พ.ศ. 2561 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
95. หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2555
96. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
ฉบับป พ.ศ. 2561
97. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ. 2561
98. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
ฉบับป พ.ศ. 2561
99. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
100. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับป พ.ศ. 2558
101. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2558
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
102. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556
103. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ. 2559
104. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556
105. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2559
106. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556
107. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ. 2556
108. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2559
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
109. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร
ฉบับป พ.ศ. 2560 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
110. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับป พ.ศ. 2559 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
111. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ฉบับป พ.ศ. 2556
112. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับป พ.ศ. 2557
113. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ฉบับป พ.ศ. 2557
114. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการ

คณะวิชาทีร่ ับผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
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หลักสูตร
คณะวิชาทีร่ ับผิดชอบ
ทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2556
115. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
บัณฑิตวิทยาลัย
ฉบับป พ.ศ. 2559
116. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ฉบับป พ.ศ. 2556
บัณฑิตวิทยาลัย
117. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2557
บัณฑิตวิทยาลัย
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
118. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556
บัณฑิตวิทยาลัย
119. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
ฉบับป พ.ศ. 2556
120. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย
121. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2557
บัณฑิตวิทยาลัย
122. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บัณฑิตวิทยาลัย
ฉบับป พ.ศ. 2556
123. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บัณฑิตวิทยาลัย
ฉบับป พ.ศ. 2561
124. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป พ.ศ. 2559 (เสนอปรับปรุง 3 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรเดียวกันและมีการเสนอปรับปรุงมากกวาหนึ่งครั้ง จะนับเปนหนึ่งหลักสูตร

ปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร
จํานวน 59 หลักสูตร
หลักสูตร
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
2. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
3. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย (5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
8. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
10. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
12. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการ
ทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
13. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

คณะวิชาที่รับผิดชอบ
คณะจิตรกรรมฯ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
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หลักสูตร
14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
15. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
16. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
17. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
18. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
19. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
20. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
21. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
22. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
23. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
24. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
25. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
26. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
27. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
28. หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
29. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
30. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
31. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
32. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
33. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
34. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
35. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
36. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
37. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
38. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
39. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
40. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

คณะวิชาที่รับผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
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หลักสูตร
41. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
42. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
43. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
44. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
45. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
46. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
47. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
48. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการ
ทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
49. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
50. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
51. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
52. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
53. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
54. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
55. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
56. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2561)
57. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
58. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
59. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

คณะวิชาที่รับผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย

เปดหลักสูตรใหม จํานวน 6 หลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)

คณะวิชาทีร่ ับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
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ปดหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.

หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย
ฉบับป พ.ศ. 2556
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย
ฉบับป พ.ศ. 2556

คณะวิชาที่รับผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย

เปดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ จํานวน 3 หลักสูตร
หลักสูตร
คณะวิชาที่รับผิดชอบ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร
ใหม พ.ศ. 2561)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
บัณฑิตวิทยาลัย
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
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ภาคผนวก 3
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันในตางประเทศ จํานวน 21 สถาบัน ดังนี้
ขอตกลง
1. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Accademia di belle Arti di Brescia Santa Guilia
2. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Accademia di belle Arti di Firenze
3. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Aichi University of the Arts
4. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Auckland University of Technology
5. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Beijing Foreign Studies University
6. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Beuth University of Applied Sciences Berlin
7. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Centre for Instructional Technology and Multimedia,
Universiti Sains Malaysia (USM)
8. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Denpa Educational Institutions
9. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Guangxi Arts University
10. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Hungkuang University
11. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Kennesaw State University
12. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Ming Chi University of Technology (MCUT)
13. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Multimedia University
14. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
National Kaohsiung Normal University
15. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Nong Lam University Ho Chi Minh City
16. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Universiti Sains Malaysia (USM)
17. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Universiti Sains Malaysia

ประเทศ
สาธารณรัฐอิตาลี
สาธารณรัฐอิตาลี
ประเทศญี่ปุน
ประเทศนิวซีแลนด
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
สหพันธรัฐมาเลเซีย
ประเทศญี่ปุน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
สหพันธรัฐมาเลเซีย
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สหพันธรัฐมาเลเซีย
สหพันธรัฐมาเลเซีย
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ขอตกลง
18. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
University of Applied Arts Vienna
19. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
University of Bialystok
20. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
University of International Business and Economics
21. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Yunnan Agricultural University

ประเทศ
สาธารณรัฐออสเตรีย
สาธารณรัฐโปแลนด
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
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ภาคผนวก 4
คณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ในป พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อ
ชวยกลั่นกรอง ใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตอการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย อาทิ
1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1. คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา
อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
2. คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นายสุมนต สกลไชย
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
นายโสภณ สุภาพงษ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
นายอดุลย จันทรศักดิ์
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
อธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือผูแทน
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

3. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา และการตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ประเภทพนักงานประจําที่จะเกษียณอายุครบหกสิบปบริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)
ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท
รองประธานกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
นายณรงค โชควัฒนา
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
นายอนุชาติ คงมาลัย
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา
อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะ
ของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
นายอนุชาติ คงมาลัย
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
นายสุมนต สกลไชย
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
นายพิษณุ วิเชียรสรรค
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือผูแทน
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการ
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5. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย
1) นายสุมนต สกลไชย
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2) ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
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
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

6. คณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงาน
นายสุมนต สกลไชย
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
นายอดุลย จันทรศักดิ์
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
อธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ

7. คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
จํานวน 4 สวนงาน ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7.1 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ
อาจารย ดร.ทัศนา นาควัชระ
กรรมการ
คณาจารยประจําคณะดุริยางคศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ
กรรมการ
กรรมการประเภทกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารยประจํา
ผูชวยศาสตราจารยสุพิชญา เข็มทอง
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1)
2)
3)
4)
5)

7.2 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณี มงคลสวัสดิ์
กรรมการ
คณาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
อาจารย ดร.ประติมา นิ่มเสมอ
กรรมการ
หัวหนาภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม
ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา
7.3 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ
อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล
กรรมการ
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ
กรรมการ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
7.4 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการหอศิลป
อาจารยปญญา วิจินธนสาร
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ
ศาสตราจารยวิโชค มุกดามณี
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา
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 วรฤทธิ์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
5) นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
6) อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
7) นายกฤษดา ไพรวรรณ
กรรมการ
รองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน คนที่สอง
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
การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 1/2561
วันที่ 10 มกราคม 2561

10

30 มกราคม 2561 คณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องอธิ ก ารบดี
ได เ ชิ ญ
ผูเกี่ ยวของกลุมตางๆ อาทิ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน
สํ านั ก บุ คลากรสายวิ ชาการ สายสนั บสนุ น
นักศึกษา ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต มารวมสนทนา
กลุม เพื่อประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

30

การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 2/2561
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561

กุมภาพันธ 2561

14

23 กุมภาพันธ 2561 คณะกรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี คณะโบราณคดี
ไดกําหนดใหผูเขารับการสรรหา เปนผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะโบราณคดี จํานวน 1
คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของ
บุคลากร ณ หองประชุมชั้น 2 ศูนยสันสกฤต
ศึกษาคณะโบราณคดี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

23
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มีนาคม 2561
การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 3/2561
วันที่ 14 มีนาคม 2561
- มีมติอนุ มัติแตง ตั้ง ผศ.
ชวลิต ขาวเขียว เปนผูสมควร
ดํ า รงตํ า แหน ง คณบดี ค ณะ
โบราณคดี โดยมี ว าระการ
ดํ า รงตํ า แหน ง 4 ป ตั้ ง แต
วันที่ 15 มีนาคม 2561 เปน
ตนไป
- ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะ
วิ ท ยาศาสตร ได เ สนอแผนพั ฒ นาคณะ
วิ ทยาศาสตร ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.
2561-2564 (ฉบับปรับปรุง)

14

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

19

23 มี น าคม 2561 สภามหาวิ ท ยาลั ย และ
มหาวิทยาลัยไดรวมกันจัดโครงการประชุมระดม
ความคิ ด ของสภามหาวิ ท ยาลั ย และผู บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําป 2561 หัวขอ “การบูรณาการองคความรู
และศักยภาพดานการทองเที่ยวและการอนุรักษ
ศิลปกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร”
ณ ห อ งแซฟไฟร ศู นย ก ารประชุ มอิ ม แพ็ค ฟอรั่ ม
เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

23

29 มีนาคม 2561 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ไป
ทรงเปนประธานในการเปดนิทรรศการศิลปกรรม
“หลากลาย หลายชีวิต” ณ หอศิลปสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งในหัวขอวิทยานิพนธในการศึกษา
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ โดยมี นายภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร อธิ ก ารบดี
ผู บริ หารมหาวิ ทยาลั ย อาจารย บุ คลากร และ
นักศึกษาเฝารับเสด็จ

29

66

เมษายน 2561

11

7-8 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
คณบดี แ ละหั ว หน า ส ว นงานที่ เ รี ย กชื่ อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ไดจัด
สนทนากลุ ม โดยเชิ ญ ผู เ กี่ ย วข อ งกลุ ม
ตางๆ อาทิ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน ผูแทนสายวิชาการ สาย
สนับสนุน นักศึกษา และศิษยเกา มาให
ความคิ ด เห็ น ข อ เสนอแนะต อ การ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ
ส ว นงาน จํ า นวน 18 ส ว นงาน เพื่ อ
ประกอบการติ ดตาม และประเมิ นผลฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

11 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัด
กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น สงกรานต ณ ห อ งประชุ ม
314-315 สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร ตลิ่งชัน โดยนิมนตพระสงฆมาเจริญพระ
พุทธมนต หลังจากนั้นผู บริหารมหาวิทยาลั ย
อาจารย และบุคลากร ไดรวมรดน้ําขอพรจาก
นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อความเปนสิริมงคล

พฤษภาคม 2561

7
8
9

การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 4/2561
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
- มี มติ อ นุมั ติ แต งตั้ ง ผศ.ดร.
อรุ ณ ศรี ลี จี ร จํ า เนี ย ร เป น ผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรม โดยมี ว าระการ
ดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 10
พฤษภาคม 2561 เปนตนไป

25 พ ฤ ษ ภ า ค ม 2561 สํ า นั ก ง า น ส ภ า
มหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาดูงาน
สํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 8 โดยได
เดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านสํ า นั ก งานสภาสถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
โดยมี อ าจารย พ งศ ทิ พ ย อิ น ทร แ ก ว รอง
อธิการบดีฝายกิจการสภาสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาฯ และเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล า ฯ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานสภา
สถาบั น เทคโ นโลยี พ ระจอ มเกล า ฯ แล ะ
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารยุทธศาสตร ใหการ
ตอนรับ

25
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มิถุนายน 2561
12 มิถุ นายน 2561 คณะกรรมการสรรหาผู
สมควรดํารงตําแหน งคณบดีบัณฑิตวิทยาลั ย
ไดกําหนดใหผูเขารับการสรรหาเปนผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน
3 คน มาแสดงวิสัยทัศน วิธีการดําเนินงานและ
เปาหมายในการทํางานในชวงระยะเวลา 4 ป
ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง และตอบข อ ซั ก ถามของ
บุคลากร ณ หองประชุมนริศรานุวัติวงศ ชั้น 4
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

8 สิ ง หาคม 2561 คณะกรรมการ
สรรหาผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน ง คณบดี
ค ณ ะ ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร ไ ด
กํ า หนดให ผู เ ข า รั บ การสรรหาเป น ผู
สมควรดํ า รงตํ า แหน ง คณบดี ค ณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 2 คน มา
แสดงวิ สั ยทั ศ น ฯ และตอบขอ ซั ก ถาม
ของบุคลากร ณ หองประชุม 205 ชั้น 2
อาคารสมบูรณ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

12
13

กรกฎาคม 2561

การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 6/2561
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

11

สิงหาคม 2561

8
9

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

การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 5/2561
วันที่ 13 มิถนุ ายน 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
สมควรดํ า รงตํ า แหน ง คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวัน ที่
13 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป

15

การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 7/2561
วันที่ 15 สิงหาคม 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 โดยมี ว าระการดํ า รง
ตํ า แหน ง 4 ป ตั้ ง แต วั น ที่ 14
กันยายน 2561 เปนตนไป
- มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง ผ ศ .
วุ ฒิ ชั ย เลิ ศ สถากิ จ เป น ผู ส มควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางค
ศาสตร โดยมี ว าระการดํ า รง
ตํ า แหน ง 4 ป ตั้ ง แต วั น ที่
9
กันยายน 2561 เปนตนไป
- ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี
ไดเสนอแผนพัฒนาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2561-2565
68

สิงหาคม 2561
22 สิงหาคม 2561 นายภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร นายจิ ล ส
การาชง เอกอั ค รราชทู ต ฝรั่ ง เศสประจํ า
ประเทศไทย ผศ.ดร.วั น ชั ย สุ ท ธะนั น ท
อธิการบดี และ ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รวมแถลงขาวมอบ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจ
ระหว างประเทศ แก นายเอมมานู เอล ฌ็ องมิ เ ชล เฟรเดริ ก มาครง ประธานาธิ บ ดี
สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อยกยองและประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ ในฐานะที่ เ ป น ผู ที่ มี ค วามรู ความ
เชี่ยวชาญ มีผลงานที่โดดเดนในสาขาวิชาธุรกิจ
ระหวางประเทศ ณ โรงแรม So Sofitel
Bangkok

22

22 สิ ง หาคม 2561 สํ า นั ก งานสภา
มหาวิทยาลัย ไดรับการตรวจประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจํ า ป
การศึ ก ษา 2560 โดยคณะกรรมการ
ประกอบดวย 1) ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช
ประธานกรรมการ 2) ผศ.ดร.สุวิม ล
เรืองศรี กรรมการ และ 3) รศ.ดร.อวยพร
อภิ รั ก ษ อ ร า มวง กรรรมการ ผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย อยูใน
ระดับดี (4.00 คะแนน)

กันยายน 2561
10 กันยายน 2561 คณะกรรมการสรรหา
ผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการ
หอศิลป ไดกําหนดใหผูเขารับการสรรหา
เป น ผูส มควรดํา รงตํ า แหน งผู อํ านวยการ
หอศิลป จํานวน 2 คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ
และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หอง
นริศรานุวั ดติว งศ ชั้น 4 มหาวิท ยาลั ย
ศิลปากร ตลิ่งชัน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 8/2561
วันที่ 12 กันยายน 2561
- มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง
อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท
เปน ผูสมควรดํา รงตําแหน ง
ผูอํานวยการหอศิลป โดยมี
วาระการดํารงตําแหนง 4 ป
ตั้ ง แต วั น ที่ 9 ตุ ลาคม 2561
เปนตนไป

10
12

15

15 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรได
จัดกิจกรรมเนื่องในวันศิลป พีระศรี 126 ป ณ
ลานอนุ ส าวรี ย ศ าสตราจารย ศิ ล ป พี ร ะศรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร
จ.นครปฐม และไดเชิญนายภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัย ใหเปนเกียรติรวมเปด
งาน และมอบของที่ระลึกให นายชวน หลีกภัย
ประธานในพิธี
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ตุลาคม 2561
การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 9/2561
วันที่ 10 ตุลาคม 2561
- ผศ.ดร.อรุ ณ ศรี ลี จี ร จํ า เนี ย ร คณบดี
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรม ได เ สนอแผนพั ฒ นาคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิ ท ยาลั ยศิ ล ปากร ป งบประมาณ พ.ศ.
2562-2565
- รศ.ดร.จุ ไ รรั ต น นั น ทานิ ช คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ไดเสนอแผนพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ
พ.ศ. 2562-2565

10
12

24-26 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รวมกับ QS Asia จัดงานประชุม QS Totally
Arts Summit ดานศิลปะและการออกแบบระดับ
นานาชาติ ครั้ ง แรกของประเทศไทย ในหั วข อ
21st Century Art and Design Education:
Nurturing Passion with Purpose ณ หอง
Grand Ballroom โรงแรม Millennium Hilton
Bangkok และไดเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวตอนรับผูเขารวม
ประชุ ม รวมทั้ ง ได รั บ เกี ย รติ จ าก ดร.สุ ภั ท ร
จํ า ปาทอง เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมเปดงาน

12 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัด
กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น สถาปนามหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร ครบรอบ 75 ป ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร จ.นครปฐม และไดเชิญ
นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย
เปนประธานเปดงาน พรอมทั้งมอบเกียรติบัตร
ให กั บผู ทํ า คุณ ประโยชน ผู ส รา งชื่ อเสี ย งให แ ก
มหาวิ ท ยาลั ย ผู ไ ด รั บ รางวั ล ผลงานวิ จั ย และ
ผลงานสร า งสรรค บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาเก า
ดีเดน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

24
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พฤศจิกายน 2561
1-2 พฤศจิ ก ายน 2561 คณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบั ติหนา ที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ ไดเชิญผูเกี่ยวของกลุม
ตางๆ อาทิ ผู ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ
สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา จํานวน
18 สวนงาน มาใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการติดตาม และ
ประเมิ น ผลฯ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.
2561

1
2

14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ได เ ชิ ญ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และผู บ ริ ห าร
มหาวิ ท ยาลั ยมารว มสนทนากลุ ม เพื่ อให ความ
คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ
หน า ที่ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และสํา นัก งานสภามหาวิทยาลั ย
เพื่ อ นํ า มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการทํ า งานของ
ทุกฝายที่เกี่ยวของตอไป

14

การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 10/2561
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น.
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการ
ประชุ ม เรื่ อ ง การยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย สิ น และ
หนี้ สิ น ของนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุม
นริศรานุวัติวงศ ชั้น 4 สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

12

การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 11/2561
วันที่ 12 ธันวาคม 2561
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ธันวาคม 2561
การประชุมสภามหาวิทยาลัย
วาระพิเศษ ครัง้ ที่ 1/2561
วันที่ 14 ธันวาคม 2561
- มีมติอนุมัตแิ ตงตั้ง อ.ปญจพล
เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝาย
บริ ห าร เป น ผู รั ก ษาการแทน
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ตั้ง แตวั น ที่ 15 ธัน วาคม 2561
เปนตนไป
(เนื่ อ งจาก ผศ.ดร.วั น ชั ย สุ ท ธะนั น ท ได ข อ
ลาออกจากตํ า แหน ง อธิ ก ารบดี ตั้ ง แต วั น ที่ 15
ธันวาคม 2561 เปนตนไป)
- มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง ศ.ดร.
พรศั กดิ์ ศรีอ มรศักดิ์ ผู รัก ษาการ
แทนรองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ ช าการ
และวิ จั ย เป น เลขานุ ก ารสภา
มหาวิทยาลัยศิล ปากร ตั้ งแต วัน ที่
25 ธันวาคม 2561 เปนตนไป

การประชุมสภามหาวิทยาลัย
วาระพิเศษ ครัง้ ที่ 2/2561
วันที่ 25 ธันวาคม 2561
- แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
(เนื่ อ งจาก ผศ.ดร.วั น ชั ย สุ ท ธะนั น ท ได ข อ
ลาออกจากตํ า แหน ง อธิ ก ารบดี ตั้ ง แต วั น ที่ 15
ธันวาคม 2561 เปนตนไป)

14
15

15 ธั น วาค ม 2 5 61 ส ม เ ด็ จ พร ะ เ ทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชดํ า เนิ น ไปทรงเป น ประธานในการเป ด
นิทรรศการการแสดงศิลปะเครื่องปนดินเผา
แหงชาติ ครั้งที่ 19 ณ ศูนยวัฒนธรรมเฉลิ ม
พ ร ะ เ กี ย ร ติ 6 ร อ บ พร ะ ชน ม พ ร ร ษ า
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร
โดยมี นายภราเดช พยั ฆ วิ เ ชี ย ร นายกสภา
มหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย เฝา
รับเสด็จฯ
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ที่ปรึกษา
นายภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ผูรวบรวมเรียบเรียงและจัดทําขอมูล
ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา
นางประไพพรรณ ขําภาษี
นางสาวจิตติญาดา พุกกะมาน

