
 
 

 

อนุชาติ คงมาลัย : อัยการอาวุโส(1) 

ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายบริหารจัดการความรู้ 
ส านักงานวิชาการ ส านักงานอัยการสูงสดุ 

1 สิงหาคม 2562 

มหาวิทยาลัย “สลิปากร” : เมื่อแรกตั้งถึงปัจจุบัน1 
  
 

 
  โดยพฤตินัยมหาวิทยาลัยศิลปากรถือก าเนิดจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรมซึ่งสังกัด
กรมศิลปากร ก่อตั้งเมื่อป ีพ.ศ. 2476 เปิดสอนวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมให้แก่ข้าราชการและ
นักเรียน โดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (เดิมชื่อ Corrado Feroci) ประติมากรชาวอิตาเลียนท่ีมา     
รับราชการในประเทศไทยในรัชสมัยสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนี้  และ          
ได้พัฒนาเจริญเติบโตเป็นล าดับเรื่อยมา จนกระท่ังได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย              
โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรพุทธศักราช 2486 
  “มหาวิทยาลัยสิลปากร” เป็นชื่อเมื่อแรกสถาปนา ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งศิลปกรรม 
โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสิลปากร พุทธศักราช 2486 ดังค าปรารภของกฎหมายนี้ท่ีว่า        
“โดยท่ีสภาผู้แทนราสดรลงมติว่า เพื่อฟื้นฟูบ ารุงสิลปกัมของชาติให้เจริญรุ่งเรือง และเพาะสิลปิน       
ผู้ทรงวิทยาคุนให้แพร่หลายมากขึ้น จึงเป็นการสมควรท่ีจะจัดตั้งมหาวิทยาลัย สิลปากรขึ้น”
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสิลปากร พุทธศักราช 2486 มาตรา 3 จึงบัญญัติให้จัดตั้งหาวิทยาลัยขึ้น
มหาวิทยาลัยหนึ่ง เรียกว่า “มหาวิทยาลัยสิลปากร” มีหน้าท่ีจัดการสึกสาวิชาประติมากัม จิตรกัม     
ดุริยางคสิลป นาตสิลป วิชาโบราณคดี และวิชาช่างสิลปอย่างอื่น 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสิลปกร พุทธศักราช 2486 มาตรา 2 บัญญัติให้ใช้
พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เมื่อพระราชบัญญัตินี้ประกาศใน              
ราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 12 ตุลาคม 2486 ดังนั้น โดยนิตินัยแล้วมหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดตั้งหรือ
สถาปนามาตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2486 

กฎหมายมหาวิทยาลัยศิลปากรสี่ฉบับ 
  นับแต่มีการสถาปนาจัดตั้งมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2486 เป็นต้นมารัฐได้ตรากฎหมาย
มหาวิทยาลัยศิลปากรมาแล้วรวม 4 ฉบับ กล่าวคอื 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรพุทธศักราช 2486 : มีผลใช้บังคับตั้งแต่     
วันท่ี 12 ตุลาคม 2486 
  2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ. 2511 : มีผลใช้บังคับตั้ งแต่            
วันท่ี 1 มกราคม 2511 
  3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ. 2530 : มีผลใช้บังคับตั้ งแต่            
วันท่ี 1 มกราคม 2531 

                                           
(1) นายอนุชาติ  คงมาลัย : กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร 



2 
 
  4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 : มีผลใช้บังคับตั้ งแต่            
วันท่ี 2 กรกฎาคม 2559 
  นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยท้ัง 4 ฉบับดังกล่าว และกฎหมาย     
ท่ีเกี่ยวข้องอีกจ านวนหนึ่ง(2) 

สถานะและสังกัด 
  มหาวิทยาลัยศิลปากรมีสถานะเป็นนิติบุคคลตั้ งแต่กฎหมายฉบับแรก  คือ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2486 และต่อเนื่องมาจนถึงกฎหมายฉบับปัจจุบัน 
คือ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
  ในส่วนของสังกัดนั้น เมื่อแรกจัดตั้ งมหาวิทยาลัยศิลปากรในปี  พ.ศ. 2486 
มหาวิทยาลัยศิลปากรสังกัดอยู่กับกรมศิลปากรต่อเนื่องมาจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม             
ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 มหาวิทยาลัยศิลปกรและมหาวิทยาลัยอื่นอีกรวม 5 มหาวิทยาลัยได้โอนไป
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีโดยพระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร         
ไปสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2502 
  ซึ่ งต่อมาในปี  พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 216 ลงวัน ท่ี              
20 กันยายน 2515 บัญญัติให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นส่วนราชการในทบวงมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ    
ซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ครั้นต่อมาปี  พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยศิลปากรเปลี่ยนไปสังกัด         
กับทบวงมหาวิทยาลัย โดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และต่อมา        
ในปี  พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยศิลปกรได้ย้ายไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปกรเป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐท่ี         
ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ       
ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการประมาณและกฎหมายอื่นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา5 
 
 
 

                                           
(2)  ศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทความเรื่อง “กฎหมายมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2486 – 2559” : อนุชาติ คงมาลัย : เผยแพร่ใน 
Website ส านักงานอัยการสูงสุด : www.ago.go.th 
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คณะกรรมการมหาวิทยาลัย : สภามหาวิทยาลัย 
  ส าหรับองค์กรก ากับดูแลมหาวิทยาลัยนั้น ในระยะแรกเริ่มจะเป็นคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัย และต่อมาได้พัฒนามาเป็นสภามหาวิทยาลัยเป็นล าดับ ดังนี้ 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2486 มาตรา 6 และมาตรา 7
บัญญัติให้มหาวิทยาลัยอยู่ในความควบคุมดูแลของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการโดยต าแหน่งคือนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอธิบดีกรมศิลปากร
กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งขึ้น มีจ านวนไม่เกินห้านาย          
โดยให้นายกรัฐมนตรีเป็นนายกคณะกรรมการ และให้อธิบดีกรมศิลปากรเป็นอุปนายก 
  ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2486 มาตรา 6 และมาตรา 7 โดยบัญญัติให้
มหาวิทยาลัยอยู่ในความควบคุมดูแลของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ        
โดยต าแหน่ง คือ นายกรัฐมนตรี เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ อธิการบดี คณบดี และเลขาธิการ
มหาวิทยาลัยศิลปกร กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะได้ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งขึ้นจ านวนไม่เกินห้าคน 
โดยให้นายกรัฐมนตรีเป็นนายกคณะกรรมการมหาวิทยาลัย  และให้อธิการบดีเป็นอุปนายก
คณะกรรมการมหาวิทยาลัย 
  ครัน้ในปี พ.ศ. 2511 ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2511 ออกมา
ใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2486 โดยในมาตรา 13            
ของกฎหมายฉบับใหม่นี้บัญญัติให้มี สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นนายกสภา
มหาวิทยาลัยเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ  อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และอธิการใน
มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งมีจ านวนไม่น้อยกว่าสี่คนและไม่เกินหกคน 
  ท้ังนี้ ในปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 181 ลงวันท่ี 14 
กรกฎาคม 2515 บัญญัติให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2511        
มาตรา 13 โดยบัญญัติให้มี สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งจะได้ทรง    
พระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง และเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี
อธิการในมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งมีจ านวนไม่น้อยกว่าสี่คนและไม่เกินเก้าคน 
  ครั้งต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 
ออกมาใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2511 โดยมาตรา 13 ของกฎหมาย
ฉบับใหม่นี้ บัญญัติให้มี สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งจะได้ทรง        
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ ง  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ได้แก่  อธิการบดี โดยต าแหน่ง      
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยและประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย           
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เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน ซึ่งจะได้ทรง     
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกโดยค าแนะน าของอธิการบดีและกรรมการ          
สภามหาวิทยาลัยตาม (5) และ (6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนเก้าคน ซึ่งเลือกจาก              
ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก
ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้าท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จ านวนเก้าคนซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจ าผู้ได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  
  ปัจจุบันพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ซึ่งออกมาใช้บังคับแทน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 โดยมาตรา 20 ของกฎหมายปี พ.ศ. 2559        
บัญญัติให้ม ีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย (1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯแต่งตั้ง (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คนซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย (3) อธิการบดี (4) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน      
และนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหกคน      
ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีจ านวนหนึ่งคนจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีจ านวนสี่คน และ
จากผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะจ านวนหนึ่งคน           
(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าผู้ซึ่งท าการสอน            
ในมหาวิทยาลัยแล้วไม่น้อยกว่าห้าป ีและมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (5) รวมจ านวนท้ังสิ้น 31 คน 

ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัย : อธิการบดี 
  ในส่วนของต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น ในระยะเวลาเริ่มแรก
จะเป็นต าแหน่งผู้อ านวยการมหาวิทยาลัย ซึ่งต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นต าแหน่งอธิการบดี ดังนี้ 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2486 มาตรา 14 บัญญัติ        
“ให้อธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง และมีหน้าท่ีควบคุมดูแลศึกษาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ฯลฯ”  
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 รัฐบาลในขณะนั้นเห็นว่า “โดยท่ีกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัย
ศิลปากรท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีคณะกรรการวิทยาลัยศิลปากร  และ         
การแต่งตั้งผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยศิลปากรไว้แตกต่างกับกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัย ท่ัว ๆ ไป 
บัดนี้มหาวิทยาลัยท้ังหลายได้โอนมาสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และมีฐานะเป็นทบวงการเมือง
เ ทียบเ ท่ากรม จึ งสมควรแก้ ไขอ านาจหน้ า ท่ีของคณะกรรมการ มหาวิทยาลั ยศิ ลปากร                
เปลี่ยนผู้บังคับบัญชารับผิดชอบราชการของมหาวิทยาลัยจากผู้อ านวยการซึ่งอธิบดีกรมศิลปากร       
ท าหน้าท่ีนี้โดยต าแหน่งมาเป็นอธิการบดี ท้ังนี้ เพื่อให้เป็นแบบเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ซึ่งจะเป็น
การเหมาะสมยิ่งขึ้น” จึงได้ออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2508       
แก้ ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2486 มาตรา 14 โดยบัญญัติ                
“ให้มอีธิการบดี คนหนึ่งเป็นผูด้ าเนินงานท่ัวไปของมหาวิทยาลัยท้ังในทางบริหารและวิชาการ” 
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  ครั้นในปี พ.ศ. 2511 ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2511     
ออกมาใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2486 โดยในมาตรา 18 
แห่งกฎหมายฉบับปี พ.ศ. 2511 นี้ บัญญัติว่า “ให้มีอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ    
ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย” 
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 
ออกมาใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ .ศ. 2511 โดยในมาตรา 19           
แห่งกฎหมายฉบับปี พ.ศ. 2530 นี้ บัญญัติว่า “ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบ    
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย” 
  ปัจจุบัน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ซึ่งออกมาใช้บังคับแทน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 โดยมาตรา 31 ของกฎหมายปี พ.ศ. 2559 
บัญญัติ “ให้มอีธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย” 
   
 
 
 


