คำนำ
ด้วยสภามหาวิทยาลัยมีบทบาท อานาจหน้าที่ที่สาคัญมากในการกาหนดทิศทาง นโยบายในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยด้วยทั้งให้ คาแนะนา ข้อเสนอแนะ ต่อการทางานของมหาวิทยาลัย และคณะวิชา หน่วยงาน
แต่เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามวาระ
ดังนั้ น เพื่อให้ กรรมการสภามหาวิทยาลั ยที่เข้ามาปฏิบัติ ห น้าที่ ได้ทราบข้ อมูล เบื้องต้นต่างๆ
เกี่ย วกับ สภามหาวิท ยาลั ย และมหาวิ ทยาลั ย เพื่อ ประโยชน์ต่ อการปฏิ บัติ ห น้า ที่ การติ ดต่ อประสานงานกั บ
หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย สานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ อาทิ บทบาทอานาจหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย รูปแบบการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะกรรมการชุดต่างๆที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของมหาวิทยาลัย อาทิ
แผนยุทธศาสตร์ข องมหาวิทยาลัย โครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
สานักงานสภามหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกสภามหาวิทยาลัย นางดวงสมร วรฤทธิ์ นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.
วันชัย สุทธะนันท์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะใน
การจัดทาหนังสือ ข้อมูลเบื้องต้นสาหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในครั้งนี้ และจึงหวังว่าข้อมูลต่างๆ ที่
ได้รวบรวมนี้จะเป็นประโยชน์แก่สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยตลอดจนผู้สนใจ
ทั่วไปตามสมควร
สานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
9 ธันวาคม 2557
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.หลักกำร เหตุผลและควำมสำคัญ
สภามหาวิทยาลัยเป็น องค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่กาหนดทิศทาง นโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและกากับ ติดตามการทางาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานตามพันธกิจได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สภามหาวิทยาลัยจึงมี
บทบาททีส่ าคัญยิ่งต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า
เมื่อรัฐ บาลมีน โยบายให้มหาวิทยาลั ยปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
และการปฏิรูประบบราชการเพื่อให้การทางานของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้มอบอานาจการบริหารจัดการ การตัดสินใจให้
สิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมด อาทิ งานด้านการบริหารงานบุคคล ในการอนุมัติผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ การต่อเวลาราชการของอาจารย์ งานด้านวิชาการ ในการอนุมัติ ปรับปรุงหลักสูตร การเปิดหลักสูตร
ใหม่ เป็ นต้น ประกอบกับบริบทของสั งคมวัฒนธรรม การศึกษาทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศที่มีการ
เปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ ว รวมทั้งปั ญหาคุ ณภาพการศึ กษาและบัณฑิต การจัดการศึกษาที่มุ่ งสู่ ความเป็ น
นานาชาติ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนทาให้สภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้กาหนด
ทิศทาง นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ยิ่งมีบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจ เพิ่มมากขึ้น เพื่อ
นาพามหาวิทยาลัยพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้
สภามหาวิ ท ยาลั ย นั้ น มี อ งค์ ป ระกอบมาจากกลุ่ ม บุ ค คลทั้ ง จากภายในและบุ ค คลภายนอก
มหาวิทยาลัย และมีวาระในการดารงตาแหน่ง 2-4 ปี ขึ้นกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละประเภท อาทิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากรมีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ผู้ดารงตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจึงมีการเปลี่ยนแปลงตามวาระ และเนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นกลไก
ที่สาคัญต่อการทางานของสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้
ทราบข้อมูล เบื้ องต้น ต่างๆ เกี่ย วกับ สภามหาวิทยาลัย อาทิ บทบาท อานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลั ย
กฎระเบียบ ข้อบังคั บที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการชุด
ต่า งๆ ที่ ส ภามหาวิ ทยาลั ย แต่ ง ตั้ ง และแนวทางทิ ศทาง เป้ า หมายของสภามหาวิ ทยาลั ย ในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย รวมทั้งทราบและเข้าใจถึงบริบทของมหาวิทยาลัยที่เข้ามาปฏิบัติงาน อาทิ แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ที่สาคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา อาทิ แผนยุทธศาสตร์การวิจัย แผนยุทธศาสตร์การเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แผนพัฒนา
อุดมศึกษา ก็จะเป็นปัจจัย หนึ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการกาหนด
ทิศ ทาง นโยบาย การให้ ค าแนะน า ข้ อ เสนอแนะต่า งๆ เป็น ประโยชน์ ต่ อ สภามหาวิ ทยาลั ย การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย คณะวิชา หน่วยงาน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพรวมทั้งสอดคล้องกับบริบท ศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย
1

ดังนั้นสานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงได้รวบรวมและจัดทาข้อมูลเบื้องต้นสาหรับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เตรียมจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว ได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
2.วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยและ
มหาวิ ท ยาลั ย ในด้า นต่ า งๆ ในการเตรี ย มเข้ า มาปฏิบั ติ ห น้ า ที่ และเมื่อ เข้ า มาปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ก รรมการสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว
2) เพื่ออานวยความสะดวกแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยในการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย
และการสืบค้นข้อมูลต่างๆ
3.ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในการทาหน้าที่ และสามารถปฏิบัติหน้าที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับความสะดวก ในการติดต่อประสานงานในด้านต่างๆ มากขึ้น
4.นิยำมคำศัพท์
1) มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร
2) สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย หมายถึง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
4) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย หมายถึง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
5) สานักงานสภามหาวิทยาลัย หมายถึง สานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
5.ขอบเขตของข้อมูลและเอกสำร
ข้ อ มู ล เอกสาร แผนยุ ท ธศาสตร์ พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ ค าสั่ ง ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่รวบรวมและนามาจัดทาข้อมูลเบื้องต้นสาหรับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร นี้เป็นเอกสาร ข้อมูล นับถึงเดือนกันยายน 2557
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลเกี่ยวกับสภำมหำวิทยำลัยศิลปำกร
ได้ร วบรวมข้อมูลเกี่ย วกับ สภามหาวิทยาลั ยศิลปากร ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติที่ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
1. องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
2. คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและวิธีได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละ
ประเภท
3. บทบาทอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ศิลปากร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร พ.ศ.2530
4. บทบาท อานาจหน้าที่อื่นๆ ของสภามหาวิทยาลัย
5. บทบาทหน้าที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย
6. แนวทาง ทิศทาง จุดเน้นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร
7. การพัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัย
8. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัย
9. สานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
1.องค์ประกอบของสภำมหำวิทยำลัยศิลปำกร
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.2530 มาตรา 13 กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 37 คน ดังนี้
ตำรำงที่ 1 องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
องค์ประกอบของสภำมหำวิทยำลัยศิลปำกร
จำนวน
วำระกำรดำรงตำแหน่งของ
(คน)
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยชุด
ปัจจุบัน
1.นายกสภามหาวิทยาลัย
1
วาระ 2 ปี
(29 มิถุนายน 2557 - 28 มิถุนายน
2559)
2.กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
15
วาระ 2 ปี
( 29 มิถุนายน 2557-28 มิถุนายน
2559
3.อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (อธิการบดี)
1
วาระ 4 ปี
ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช
(13 มีนาคม 2556 – 12 มีนาคม
2560)
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องค์ประกอบของสภำมหำวิทยำลัยศิลปำกร

จำนวน
(คน)

4.ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง)

1

5.ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง)

1

6.กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากผู้ดารงตาแหน่ง
รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย
ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการ
ศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ
7.กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากคณาจารย์
ประจา

9

9

วำระกำรดำรงตำแหน่งของ
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยชุด
ปัจจุบัน
วาระ 2 ปี
(22 พฤศจิกายน 2555 – 6 กันยายน
2557)
วาระ 4 ปี
(7 กันยายน 2553 – 6 กันยายน
2557)
วาระ 2 ปี
(29 มีนาคม 2557- 28 มีนาคม
2559)
วาระ 2 ปี
(29 มีนาคม 2557-28 มีนาคม
2559)

2. คุณสมบัติของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยและวิธีได้มำซึ่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยแต่ละประเภท
คุณ สมบั ติ ข องกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และวิ ธีไ ด้ ม าซึ่ ง กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย แต่ ล ะ
ประเภทมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 คุณสมบัติของนำยกสภำมหำวิทยำลัยและกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ แ ละวิ ธี ก ารสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2531 ข้อ 3 ข้อ 4 กาหนดคุณสมบัติและความ
เหมาะสมของผู้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดังนี้
2.1.1 คุณสมบัติ
(1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรม เป็นที่ยอมรับในวงราชการและเอกชน
(2) เป็ นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้ แก่งานของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ตาแหน่ง
หน้าที่
(3) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
2.1.2 ควำมเหมำะสม
(1) เป็นผู้มีความสนใจในการพัฒนาอุดมศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
(2) เป็นผู้มีสถานภาพทางสังคมที่เหมาะสม สามารถอานวยให้การดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยดี
(3) เป็นผู้ที่ยึดถือและรักษาประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสาคัญ
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2.1.3 วำระกำรดำรงตำแหน่งและกำรพ้นวำระ
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดารง
ตาแหน่ง 2 ปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรืออาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้
การพ้นจากตาแหน่งตามวาระ นอกจากนั้นจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น
(4) มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ถอดถอนเพราะขาดคุณสมบัติของการเป็น
นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ้นจากตาแหน่ง
ก่อนวาระและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือมีการเลือกผู้ดารงตาแหน่งแทนแล้วให้ผู้ที่ได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้รับการเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระแต่ยังมิได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยขึ้นใหม่แล้ว
2.1.4 วิธีกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัยและกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2531 โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดาเนินการสรรหา และจะนาเสนอรายชื่อนายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ต่อไป
2.2 คุณสมบัติของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทผู้บริหำร
2.2.1 คุณสมบัติ
ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2531 ข้อ 3 กาหนดคุณสมบัติ
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย ผู้อานวยการ
สถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(2) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยในวันสมัครรับเลือกตั้ง และ
(3) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องรับโทษเพราะกระทาผิดวินัย เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์
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2.2.2 วำระกำรดำรงตำแหน่งและกำรพ้นวำระ
มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี แต่อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้
การพ้น จากต าแหน่ง เมื่อ ครบวาระการด ารงตาแหน่ ง นอกจากนั้น อาจจะพ้น จาก
ตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น
2.3 คุณสมบัติของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจำ
2.3.1 คุณสมบัติ
ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา พ.ศ.2531 ข้อ 3 กาหนด
คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา ดังนี้
(1) เป็นคณาจารย์ประจา ผู้ได้ทาการสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรมาแล้วรวมเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
(2) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย ผู้อานวยการ
สถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(3) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยในวันสมัครรับเลือกตั้ง และ
(4) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องรับโทษเพราะกระทาผิดวินัย เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์
2.3.2 วำระกำรดำรงตำแหน่งและกำรพ้นวำระ
มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี แต่อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้
การพ้น จากตาแหน่ง เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่ง นอกจากนั้นอาจจะพ้น จาก
ตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น
2.4 คุณสมบัติของอธิกำรบดี
2.4.1 คุณสมบัติ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 21 กาหนดอธิการบดี
ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(1) ได้ รั บ ปริ ญ ญาเอกจากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ได้ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า จาก
สถาบั น อุดมศึกษาอื่น ที่สภามหาวิทยาลัย รั บรอง และได้สอนมาแล้ ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในมหาวิทยาลั ยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี
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(2) ได้ปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใด หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและได้สอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
(3) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย
นอกจากนั้นข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2554
ลงวันที่ 19 กันยายน 2554 ข้อ 6 กาหนดว่าผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 21
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 และควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้ทรงเกียรติคุณและคุณธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไปทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
(2) เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ สามารถบริหารวิชาการได้เป็น
อย่างดี
(3) เป็นผู้มีความสามารถ ประสบการณ์ และสัมฤทธิผลในด้านการบริหารโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งมีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะนาความเจริญและชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอันจะนามาซึ่งการประสานสัมพันธ์และความร่วมมือภายใน
มหาวิทยาลัย
(5) คุณสมบัติอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดตามความเหมาะสม
2.4.2 วำระกำรดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีมีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี แต่จะดารงตาแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้
3. บทบำทอำนำจหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัยศิลปำกร ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ.
2530
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 (รายละเอียดภาคผนวก 17 หน้า 121)
มาตรา 16 ได้กาหนดบทบาทอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลั ย ในการควบคุมดูแลกิจการทั่ว ไปของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม และการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2) วางระเบี ย บและออกข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย และอาจมอบให้ ส่ ว นราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับสาหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้
3) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
4) เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย
สถาบัน สานัก และศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะรวมทั้งการแบ่งส่วนราชการ
ของหน่วยงานดังกล่าว
5) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบ ซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัย
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6) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัย
กาหนด
7) พิจารณาดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนอธิการบดี
8) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย ผู้อานวยการสถาบัน
ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และ
หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
9) พิ จ ารณาด าเนิ น การเพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง และพิ จ ารณาถอดถอน
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
10) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ
11) วางระเบียบและออกข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
12) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
13) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่อ งหนึ่งเรื่องใด หรือ เพื่อ
มอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
14) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
4.อำนำจหน้ำที่อื่นๆ ของสภำมหำวิทยำลัย
นอกจากมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2530 มาตรา
16 แล้ ว สภามหาวิ ทยาลั ย ยั งมี อานาจหน้ าที่ อื่น ๆ ซึ่ง ได้ รับ มอบจากกระทรวงศึก ษาธิก ารและส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
1) ให้ความเห็นชอบการดาเนินการทาความตกลงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2550
ข้อ 5.2 การดาเนินการความตกลงทางวิชาการใดๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 6 ขอบเขตความร่วมมือ ความตกลงร่วมมือทางวิชาการครอบคลุมกิจกรรมดังนี้ คือ
การเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการทางวิชาการ กิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม หรือกิจกรรมทางวิชาการอื่นที่สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย
2) ให้ความเห็นชอบแผนอัตรากาลังของมหาวิทยาลัย
ตามประกาศ กพอ. เรื่อง หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อ เวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
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ข้อ 4 ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาวางแผน
อัตรากาลังระยะ 4 ปี (หรือกว่านั้น) โดยกาหนดเกณฑ์ และวิธีการในการวิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์เป็น
รายสาขาวิชาที่ชัดเจน และนามากาหนดจานวนและคุณสมบัติของคณาจารย์ที่ต้องการเป็นรายสาขาวิชาเป็น
รายปี
3) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการต่ออายุราชการ และพิจารณาอนุมัติการต่อเวลา
ราชการของอาจารย์
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
ข้อ 6 การพิจารณาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ต่อเวลาราชการให้
ดาเนินการ ดังนี้
(1) สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณากาหนดจานวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ และจะให้
ปฏิบัติงานต่อด้วยแนวทางต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางการต่อเวลาราชการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขฉบับ
นี้ ทั้งนี้เฉพาะในสาขาวิชาที่ได้วิเคราะห์แล้วในข้อ 4 ว่ามีความขาดแคลนและจาเป็นต้องรักษาคณาจารย์ให้
ปฏิบัติงานต่อภายหลังเกษียณอายุราชการเท่านั้น
(2) สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา พิจารณา
ดาเนินการอนุมัติต่อเวลาราชการแก่คณาจารย์ที่ผ่านการพิจารณา ในข้อ 6 (1) ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้อ 5 และต้องได้รับคายินยอมจากผู้นั้นด้วย ทั้งนี้ ให้สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการให้
ต่อเวลาราชการให้แล้วเสร็จก่อนที่ข้าราชการผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน
4) อนุ มั ติ ก ารก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2550
ข้อ 6.1.4 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิช าการพิจารณาความเห็ นของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 6.1.3 แล้ว ให้นาเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดี
ออกคาสั่งแต่งตั้งและแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกคาสั่ง แต่งตั้ง พร้อมกับสาเนาคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและแบบคาขอฯ
5) การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(4)/ว1607 ลงวันที่ 23
ธันวาคม 2551 เรื่อง แนวทางการดาเนินการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ ก.พ.อ.ใน
การประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการรับโอนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
ข้อ 1 การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดาเนินการรับโอนได้เฉพาะ
กรณีตาแหน่งที่วางลงโดยเหตุอื่น (มิใช่กรณีเกษียณอายุราชการ) และให้ดาเนินการ ดังนี้
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(1) ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่ าเดิม และรับเงินเดือนในอันดับและขั้นเงิน เดือนที่ไม่สูงกว่าเดิม
แต่ในกรณี ผู้ ส อบแข่งขัน หรื อคัดเลื อกได้ ให้ ได้รับในอันดับและขั้นเงินเดือนในตาแหน่งที่ส อบแข่งขันหรือ
คัดเลือกได้เว้นแต่ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่าของตาแหน่งที่สอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้ จะให้ได้รับในขั้นที่
เทีย บได้ตรง หรื อใกล้ เคีย งกับ เงิน เดือนที่ได้รับอยู่เ ดิม แต่ไม่เกินขั้นสู งสุ ดของตาแหน่งที่ส อบแข่งขันหรื อ
คัดเลือกได้
6) การพิจารณารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553
หน้า 14 กาหนด
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห าร
การศึกษาที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานต้น สังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
5. บทบำทหน้ำที่ของนำยกสภำมหำวิทยำลัย อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัยและเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2531 กาหนด
บทบาท อานาจหน้าที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ดังนี้
5.1 นำยกสภำมหำวิทยำลัย มีอานาจและหน้าที่
(1) เป็นประธานในที่ประชุม และรักษาระเบียบการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ
(2) ดาเนินกิจกรรมและเป็นผู้แทนในกิจการของสภามหาวิทยาลัย
(3) อานาจและหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาหนดไว้
5.2 อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย มีอานาจและหน้าที่
(1) ช่วยนายกสภามหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไปหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) เมื่ อ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ไม่ อ ยู่ หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ใ ห้ อุ ป นายกสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ท าหน้ า ที่ แ ทนนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และให้ มี อ านาจและหน้ า ที่ เ ช่ น เดี ย วกั บ นายกสภา
มหาวิทยาลัยตามที่กาหนดไว้
5.3 เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย มีอานาจหน้าที่
(1) เชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยกาหนด
(2) จัดระเบียบวาระการประชุม เตรียมรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้อ งกับวาระการ
ประชุมตามที่ประธานมอบหมาย
(3) แจ้งระเบียบหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม
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(4) จัดทารายงานการประชุม
(5) แจ้งมติของสภามหาวิทยาลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
(6) เก็บรักษาเอกสารของสภามหาวิทยาลัย
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประธานหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
6. แนวทำง ทิศทำง จุดเน้นและเป้ำหมำยของสภำมหำวิทยำลัยในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร
สภามหาวิทยาลั ย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 11 มกราคม 2555 ได้ กาหนดแนวทาง
ทิศทาง จุดเน้ นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อมอบหมายให้ผู้
ดารงตาแหน่งอธิการบดีดาเนินการในระหว่างการดารงตาแหน่ง (6 มิถุนายน 2555 – 5 มิถุนายน 2559) ดังนี้
ตำรำงที่ 2 แนวทาง ทิศทาง จุดเน้นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
ทิศทำง /จุดเน้น

เป้ำหมำย

1) ก า ร ใ ห้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ป็ น 1.มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทา พรบ. การปรับเปลี่ยนสถานภาพ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
เป็นมหาวิทยาลัยในกากับ ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2555 และ
จัดทาข้อบังคับ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับ พรบ. และ
เตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากั บ ของรั ฐ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในปี พ.ศ. 2556 โดยสามารถ
ดาเนินการในการขอปรับเปลี่ ยนสถานภาพได้ เมื่อรัฐบาลให้ การ
สนับสนุน
2) ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร เ ป็ น 1.นาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ.2554-2563 มา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ชั้ น น า แ ห่ ง ก า ร ทบทวนให้ เ หมาะสมกั บ สถานภาพในปั จ จุ บั น และแนวโน้ ม ของ
สร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร และนาเสนอแผนปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
และด าเนิ น การได้ ใ นระยะเวลาที่ ด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี และ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 13
มิ.ย.55
2. เร่งรัดและผลักดันจัดทาแผนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เต็มศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา/หน่วยงาน ภายในปี พ.ศ. 2556
3. มหาวิทยาลัยจัดทา Roadmap การพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง
2-4 ปี ข้างหน้า เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ กากับดูแล
มหาวิทยาลัย และดาเนินการบริหารจัดการตามแผน ภายในปี พ.ศ.
2555
4. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยสนับสนุนงบประมาณในทุกด้าน และ
จัดทาระบบ กลไกการติดตามและประเมินผลงานวิจัย และเผยแพร่
เกียรติคุณในความสาเร็จ
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ทิศทำง /จุดเน้น

เป้ำหมำย

3) ก า ร ป รั บ ป รุ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 1.ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพโครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การของ
โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การของ มหาวิทยาลัย ภายในปี พ.ศ.2555
มหาวิทยาลัย
2.ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ สร้ า งความร่ ว มมื อ ของทุ ก หน่ ว ยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการทางาน ภายในปี
พ.ศ.2555
4) แผนบริ ห ารจั ด การ การเงิ น 1. จัดทาแผนเพิ่มประสิ ทธิภ าพ การบริห ารจัดการ งบประมาณ
งบประมาณและการบริ ห ารความ แผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รวมทั้งงบประมาณ
เสี่ยง
สนับสนุนอื่นๆ ให้กับมหาวิทยาลัย และนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 วันที่ 13 มิ.ย.55
2. สะสางงาน และตรวจสอบงบประมาณที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นภายใน
ปี พ.ศ. 2555
3.ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจา
มหาวิทยาลัย ด้านการเงิน งบประมาณและความเสี่ยงในด้านต่างๆ
ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2555
4. ปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับว่าด้วยเงินรายได้/เงินโครงการพิเศษ
ให้มีประสิทธิ ภาพ เอื้อและเหมาะสมสอดคล้ องกับสภาพปัจจุบัน
ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2556
5) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 1.ทบทวนระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและคุ ณ ลั ก ษณะ
ผู้ปฏิบัติงาน และนโยบายอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเติบโต
และผลสั ม ฤทธิ์ ของมหาวิทยาลั ย โดยสามารถใช้ ห ลั ก เกณฑ์ที่ไ ด้
ทบทวนแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค.2555 เป็นต้นไป)
2. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
2.1 มีแผนงานสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกอย่างชัดเจน ภายในปี พ.ศ.2555
โดยพั ฒ นาให้ มี อาจารย์วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาเอก
ร้อยละ 40 ต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด ภายในปี พ.ศ.2559
(ข้อมูลปีพ.ศ. 2554 กาหนดเป้าหมาย ป.เอก มากกว่า 37 %
ผล ปี พ.ศ. 2554 ป.เอก 35.78 % )
2.2 มี แ ผนงานสนั บ สนุ น การเพิ่ ม ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการอย่ า ง
ชัดเจน ภายในปี พ.ศ. 2555
โดยอาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการ (ผศ.+ รศ. + ศ.) ร้อยละ
50 ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ภายในปี 2559
(ข้อมูลปีพ.ศ.2554 กาหนด เป้าหมาย ผศ.+ รศ. + ศ. = 50 %
ผลปี พ.ศ. 2554 ผศ.+ รศ. + ศ.
= 39.22 %)
2.3 มหาวิทยาลัยเป็นผู้นาในการผลักดันสร้างมาตรฐานการ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่
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ทิศทำง /จุดเน้น

6) การบู ร ณาการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
พื้ น ที่ เ ดิ ม และการขยายพื้ น ที่ ส ร้ า ง
City Campus ใหม่ของมหาวิทยาลัย

7) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
แ ล ะ ง า น กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัย

เป้ำหมำย
เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น การ
เสนอเทียบเคียงตาแหน่ง ศิลปินแห่งชาติ กับตาแหน่งศาสตราจารย์
3.การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
- มีแผนงานสนับสนุนที่ชัดเจนในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานและให้ เ กิ ด ความก้ า วหน้ า แก่ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
ภายในปี พ.ศ.2555
4.ในปีงบประมาณ 2557 สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
แผนงานที่นาเสนอในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.เน้นให้มหาวิทยาลัยมีการประสานงานกับ สกอ. เชิงรุก เพื่อเร่งรัด
การพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
1.เร่งรัดการจัดทาแผนแม่บทของวังท่าพระ และวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ภายในปี พ.ศ. 2555
2.ดาเนินงานและวางแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาแผนแม่บทของพื้นที่
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้ชัดเจนภายในปีงบประมาณ
2556
3.การเสริมสร้าง เชื่อมโยง และร้อยเรียงวัฒนธรรม ศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของทั้ง 4 วิทยาเขต ตั้งแต่วังท่าพระ ตลิ่งชัน
พระราชวังสนามจันทร์ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและแสดง อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการ
Creative Corridor
4.จั ด ท าแผนงานการบู ร ณาการใช้ ป ระโยชน์ จ ากพื้ น ที่ เ ดิ ม ของ
มหาวิทยาลัย และการขยายพื้นที่สร้าง City Campus ใหม่ของ
มหาวิทยาลัย อย่างชัดเจน ภายในปี พ.ศ.2556
1.มีแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า มีคุณภาพ
มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ มีความสามารถด้านภาษา มี
จิตอาสา มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และอัตลักษณ์ของความเป็น
ศิลปากร
2.ผลักดันให้เกิดหลักสูตรบูรณาการ การเรียนการสอนเพื่อ รองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน
3.ปรับปรุงสวัสดิการของนักศึกษาอย่างชัดเจนภายในปี พ.ศ.2555
- มีการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เช่น การหาพื้นที่นันทนาการ
ด้านกิจกรรมและกีฬา การส่งเสริมเข้าร่วมกิจกรรมในระดับชาติและ
นานาชาติ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ ภายในปี พ.ศ.
2556
4.มีการพัฒ นาองค์กรนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็ น
รูปธรรม
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ทิศทำง /จุดเน้น
8) ด้านศิลปวัฒนธรรม

9) ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย

เป้ำหมำย
1. มีแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรหลัก สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน และมีบทบาทใน
การผลักดันและจัดทานโยบายสาธารณะในด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศ ภายในปี พ.ศ.2556
2. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมใน
ภูมิภาคอาเซียน ภายในปี พ.ศ.2557
มหาวิท ยาลั ย สามารถจัดท าฐานข้อมูล กลางในด้านการเงิ น การ
ประกันคุณภาพ บุคลากร ฯลฯ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ให้ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งมหาวิทยาลัย ภายในปี พ.ศ. 2556

10) นโยบายการประสานงานกั บ 1. มี แผนงานการประสานงาน สร้ างความร่ ว มมื อ กับ หน่ว ยงาน
ห น่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก ทั้ ง ภายนอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อย่างชัดเจน ในปีพ.ศ.
ภายในประเทศและต่างประเทศ
2555-2559
7. กำรพัฒนำกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนให้กรรมการสภามหาวิทยาลั ยเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาที่
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ จัดขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ การสร้างเครือข่ายการทางาน อาทิ หลักสูตร
ธรรมาภิบ าลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา หรือหลักสูตรอื่นๆ โดยสานักงานสภามหาวิทยาลัยจะมีหนังสื อ
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม อบรม สัมมนา ของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ
และหากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประสงค์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา สามารถแจ้งความประสงค์มาที่
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
สาหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ในส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย
ให้คณะวิชา หน่วยงานที่สังกัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
8. กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของสภำมหำวิทยำลัย
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัย มีหลายช่องทาง อาทิ
1) เว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย www.council.su.ac.th
2) ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย โดยสานักงานสภามหาวิทยาลัยจะจัดทาข่าวสารสภามหาวิทยาลัย
ออกทุก 2 เดือน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล กิจกรรมต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งสาระความรู้ต่างๆ และ
แจกจ่ายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยในวันประชุมสภามหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก
ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย สามารถนาข่าวสารมาลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้
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3) รายงานผลการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ในรอบ 1 ปี (เดือนมกราคม –ธันวาคม) โดย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยจะรวบรวมผลการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในรอบหนึ่งปีว่ามีการพิจารณา
เรื่ องใดบ้ าง อาทิ จ านวนหลั กสู ตรที่อนุ มัติ จานวนระเบียบ ข้อบังคับ การอนุมัติปริญญา การขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ การแต่งตั้งคณบดี รวมทั้งรายงานความคืบหน้าในการนามติ ข้อเสนอแนะของสภามหา
มหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
รายงานผลการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย นี้จะช่วยให้สภามหาวิทยาลัยเห็นภาพรวมใน
การทางานสภามหาวิทยาลัยและความคืบหน้าการดาเนินงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในรอบหนึ่งปี
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9.กำรประเมินตนเองของสภำมหำวิทยำลัย
สภามหาวิทยาลัยได้กาหนดให้มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็น
ต้นมา โดยสภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ และมีขั้นตอนวิธีการดาเนินการ โดยสรุปดังนี้
1. ประมาณเดือนมีนาคมของแต่ละปี สานักงานประกันคุณภาพการศึกษาจะเสนอแบบสอบถามการ
ปะเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนาไปใช้ในการประเมินฯ
ต่อไป
รายละเอียดของการประเมินฯ คือ
1.1) ผู้ประเมิน คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน 37 คน
1.2) ช่วงระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือรอบเดือนมิถุนายน – พฤษภาคมของปี
ถัดไป
แบบสอบถามการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน มีรายละเอียดอยู่
ในภาคผนวก 1 หน้า 68
2.ส านั ก งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ส่ ง แบบสอบถามประเมิ น ตนเองของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน 37 คน ตอบ
3. เก็บ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย
4.สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา
5.เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว มหาวิทยาลัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
อาทิ การประกันคุณภาพการศึกษา
สาหรับผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2556 สรุปได้ดังนี้
1) ด้านที่ 1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.13
คะแนน อยู่ในระดับ “มาก”
2) ด้านที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล มีคะแนนเฉลี่ย 4.21 คะแนน อยู่ในระดับ
“มาก”
3) ด้านที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและประสิทธิภ าพการ
ดาเนินงานของสานักงานสภามหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 คะแนน อยู่ในระดับ “มาก”
4) ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้ง 3 ด้าน (31 ประเด็น) มีค่าเฉลี่ย
4.28 คะแนน อยู่ในระดับ “มาก”
โดยผลการประเมินทั้งหมด 31 ประเด็น มีจานวน 27 ประเด็น มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ “มาก” และมี 4 ประเด็น ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “มากที่สุด”
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10.สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยศิลปำกร
สภามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรได้ จั ด ตั้ ง ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ ปี พ.ศ.2550 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อ
1) รองรับและสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัยและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3) ประสานงาน ติดตามและเชื่อมโยงนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยและ
ประชาคม และจากมหาวิทยาลัย ประชาคมสู่สภามหาวิทยาลัย
10.1 ขอบข่ำยภำระงำนของสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยศิลปำกร
สานักงานสภามหาวิทยาลัยแบ่งงานออกเป็น 4 งาน คือ
1) งำนบริหำรงำนทั่วไป แบ่งเป็น 3 หน่วย
1.1) หน่วยสารบรรณ ทาหน้าที่ รับ-ส่งหนังสือ ร่างโต้-ตอบหนังสือ การจัดเก็บ -ค้นหา
เอกสารหนังสือ การเวียนข่าวสาร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
1.2) หน่ว ยบริหารทั่วไป ทาหน้าที่ ด้านการเบิกเงิน การจัดทาบัญ ชี การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนครุภัณฑ์ งานบุคคลของสานักงานฯ การจัดทาข่าวสารประชาสัมพันธ์ การจัดเลี้ยง
การต้อนรับ
1.3) หน่วยพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล ทาหน้าที่ ดูแลปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ และการ
จัดทาฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ
2) งำนประชุมและเลขำนุกำร แบ่งเป็น 3 หน่วย
2.1) หน่วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่ ด้านการจัดเตรียมการประชุม การ
ติดต่อประสานงาน การจัดทารายงานการประชุม การเวียนแจ้งมติการประชุม
2.2) หน่ ว ยเลขานุ ก ารนายกสภาและติด ต่อประสาน ทาหน้าที่ เลขานุก ารนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย การติดต่อประสานงานการเข้าร่วมประชุม การอานวยความสะดวก
ด้านต่างๆ แก่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.3) หน่ ว ยติ ดตามการด าเนิน งานตามมติส ภามหาวิ ทยาลั ย ทาหน้ าที่ ติ ดตาม และ
รายงาน การดาเนินงานในเรื่องต่างๆ ตามมติของสภามหาวิทยาลัย หรือ เรื่องที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
3) งำนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ แบ่งเป็น 3 หน่วย
3.1) หน่ วยข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริห ารจัดการ ทาหน้าที่ วิเคราะห์จัดทาข้อมูล
สารสนเทศและแนวโน้มสถานการณ์ การวิจัย กลั่นกรองข้อมูล การค้นคว้าข้อมูลเอกสารเพื่อการบริหารจัดการ
ของสภามหาวิทยาลัย
3.2) หน่วยนโยบายยุทธศาสตร์และการพัฒนา ทาหน้าที่ จัดหาข้อมูลสารสนเทศและ
ประสานงานเพื่อ การจัดทาแผนนโยบาย ยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้สภามหาวิทยาลัย และการประสานงานการ
ถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
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3.3) หน่ ว ยก ากับ ติ ด ตามและประเมิ น ผล ท าหน้ าที่ ก ากั บ ติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายและแผนของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และรายงานผล ปัญหาอุปสรรคใน
การดาเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
4) งำนกิจกำรพิเศษ แบ่งเป็น 3 หน่วย
4.1) หน่วยเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ทาหน้าที่ เป็นฝ่ายเลขานุก าร
คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ และการได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ *
4.2) หน่วยประสานงานติดตามคดีความ ทาหน้าที่ ฝ่ายเลขานุการจัดทาคาฟ้อง และ
การประสานงานติดตามคดีฟ้องร้องต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย *
4.3) หน่วยการสรรหาคณะกรรมการ ทาหน้าที่ ด้านการสรรหาคณะกรรมการชุดต่างๆ
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย เช่น การสรรหาอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการศูนย์/สถาบัน/
สานั ก การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลั ย การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี
หมำยเหตุ * งาน 4.1) 4.2) ปั จ จุ บั น กองนิ ติ ก าร ยั ง คงกรุ ณ าให้ ค วามอนุ เ คราะห์
รับผิดชอบอยู่
10.2 บุคลำกร
ปัจจุบันสานักงานสภามหาวิทยาลัย มีบุคลากรจานวน 5 คน คือ
1) นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา เป็น ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
2) นางประไพพรรณ ขาภาษี รับผิดชอบงานด้านกิจการพิเศษ และงานประชุมสภาฯ
- การสรรหาผู้ บ ริ ห าร (อธิการบดี คณบดี ผู้ อานวยการศูนย์ สถาบัน ส านักที่มีฐ านะ
เทียบเท่าคณะ) โดยทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา
- การจัดทารายงานการประชุมสภาฯ
3) นางสาวฐิติมา น้อยแอ รับผิดชอบงานด้านงานประชุมสภาฯ
- การจัดทาระเบียบวาระการประชุม การติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาฯ
4) นางเบ็ญจพร โรจนวิภาต รับผิดชอบงานสารบรรณ ธุรการ
5) นางสาวจันทิมา เขมะนุเชษฐ์ รับผิดชอบงานด้าน
-การสรรหาผู้ บ ริ ห าร (อธิการบดี คณบดี ผู้ อานวยการศูนย์ สถาบัน ส านักที่มีฐ านะ
เทียบเท่าคณะ) โดยทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา
- การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยทาหน้าที่เป็น
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
10.3 สถำนที่ตั้งและกำรติดต่อ
สานักงานสภามหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 ตึกสานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เลขที่ 22 หมู่ 7
ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0 2849 7500 ต่อ 31301-31304 โทรสาร 0 2849
7505 e -mail council.su.@gmail.com Facebook สานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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ส่วนที่ 3
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยศิลปำกร
การประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นภารกิจหลักของสภามหาวิทยาลัย และเป็นที่ซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจะได้แสดงบทบาท หน้าที่ การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ
การประชุ ม ของสภามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2531 (ภาคผนวก 18 หน้า 155) ดังนั้น เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ทราบ
กระบวนการ ขั้นตอนในการประชุม สภามหาวิทยาลัย การติดต่อประสานงานต่างๆ จึงได้นาเสนอขั้นตอนการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย มีกระบวนการ ขั้นตอนที่สาคัญแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ
1) ก่อนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย
1.1) วัน เวลำ สถำนที่กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่ าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2531 ข้อ 7
กาหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้ง หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติไว้
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ กาหนดให้มีการจัดประชุมทุกเดือน ในวันพุธที่ 2 ของเดือน
ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
สาหรับการกาหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย สานักงานสภามหาวิทยาลัยจะจัดทา
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ล่วงหน้า 1 ปี และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี้เพื่อเป็นการวาง
แผนการประชุมและให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ทราบเวลาการประชุมล่วงหน้า หลังจากนั้นสานักงานสภา
มหาวิทยาลัยจะจัดส่งปฏิทินการประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน และจะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย www.council.su.ac.th
1.2) กำรจัดส่งระเบียบวำระกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย
ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย จะส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มระเบี ย บวาระการประชุ ม
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยล่วงหน้าก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย 7 วัน โดยจะจัดส่งไปตามสถานที่ที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
สาหรับระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปัจจุบันมี 2 รูปแบบ คือ
1) ระเบียบวาระการประชุมที่บรรจุในแฟ้มเอกสาร เป็นรูปแบบเดิม คือ รายละเอียดระเบียบ
วาระการประชุ ม เอกสารประกอบการประชุ ม ทั้ ง หมดจะบรรจุ อ ยู่ ใ นแฟ้ ม เอกสาร และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจะต้องนาระเบียบวาระมาในวันประชุมสภามหาวิทยาลัย
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2) ระเบียบวาระการประชุม ในระบบ e-meeting เป็นรูปแบบใหม่ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้เริ่มนามาใช้เมื่อเดือนเมษายน 2557 ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร ลดระยะเวลาในการจัดทาวาระ
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ
โดยรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม ระเบียบ ข้อบังคับ
ทั้งหมดอยู่ในระบบ e-meeting
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบ e-meeting สามารถเปิดอ่านระเบียบวาระการประชุม
จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางาน ที่บ้านได้ตั้งแต่วันที่ศุกร์ที่ 1 ของเดือน และในวั นประชุมสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเพื่อดูระเบียบวาระการ
ประชุม
สาหรับรายละเอียดขั้นตอนการใช้ระบบ e-meeting ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย อยู่ใน
ภาคผนวก 2 หน้า 75
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1.3) กำรประสำนงำนก่อนวันประชุมสภำมหำวิทยำลัย
ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย 3 วัน (วันจันทร์ที่ 2 ของเดือน) เจ้าหน้าที่สานักงานสภา
มหาวิทยาลัยจะโทรศัพท์ สอบถามกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้สังเกตการณ์ทุกท่าน ว่าสามารถเข้าร่วม
ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้หรือไม่ และจะประสานงานอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ อาทิ การเดินทาง
การรับประทานอาหารกลางวัน
2) วันประชุมสภำมหำวิทยำลัย
สภามหาวิทยาลัยกาหนดประชุมในวันพุธที่ 2 ของเดือน เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดยมีขั้นตอนดังนี้
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2.1) มหาวิทยาลัยเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.0013.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 3 สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ หลังจากรับประทานเสร็จสิ้น
จะเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ทีช่ ั้น 4 สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
2.2) ก่อนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัย จะมีการมอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมยินดีแก่ผู้ที่
ทาคุณประโยชน์ ชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย หรือในโอกาสต่างๆ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย

2.3) เปิดการประชุมสภามหาวิทยาลัย เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป
2.3.1) การประชุมสภามหาวิทยาลัย ยึด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2531 โดยจะใช้เวลาในการประชุมประมาณ 3 ชั่วโมง
การประชุมจะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
ระเบียบวำระที่ 1 เรื่องพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม
1.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
1.2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (วาระลับ)
ระเบียบวำระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ
2.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
2.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องค้ำงพิจำรณำ
ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำทักท้วง
4.1 การเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
4.2 มหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่
4.3 การเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร
4.4 โครงการเปิดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ
4.5 เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
4.6 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา
ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ
ระเบียบวำระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำเชิงนโยบำย
ระเบียบวำระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
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ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ทราบว่าเรื่องที่เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เพื่อพิจารณาในวาระปกติ และวาระลับของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีเรื่องใดบ้าง โดยเฉพาะเรื่องเสนอพิจารณา
ซึ่งมีจานวนมากและหลากหลายด้าน อาทิ ด้ านการเงินงบประมาณ ด้านการบริห ารงานบุคคล ด้านแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารงาน จึงได้รวบรวมเรื่องเพื่อทราบและพิจารณาต่างๆ เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เห็นภาพโดยสังเขป รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก 3 หน้า 78
2.3.2) สานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทาแฟ้มรวบรวม พ.ร.บ. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ทั้งของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา การตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย
รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก 4 หน้า 82
2.3.3) การประชุมสภามหาวิทยาลัย ศิลปากร จะมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Intranet ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับฟังการประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วย
นอกจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 สานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ แล้ว สภามหาวิทยาลัยยังจัดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยนอกสถานที่ใน
วิท ยาเขตต่ างๆ เพื่ อให้ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ได้รู้ จั ก แต่ ล ะวิ ทยาเขตของมหาวิ ท ยาลั ย และจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการให้ข้อเสนอแนะ คาแนะนาในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วย อาทิ การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ได้จัดประชุม ณ ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

3) หลังกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย
3.1) หลังการประชุมสภามหาวิทยาลัยประมาณ 2 สัปดาห์ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะ
ส่ง ร่างรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านพิจารณา และหากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประสงค์จะปรับหรือแก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กาหนดไว้
การเวียนร่ างรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันประชุมสภามหาวิทยาลัย รวดเร็วขึ้น
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3.2) รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย จะจัดส่ งให้ผู้ บริ ห าร คณะวิชา หน่ว ยงานในมหาวิทยาลัย ทราบและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th)
3.3) สาหรับระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 9 เมษายน
2557 กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย สามารถสื บ ค้ น ได้ จากเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย
(www.council.su.ac.th) โดยการ Login และใส่ password ของท่าน
4) ผู้เข้ำร่วมประชุมสภำมหำวิทยำลัย
การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในวาระปกติ นอกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ว
ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมฟังการประชุมด้วย เพื่อให้ทราบทิศทาง
นโยบาย และข้อเสนอแนะต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย ไปพร้อมกัน
โดยในการประชุมวาระปกติ มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวนประมาณ 65 คน ประกอบด้วย
1) นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมจานวน 37 คน
2) ฝ่ายเลขานุการ คือ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
และเจ้าหน้าที่ สานักงานสภามหาวิทยาลัย จานวน 6 คน
3) ผู้สังเกตการณ์ ประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการศูนย์ สถาบัน สานัก ที่
มิได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
4) ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี ผู้ อ านวยการกองนิ ติ ก าร ผู้ อ านวยการกองคลั ง
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
การประชุมวาระลับ มีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 39 คน ประกอบด้วย
1) นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมจานวน 37 คน
2) ฝ่ายเลขานุการ คือ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
จานวน 2 คน
5) ค่ำตอบแทนในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย
ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เรื่ อ ง อั ต ราค่ า เบี้ ย ประชุ ม และชุ ด กรรมการ หรื อ
อนุ กรรมการ ซึ่ งมีสิ ทธิ ได้รั บ ค่ าเบี้ ย ประชุม ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ได้กาหนดจ่ายค่ าเบี้ยประชุมแก่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
1) กาหนดค่าตอบแทนแก่นายกสภามหาวิทยาลัย ในอัตราเดือนละ 25,000 บาท
2) ค่าเบี้ยประชุมแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งละ 6,000 บาท
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งละ 6,000 บาท
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งละ 3,000 บาท
(4) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ครั้งละ 3,000 บาท
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6) กำรบริกำร และอำนวยควำมสะดวกแก่กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
6.1) การจัดรถรับ-ส่ง
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามสถานที่และเวลาที่แจ้งเจ้าหน้าที่
- วังท่าพระ หน้าสานักหอสมุด รถออกเวลา 11.30 น.
- นครปฐม หน้าตึกสานักงานอธิการบดี รถออกเวลา 11.00 น.
6.2) ค่าที่พัก/ค่าเดินทาง
- สาหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีที่พักประจาอยู่ต่างจังหวัด
และเดินทางมาประชุมสภามหาวิทยาลัย นั้น มหาวิทยาลัยจะเบิกจ่ายค่าที่พัก ค่าเดินทางให้ตามระเบียบของ
ราชการ
6.3) อาหาร
- อาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. ก่อนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 3 สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
- อาหารว่าง เครื่องดื่ม ในห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
6.4) สถานที่นั่งทางาน/ประชุม
- กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย สามารถมาใช้ ห้ อ งประชุ ม ของส านั ก งานสภา
มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ทางาน การเตรียมเข้าร่วมประชุมต่างๆ ได้
กรณีจะใช้เป็นห้องประชุม สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ที่สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร
6.5) บริการอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รับการประสานงานจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2. กำรประชุมระดมควำมคิดของสภำมหำวิทยำลัยและผู้บริหำรมหำวิทยำลัย
นอกเหนือจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่จัดเป็นประจาทุกเดือนแล้ว สภามหาวิทยาลัย ได้
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยจัดประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง เพื่อระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้าน
ต่างๆ ตามสถานการณ์แนวโน้มของการพัฒนาอุดมศึกษา รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แล้ว 2 ครั้ง คือ
1.ครั้งที่ 1 จัดเมื่อปี พ.ศ. 2553 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมสวนสาม
พรานริเวอร์ไซต์ อ. สามพราน จ. นครปฐม
ในหัว ข้อ การประชุมร่ วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลั ยกับผู้ บริห ารมหาวิทยาลั ย
ศิลปากรเพื่อการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยในอนาคต
2.ครั้งที่ 2 จัดเมื่อปี พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมสวนสามพราน
ริเวอร์ไซต์ อ. สามพราน จ. นครปฐม
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ในหั ว ข้ อ “ประชาคมอาเซีย นกับ โอกาส และแนวทางการพั ฒ นาการจัด การศึก ษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร”
ส าหรั บ สรุ ป ผลการประชุ ม ระดมความคิ ด ระหว่ า งสภามหาวิ ท ยาลั ย และผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 มีรายละเอียดอยู่ในภาคผนวก 5 หน้า 85
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ส่วนที่ 4
คณะกรรมกำรที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งตัง้
สภามหาวิทยาลัยมีบทบาท อานาจหน้าทีท่ ี่จะต้องดาเนินการจานวนมากและหลากหลายด้าน ดังนั้น
สภามหาวิทยาลัยจึงได้ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ขึ้น เพื่อช่วยกลั่นกรอง ดาเนินงาน ในด้านต่างๆ ซึ่ง
คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งขึ้น มีทั้งที่แต่งตั้งขึ้นตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนดไว้
และแต่งตั้งขึ้นเฉพาะกิจเพื่อช่วยทางาน กลั่นกรองงาน เพื่อให้การทางานของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วย
ความรอบคอบ รวดเร็ว มากขึ้น
สาหรับสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการจานวนหลายชุด จึงได้รวบรวมนาเสนอ
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ทราบ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป ดังนี้
1.คณะกรรมกำรที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้ง อาทิ
1.1 คณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2550
(สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2557 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ได้เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิล ปากร ว่ า ด้ว ยหลั ก เกณฑ์แ ละวิ ธี การพิจ ารณาแต่ ง ตั้ งบุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ง ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2557 แล้วอยู่ระหว่างการประกาศใช้)
ข้อบังคับฯ กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิช าการ
ประกอบด้วย
1) ประธานกรรมการ แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2) กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลั ย โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันนั้นๆ
จานวน 6 คน โดยแยกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
(1) กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จานวน 2 คน
(2) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 2 คน
(3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 2 คน
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกได้ (กรรมการชุดปัจจุบัน มีวาระวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 – 8 พฤศจิกายน
2557)
อำนำจหน้ำที่คณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร
1) พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานวิชาการและคณะอนุกรรมการอื่นตาม
ความจาเป็น
2) พิ จ ารณาความเห็ น ของคณะอนุ กรรมการประเมิ นผลงานวิช าการเพื่ อเสนอต่ อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
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3) ประเมิ น ผลการสอนของผู้ เ สนอขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ทั้ ง นี้ อ าจแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อดาเนินการดังกล่าวก็ได้ตามความเหมาะสม
4) พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
5) พิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ รวมทั้งการกาหนดแบบเอกสารต่างๆ เพื่อถือปฏิบัติให้
สอดคล้องตามประกาศ ก.พ.อ.
6) ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบังคับใช้และการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
รวมตลอดถึงข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงข้อบังคับนี้ทั้งหมดหรือแค่เพียงบางส่วน
1.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบประจำมหำวิทยำลัยศิลปำกร
สภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย ศิลปากร โดยมีหน้าที่
ดังนี้
1) เป็นที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
2) กากับดูแลเชิงนโยบายในระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบควบคุม
ภายใน (Internal Control) เพื่อส่งเสริมให้การทางานของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีประสิทธิภาพ
3) วางแผนงานตรวจสอบตามมาตรฐานความเสี่ยง (Risk Based Audit) ให้สานักงาน
ตรวจสอบภายในดาเนินการโดยมีรูปแบบการตรวจสอบอื่นๆ เพิ่มเติม นอกจากการตรวจสอบการดาเนินการให้
สอดคล้องตามระเบียบและตรวจสอบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี และอาจได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกได้ (กรรมการชุดปัจจุบัน มีวาระวันที่ 27 เมษายน 2556 – 26 เมษายน 2558)
1.3 คณะกรรมกำรกลั่นกรองหลักสูตร
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เพื่อช่วยตรวจสอบ ความถูกต้อง
ครบถ้วนและให้ข้อเสนอแนะในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร การเปิดหลักสูตรใหม่ การปิดหลักสู ตร
ของคณะวิชา มหาวิทยาลัย ซึ่งช่วยให้การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความรอบคอบและรวดเร็ว
มากขึ้น
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 3 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ
2) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
โดยได้เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในแต่ละกลุ่ม
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการอีกได้ (กรรมการชุดปัจจุบัน มีวาระวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 – 7 พฤศจิกายน 2557)
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1.4 คณะกรรมกำรจรรยำบรรณของมหำวิทยำลัยศิลปำกร
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2552 กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด้วย
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหนึ่งคน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเป็นประธาน
2) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่ไม่ดารงตาแหน่งผู้บริหารและมีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านศาสนา ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านสังคมศาสตร์ ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่นๆ ที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะวิชา และสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกด้านละ 1คน รวม
จานวน 4 คน เป็นกรรมการ
3) บุคคลที่ได้รับการยอมรับ โดยเป็นผู้แทนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเสนอชื่อจาก
หน่วยงานต่างๆ จานวน 1 คน เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีคัดเลือกจานวน 1 คน เป็นกรรมการ
4) บุคคลที่ได้รับการยอมรับ โดยเป็นผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการเสนอ
ชื่อจากหน่วยงานต่างๆ จานวน 1 คน เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีคัดเลือกจานวน 1 คน
คณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีตาแหน่งคราวละ 2 ปี (กรรมการชุด
ปัจจุบัน มีวาระวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 – 23 พฤษภาคม 2557)
อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ
1) สอบสวน พิจารณาและวินิจฉัยการกระทาผิดจรรยาบรรณ
2) กาหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
3) มีอานาจแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวน เพื่อทาการไต่สวนกรณีมีข้อกล่าวหาด้านจรรยาบรรณ
4) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของอนุกรรมการจรรยาบรรณประจาหน่วยงานและเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย
5) ดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
6) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ สภามหาวิทยาลัยว่าด้ว ยจรรยาบรรณของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
1.5 คณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัยศิลปำกร
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2556 กาหนดให้
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ประกอบด้วย
1) ประธานซึ่งเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2) กรรมการซึ่งเลื อกกัน เองจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้ อานวยการศูนย์
ผู้อานวยการสถาบั น ผู้ อานวยการส านักและหั ว หน้าหน่ว ยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐ านะเทียบเท่าคณะ
จานวนสามคน
3) กรรมการซึ่งเลื อกจากข้าราชการประจา จานวน 3 คน ตามวิธีการที่ที่ประชุมคณบดี
กาหนด
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4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ และด้านบริหารงาน
บุคคล ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกด้านละหนึ่งคน จากการเสนอชื่อของสานักงานอธิการบดี คณะและหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ด้านละหนึ่งคน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยศิลปากร มีวาระการดารงตาแหน่งคราว
ละ 2 ปี นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลั ยแต่งตั้ง และอาจได้รับการแต่งตั้งหรื อเลือกตั้งใหม่ได้ (กรรมการชุด
ปัจจุบัน มีวาระวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 – 26 พฤษภาคม 2559)
อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์
พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์พร้อมเสนอความเห็นและข้อวินิจฉัยในเรื่องอุทธรณ์
หรือเรื่องร้องทุกข์นั้นต่อสภามหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
1.6 คณะกรรมกำรที่ปรึกษำเกี่ยวกับนโยบำยกำรเงิน
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการเงิน ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินสาหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
อำนำจหน้ำทีค่ ณะกรรมกำรที่ปรึกษำเกี่ยวกับนโยบำยกำรเงิน
1) เสนอนโยบายเกี่ย วกับการเงิน และการจัดหาผลประโยชน์จากเงิน รายได้ ซึ่งรวมถึ ง
นโยบายเกี่ยวกับการหาเงินรายได้ตลอดจนวางระบบติดตามและประเมินผลการบริหารการเงินและจัดหา
ผลประโยชน์จากเงินรายได้
2) กลั่นกรองงบประมาณประจาปี รวมถึงปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณ และรายงานทางการ
เงินเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
3) กลั่นกรองการจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ หรือการตั้งหนี้สงสัยจะสูญตามระเบีย บ
ของมหาวิทยาลัย
4) กลั่นกรองงานต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเงินที่ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัย
5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใดอันอยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษาแทนได้
6) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ก าหนดในข้ อ บั ง คั บ นี้ ห รื อ ข้ อ บั ง คั บ อื่ น ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
มอบหมาย
คณะกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ เป็น
กรรมการอีกได้ (กรรมการชุดปัจจุบัน มีวาระวันที่ 30 ตุลาคม 2556 – 29 ตุลาคม 2558)
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1.7 คณะกรรมกำรกลั่นกรองด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยศิลปำกร
สภามหาวิทยาลั ย ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่ นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลั ย
ศิลปากร เพื่อช่วยพิจารณาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างรอบคอบ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.8 คณะกรรมกำรนโยบำยพัฒนำนักศึกษำ
สภามหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการพัฒนานักศึกษา จึง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนานักศึกษา เพื่อวางกรอบทิศทาง แนวทางการพัฒนานักศึกษา การให้บริการแก่นักศึกษา ฯลฯ แล้วเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
อำนำจหน้ำที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำนักศึกษำ
1) กาหนดกรอบ ทิศทางและนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา
บริการ สวัสดิการ งบประมาณ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็น
บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ลั กษณะตามอั ต ลั ก ษณ์ และสอดคล้ อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาตามเป้ า หมายของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรในการตอบสนองต่อสังคม
2) กาหนดมาตรการที่จาเป็นเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามกรอบทิศทางและนโยบาย
ที่กาหนดไว้
3) ติดตาม ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินการของมหาวิทยาลัย เพื่อการ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.9 คณะกรรมกำรสรรหำอธิกำรบดี
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2554 ข้อ 5 และข้อ 7 ให้
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกอบด้วย
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนสี่คน เป็นกรรมการ
3) ประธานสภาคณาจารย์ เป็นกรรมการ
4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่มิใช่ ผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี จานวน
หนึ่งคน เป็นกรรมการ
5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
6) ประธานชมรมข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นกรรมการ
อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำอธิกำรบดี
ให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ดาเนินการสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมที่สมควรดารง
ตาแหน่งอธิการบดีตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้โดยวิธีการที่สุจริตและยุติธรรม ทั้งนี้ให้ประเมินสถานการณ์
ความต้องการรวมทั้งผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผู้สมควรดารงตาแห น่ง
31

อธิการบดี และให้มีอานาจในการดาเนินการใดๆ ที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการในการสรรหาอธิการบดี
1.10 คณะกรรมกำรสรรหำคณบดี
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ข้อบังคับฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2550 กาหนดให้ ส ภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ สมควรดารง
ตาแหน่งคณบดี ประกอบด้วย
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หนึ่งคน
เป็นประธานกรรมการ
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
3) คณบดีของมหาวิทยาลัย จานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
4) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
จากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะเสนอมา จานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
5) ผู้แทนบุคลากรของคณะฯ จานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำคณบดี
ให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ดาเนินการสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมที่สมควรดารง
ตาแหน่งคณบดีตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้โดยวิธีการที่สุจริตและยุติธรรม ทั้งนี้ให้ประเมินสถานการณ์ความ
ต้องการของคณะ รวมทั้งผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผู้ สมควรดารง
ตาแหน่งคณบดี
1.11 คณะกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำรศูนย์ สถำบัน สำนักที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาผู้อานวยการศูนย์ สถาบัน สานัก และ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับฯ (ฉบับที่2)
พ.ศ.2550 ข้ อ 5 ข้ อ 7 ก าหนดให้ ส ภามหาวิทยาลั ย แต่งตั้ ง คณะกรรมการสรรหาผู้ ส มควรดารงต าแหน่ ง
ผู้อานวยการ ประกอบด้วย
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หนึ่งคน
เป็นประธานกรรมการ
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
3) คณบดีของมหาวิทยาลัย จานวนสองคน
เป็นกรรมการ
4) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
จากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะ สานักงานอธิการบดี
และหน่วยงานเสนอมา จานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรผู้อำนวยกำรศูนย์ สถำบัน สำนักที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ
ให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ดาเนินการสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมที่สมควรดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้โดยวิธีการที่สุจริตและยุติธรรม ทั้งนี้ให้ประเมินสถานการณ์
ความต้องการของหน่วยงาน รวมทั้งผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผู้สมควร
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
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1.12 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี
ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554 ข้อ 7 ให้ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง
เรี ย กว่ า คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ นผลการปฏิบั ติ ง านของผู้ ด ารงต าแหน่ งอธิ ก ารบดี
ประกอบด้วย
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 1 คน
เป็นประธานกรรมการ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 2 คน
เป็นกรรมการ
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา จานวน 1 คน
เป็นกรรมการ
4. กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู้ ด าร งต าแหน่ ง คณบดี เป็นกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลั ย ผู้ อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
จานวน 1 คน
อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ตามข้อบังคับ ข้อ 10 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้
1) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีตามนโยบายที่อธิการบดี
นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
2) กาหนดให้ อธิ การบดี จัดท า ชี้ แจง รายงานข้อ มูล ตามที่ คณะกรรมการกาหนด เพื่ อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
3) แต่งตั้งคณะทางานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อทาการใดๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่ได้ตามที่
เห็นสมควร
4) เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือให้ข้อมูล
5) ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการกากับดูแลให้การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์โดยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
6) อานาจหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
2. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำร
กรณี ที่ ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากสภามหาวิ ท ยาลั ย /
มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น คณะกรรมการ/คณะอนุ ก รรมการ/คณะท างาน จะได้ รั บ ค่ า ตอบแทน ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุม และชุดกรรมการ หรืออนุกรรมการ ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเบี้ย
ประชุ ม ลงวั น ที่ 5 กรกฎาคม 2555 ได้ ก าหนดจ่ า ยค่ า เบี้ ย ประชุ ม แก่ บุ ค คลภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ใน
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
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2.1 คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ให้จ่ายค่ าเบี้ย
ประชุมไม่เกิน 4,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง โดยให้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินและหรือเงินงบประมาณเงิน
รายได้ ใ นส่ ว นของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ คณะวิ ช า หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ สนอแต่ ง ตั้ ง ชุ ด คณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการดังกล่าวแล้วแต่กรณี เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เป็นอย่างอื่น
2.2 คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย หรือคณะวิชา หรือ
หน่วยงานต่างๆ เสนอให้แต่งตั้ง ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง โดยให้จ่ายจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินและหรือเงินงบประมาณเงินรายได้ ในส่วนของมหาวิทยาลัย หรือคณะวิชา หรือหน่วยงาน
ที่เสนอแต่งตั้งชุดคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการดังกล่าวแล้วแต่กรณี
2.3 คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะวิชา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 2,000 บาท ต่ อคน ต่อครั้ง โดยให้จ่ายจากเงิน
งบประมาณเงินรายได้ในส่วนของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่เสนอแต่งตั้ง
ชุดคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการดังกล่าวแล้ว
2.4 ให้ จ่ า ยค่ า เบี้ ย ประชุ ม แก่ บุ ค คลภายนอกซึ่ ง เป็ น ที่ ป รึ ก ษาในคณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 2.1-2.3 ในอัตราคนละ ครั้งละ เท่ากับอัตราที่กรรมการหรือ
อนุกรรมการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการชุดนั้นได้รับแล้วแต่กรณี
ทั้ ง นี้ ส ามารถเปิ ด ดู ร ายชื่ อ คณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งานสภา
มหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th)
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ส่วนที่ 5
ข้อมูลทั่วไปของมหำวิทยำลัยศิลปำกร
เพื่อให้ กรรมการสภามหาวิทยาลั ยได้ทราบข้อมูล เบื้องต้นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิล ปากร เพื่อ
ประโยชน์ต่อการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้สาธารณชนภายนอกทราบ
สาหรับข้อมูลที่รวบรวมนาเสนอนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้น หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประสงค์จะ
ทราบข้อมูล เพิ่มเติมสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและคณะวิชา หน่วยงาน นั้นๆ หรือติดต่อ
สานักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อประสานงานให้ต่อไป
1.ประวัติควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัยศิลปำกร
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ถื อ ก า เ นิ ด ขึ้ น จ า ก โ ร ง เ รี ย น ป ร ะ ณี ต ศิ ล ป ก ร ร ม สั ง กั ด ก ร ม ศิ ล ป า ก ร โ ด ย มี
ศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี (เดิมชื่อ Corrado Feroci) ชาวอิตาเลียน ซึ่งเดินทางมารับราชการในประเทศไทย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น เพื่ออบรมวิชา
จิตรกรรมและประติมากรรมให้แก่ข้าราชการและนักเรียนในสมัยนั้นโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน มีพระยำอนุมำน
รำชธน เป็นผู้อำนวยกำร(อธิกำรบดี) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่าง พ.ศ.2486-2492 และได้รับการยก
ฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2486 มีฐานะ
เทียบเท่ากรม คณะจิตรกรรมและประติมากรรม ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาแรก (ปัจจุบันคือคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์) ในปี พ.ศ.2498 จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมไทย (ซึ่งต่อมาได้ปรับ
หลั ก สู ต รและเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ) และคณะโบราณคดี หลั ง จากนั้ น ได้ จัด ตั้ ง คณะ
มัณฑนศิลป์ ขึ้นในปีต่อมา
ปี พ.ศ.2509 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายที่จะเปิดคณะวิชาและสาขาวิชาที่หลากหลายขึ้น แต่
เนื่องจากบริเวณพื้นที่ในวังท่าพระคับแคบมากไม่สามารถจะขยายพื้นที่ออกไปได้ หม่อนหลวงปิ่น มาลากุล
อธิการบดีในขณะนั้นจึงมีนโยบายขยายเขตการศึกษาไปยังพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยจัดตั้ง
คณะอักษรศาสตร์ พ.ศ.2511 คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2513 และคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2515 ตามลาดับ
หลังจากนั้นจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2529 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ.2535
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์ด้านศิลปะยิ่งขึ้น ได้ จัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ขึ้น เมื่อ พ.ศ.
2542 ที่สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
พ.ศ.2540 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขยายเขตการศึกษาไปจัดตั้ง วิทยาเขตแห่งใหม่ ที่จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อกระจายการศึกษาไปสู่ภูมิภาค ใช้ชื่อว่า "วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี" จัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ในปี พ.ศ.2544 คณะวิทยาการจัดการ ในปี พ.ศ.2545 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในปี พ.ศ.2546 และวิทยาลัยนานาชาติ ในปี พ.ศ.2546
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2.ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร “ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน”
ปณิธาน “สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม”
วิสัยทัศน์ “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์”
(Silpakorn is a Leading Creative University)
เอกลักษณ์ “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์”
อัตลักษณ์ “ชาวศิลปากรเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์”
จิตอาสา “นาความคิดสร้างสรรค์ไปทาประโยชน์แก่ผู้อื่น”
3.พันธกิจ
1) พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพขั้นสูง มีสติปัญญา
ความคิด และความรับผิดชอบต่อสังคม
2) ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
3) นาองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
4.สัญลักษณ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร พระพิฆเนศวรบนแถบชื่อมหาวิทยาลัยศิลปากร
สีประจามหาวิทยาลัย สีเขียวเวอร์ริเดียน
พระพิฆเนศวร เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการและการประพันธ์
พระหัตถ์ขวาบน ถือตรีศูล พระหัตถ์ขวาล่างถืองาช้าง พระหัตถ์ซ้ายบน
ถือปาศะ (เชือก) พระหัตถ์ซ้ายล่างถือครอบน้า ประทับบนลวดลายกนก
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5. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนมหำวิทยำลัยศิลปำกร (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557 )
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ประชุม ก.บ.พ.

ที่ประชุมคณบดี
อธิการบดี

สภาคณาจารย์

คณะกรรมการส่งเสริ ม
กิจการของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการ
ประจาวิทยาเขต

รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อานวยการ
ศูนย์/สถาบัน/สานัก
หอศิลป์

คณบดี

รองคณบดี/ผู้ชว่ ยคณบดี

ผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี

หัวหน้ าภาควิชา

ผู้อานวยการกอง
เลขานุการคณะ
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6.โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรมหำวิทยำลัยศิลปำกร (กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร
สานักงานอธิการบดี

คณะวิชา

ศูนย์/สถาบัน/สานัก

กองกลาง

คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์

กองการเจ้ าหน้ าที*่

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์

กองคลัง*

คณะโบราณคดี

กองงานวิทยาเขต

คณะมัณฑนศิลป์

กองบริ การการศึกษา

คณะอักษรศาสตร์

สานักบริ การวิชาการ**

กองแผนงาน

คณะศึกษาศาสตร์

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์

ศิลปากร*

คณะเภสัชศาสตร์

ตรกรรม
สถาบันคณะจิ
วัฒนธรรมภู
มิภาค

กองกิจการนักศึกษา
สานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา*
สานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี*

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ

หอศิลป์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
สถาบันวิจยั และพัฒนา
สานักหอสมุดกลาง

ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ตะวันตก

เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะดุริยางคศาสตร์ **

สานักงานตรวจสอบภายใน
กองบริ การอาคารสถานที่
และงานพาหนะ
พระราชวังสนามจันทร์ *

คณะสัตวศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร**
คณะวิทยาการจัดการ**

*แบ่งส่วนโครงสร้ างใหม่ ตาม

มติสภามหาวิทยาลัย
**หน่วยงานในกากับ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร**
วิทยาลัยนานาชาติ**
บัณฑิตวิทยาลัย
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7.ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ.2556-2563 (ปรับแผน)
7.1 มหาวิทยาลั ย ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน)
ประกอบด้ว ย 8 ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ 10 ยุท ธศาสตร์ 18 ตัว ชี้วัด 20 กลยุ ทธ์ โดยครอบคลุ มกรอบการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การ
บริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนาพาองค์กรสู่สากล โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 ทั้งนีไ้ ด้นาข้อมูลมาสรุปเป็นตาราง ดังนี้
ตำรำงที่ 3 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2556-2563 (ปรับแผน)
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่
เป้ำประสงค์
1 การพัฒนาหลักสูตร
มีหลักสูตรบูรณาการ
และจัดการเรียนการ
ระหว่างศาสตร์และศิลป์ที่
สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมี สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
ความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์

2 พัฒนานักศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อ
สังคม

นักศึกษามีความรู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์
คุณธรรม จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

3 การพัฒนา
สภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาที่เอื้อให้เกิด
การเรียนรู้ และ
ความคิดสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ และกระตุ้นให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีได้
งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ
4. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี
ตามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

5. จานวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น
หรือพัฒนาให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักศึกษา
6. ร้อยละของหน่วยงานที่มี
คะแนนประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อแหล่งเรียนรู้ของ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 3.51

กลยุทธ์
1.1 ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร
เพื่อสร้างผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานสากล
1.2 ปฏิรูปการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อ
สร้างความตระหนักรู้ของบัณฑิต
เรื่องประชาคมอาเซียน สังคมพหุ
วัฒนธรรม และเอกลักษณ์
ศิลปากร
2.1 เพิ่มขีดสมรรถนะสากลของ
บัณฑิต
2.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาที่รองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน
2.4 พัฒนาสมรรถนะศิษย์เก่า
รองรับการทางาน การประกอบ
อาชีพ ในประชาคมอาเซียน
3.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม
มหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และความคิดสร้างสรรค์
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 ด้ำนกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์
ยุทธศำสตร์ที่
เป้ำประสงค์
4 พัฒนาการวิจัยและ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเชิง
การสร้างสรรค์ เพื่อก้าว สร้างสรรค์
สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับการยอมรับ
ระดับชาติและ
นานาชาติ

ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ด้ำนบริกำรวิชำกำร
ยุทธศำสตร์ที่
เป้ำประสงค์
5. การมีส่วนร่วมกับ
เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์
ชุมชนในการเสริมสร้าง ความรู้แก่ชุมชนและสังคม
ความเข้มแข็งแก่สังคม
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด
7. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ทั้งหมด
8. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
9. ร้อยละของผลงานวิชาการที่
ได้รับการรับรองคุณภาพต่อจานวน
อาจารย์ประจาทั้งหมด

กลยุทธ์
4.1 การวิจัยและสร้างสรรค์ใน
ระดับชาติ และนานาชาติ
4.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพือ่
การใช้ประโยชน์ในทุกระดับ
4.3 การสร้างมูลค่าและองค์
ความรู้จากการวิจัยและสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด
10. ร้อยละโครงการบริการ
วิชาการที่ใช้บูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจยั ต่อ
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด

กลยุทธ์
บูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรม
การบริการวิชาการ การวิจัย และ
การจัดการเรียนการสอนใน
ระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ที่
เป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด
เป็นผู้นาในการอนุรักษ์
6. การอนุรักษ์และ
11. จานวนรางวัลระดับชาติ/
และประยุกต์ใช้ศิลปะและ นานาชาติที่ศิษย์เก่า นักศึกษา
ส่งเสริมเอกลักษณ์
วัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคุณค่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับใน
ศิลปะและวัฒนธรรม
และมูลค่าในระดับชาติ
ของชาติรวมทั้งการ
การเสริมสร้างเอกลักษณ์ด้าน
และนานาชาติ
ประยุกต์ใช้เพื่อรักษา
ศิลปวัฒนธรรม
คุณค่าและเพิ่มมูลค่าใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ
ประเด็นยุทธศำสตร์ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ยุทธศำสตร์ที่
เป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด
7. การบริหารจัดการ
1. บุคลากรมีทักษะและ
12. ร้อยละของหน่วยงานที่บรรลุ
องค์กรอย่างมี
ขีดความสามารถในการ
เป้าหมายการบริหารจัดการตาม
ประสิทธิภาพเพื่อการ ปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัตริ าชการของหน่วยงาน
เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง 2. มีโครงสร้างการบริหาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
การสร้างสรรค์
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
13. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิ
และคล่องตัวรองรับการ
การศึกษาระดับปริญญาเอกต่อ
เปลี่ยนแปลง
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
14. จานวนผู้ได้รับตาแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้นต่อจานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด

กลยุทธ์
6.1 พัฒนาสู่ความเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานการบูร
ณาการบริการทางวิชาการและ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6.2 การเป็นผู้นาด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์
7.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
ตามแนวทางการบริหารงาน
หลากหลายรูปแบบ
7.2 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร
7.3 สร้างความรับรู้ในภาพลักษณ์
และการยอมรับในมาตรฐานการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อ
สาธารณชน
7.4 การปรับเปลีย่ นสถานะเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 6 ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ยุทธศำสตร์ที่
เป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
8. การพัฒนาระบบ
1.มีระบบสารสนเทศที่มี
15. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 8.1 จัดทาฐานข้อมูลและปรับปรุง
สารสนเทศเพื่อการ
คุณภาพและครอบคลุมใน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
บริหารจัดการตามพันธ การบริหารจัดการ
จัดการ
กิจให้มีประสิทธิภาพ
ทรัพยากรและการ
16. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ใน
ดาเนินการต่างๆ ของ
การดาเนินการด้านเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
สารสนเทศต่องบประมาณทั้งหมด
2.มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่รองรับการ
ดาเนินการตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ 7 ด้ำนงบประมำณ กำรเงินและกำรคลัง
ยุทธศำสตร์ที่
เป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด
9. ปรับปรุงระบบ
ระบบการเงินงบประมาณ 17. ร้อยละความสาเร็จของการ
การเงินงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ
การเงินของหน่วยงาน

กลยุทธ์
9.1 การเงินและงบประมาณ

ประเด็นยุทธศำสตร์ 8 กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นนำนำชำติด้ำนศิลปวัฒนธรรมและกำรออกแบบ
ยุทธศำสตร์ที่
เป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
10. พัฒนามาตรฐาน
มหาวิทยาลัยได้รับการ
18. จานวนหน่วยงานภายนอกที่มี 10.1 การขยายพื้นที่ทางการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมและการ ยอมรับด้าน
ความร่วมมือในการอนุรักษ์พัฒนา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ออกแบบสู่นานาชาติ
ศิลปวัฒนธรรมและการ
ศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งในและ
กับภาคี
ออกแบบในระดับ
ต่างประเทศ
นานาชาติ

สาหรั บรายละเอีย ดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ยศิลปากร พ.ศ.
2556-2563 (ปรับแผน) อยู่ในภาคผนวก 6 หน้า 89
7.2 เป้ำหมำยผลลัพธ์เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ
เป้าหมายผลลัพธ์สุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) ได้
กาหนดไว้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย
(1) เชิงปริมำณ ได้กาหนดเป้าหมายผลลัพธ์ด้านนักศึกษา ดังนี้
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ตำรำงที่ 4 เป้าหมายผลลัพธ์ด้านนักศึกษา
เป้ำหมำย
หลักตำม
ยุทธศำสตร์
ด้ำนนักศึกษำ

ข้อมูลปัจจุบัน
(ปีงบประมำณ พ.ศ.2556)

เกณฑ์ สกอ./สมศ./ก.พ.ร.
นโยบำยรัฐบำล

เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
เมื่อสิ้นแผน (พ.ศ.2563)

(พิจารณาจากข้อมูลปัจจุบันและศักยภาพ
ที่คาดว่าจะดาเนินการได้)

1. จานวนนักศึกษารวมทั้งหมด 26,385 คน

1. จานวนนักศึกษารวมทั้งหมด 30,000 คน

2. สัดส่วนร้อยละนักศึกษา จาแนกตามระดับ
การศึกษา
ปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา
85.47
:
14.53
(22,551 คน)
(3,834 คน)

2. สัดส่วนร้อยละนักศึกษา จาแนกตาม
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา
70
:
30
(21,000 คน)
(9,000 คน)

3. สัดส่วนร้อยละนักศึกษา จาแนกตามกลุ่ม
สาขาวิชา
ศิลปะและ : มนุษยศาสตร์ : วิทยาศาสตร์
การออกแบบ
0.67 : 2.29 :
2.04
(13.34)
(45.78)
(40.88)

1) นโยบายรัฐบาล
สังคมศาสตร์ : วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
60
:
40

3. สัดส่วนร้อยละนักศึกษา จาแนกตามกลุ่ม
สาขาวิชา
ศิลปะและ : มนุษยศาสตร์ : วิทยาศาสตร์
การออกแบบ
1
:
2
:
2

(2) เชิงคุณภำพ กาหนดเป้าหมายผลลัพธ์ไว้ดังนี้
(2.1) บัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรมีคุณลักษณะโดดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
(2.2) ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยถูกนาไปใช้เป็นฐานข้อมูลการบริการวิชาการ
(2.3) ชุมชนและสังคมได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย
(2.4) มหาวิทยาลัยเป็นผู้นาในการประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบเพื่อเพิ่ มคุณค่าและ
มูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ
8. แผนงำน /โครงกำร เชิงยุทธศำสตร์ ที่อธิกำรบดีนำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย
อธิการบดีได้นาเสนอแผนงาน /โครงการ เชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2556 -2559 (อธิการบดี
ดารงตาแหน่ง ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2556-12 มีนาคม 2560) ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
4/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 โดยประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 31 แผนงาน/โครงการ รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก 7 หน้า 94
9.ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
ได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียดดูได้จากแผ่น CD ที่แนบมาพร้อมนี้) มาสรุป ดังนี้
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9.1 ด้ำนนักศึกษำ
9.1.1 นักศึกษำใหม่
ปีการศึกษา พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจานวนนักศึกษาใหม่รวมทั้งสิ้น 7,559
คน จาแนกเป็น
- นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี จานวน 7,108 คน (ร้อยละ 82.76)
- ระดับปริญญาโท
จานวน 368 คน (ร้อยละ 15.16)
- ระดับปริญญาเอก
จานวน 83 คน
(ร้อยละ 2.08)
(ข้อมูลจากระบบลงทะเบียนนักศึกษา ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557)
สัดส่วนของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา พ.ศ.2556 จาแนกตามระดับการศึกษา ปริญญาตรี :
ปริญญาโท : ปริญญาเอก = 82.76 : 15.16 : 2.08
9.1.2 นักศึกษำรวม
ปีการศึกษา พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนักศึกษารวมทุกระดับการศึกษา จานวน
ทั้งสิ้น 26,880 คน จาแนกเป็น
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน 22,807 คน (ร้อยละ 82.76)
- ระดับปริญญาโท
จานวน 3,273 คน (ร้อยละ 15.16)
- ระดับปริญญาเอก
จานวน 800 คน (ร้อยละ 2.08)
สัดส่วนของนักศึกษารวมในปีการศึกษา พ.ศ.2557 จาแนกตาม ระดับการศึกษา ปริญญา
ตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก = 82.76 : 15.16 : 2.08
9.1.3 บัณฑิตผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ปีการศึกษา พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 6,267 คน
จาแนกเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี จานวน 5,422 คน (ร้อยละ 82.76)
- ระดับปริญญาโท จานวน 766 คน (ร้อยละ 15.16)
- ระดับปริญญาเอก จานวน 7 คน
(ร้อยละ 2.08)
สัดส่วนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จาแนกตามระดับการศึกษา ปริญญาตรี :
ปริญญาโท : ปริญญาเอก = 82.76 : 15.16 : 2.08
9.1.4 แผนรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ปีกำรศึกษำ 2557 – 2563
มหาวิ ทยาลั ยได้จั ดทาแผนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557-2563
เพื่อให้การดาเนินงานด้านแผนหลักสูตรและการรับนักศึกษามีความชัดเจนและสอดคล้องตามเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2556 – 2563 (ปรับแผน) โดยสรุป คือ
(1) จานวนนักศึกษาใหม่ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2563 ทุกระดับการศึกษา จานวน 11,670
คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี 7,210 คน (ร้อยละ 61.78 ) ระดับปริญญาโท 3,769 คน (ร้อยละ 32.30) และ
ระดับปริญญาเอก 691 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.92) เมื่อจาแนกสัดส่วนระหว่าง ปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา คิดเป็น
61.78 : 38.22
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(2) แผนจานวนนักศึกษารวม เมื่อสิ้นสุดแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา
2563 พบว่า มีนักศึกษารวมจานวนทั้งสิ้น 40,424 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี 29,480 คน (ร้อยละ 72.93)
ระดับปริญญาโท 8,650 คน (ร้อยละ 21.40) และระดับปริญญาเอก 2,294 คน (ร้อยละ 5.67) หรือจาแนกเป็น
ระดับปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา 72.93 : 27.07
(3) เมื่อพิจารณาการเพิ่มขึ้นของจานวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2557 เปรียบเทียบกับ
เมื่อสิ้นสุดแผนในปีการศึกษา 2563 พบว่า จานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นจานวน 2,022 คน (ร้อยละ 20.96)
รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก 8 หน้า 99
9.2 หลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
9.2.1 จำนวนหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีหลักสูตรที่จัดการศึกษาทั้งสิ้น 185 หลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 79 หลักสูตร (ร้อยละ 42.70) และระดับบัณฑิตศึกษา 106 สาขา (ร้อยละ 57.30)
และจาแนกตามประเภทการจัดการเรียนการสอน เป็นหลักสูตรภาษาไทยจานวน 174 หลักสูตร (ร้อยละ 94.05)
และหลักสูตรนานาชาติจานวน 11 หลักสูตร (ร้อยละ 5.95) (ข้อมูลจากรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 หน้า 17)
9.2.2 แผนหลักสูตร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ปีกำรศึกษำ 2557 – 2563
มหาวิท ยาลั ย ได้จั ดท าแผนหลั ก สู ต ร มหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร ปี การศึ กษา 2557-2563
เพื่อให้การดาเนินงานด้านแผนหลักสูตรและการรับนักศึกษามีความชัดเจนและสอดคล้องตามเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2556 – 2563 (ปรับแผน) โดยสรุป คือ
(1) หลักสูตรที่เปิดใหม่ระหว่างปีการศึกษา 2557-2563 มีการเปิดหลักสูตรเพิ่มขึ้นเมื่อ
สิ้นสุดแผนจานวน 81 หลักสูตร (ร้อยละ 43.78) จากจานวนหลักสูตรในปีการศึกษา 2556 โดยเป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีจานวน 22 หลักสูตร (ร้อยละ 27.16) และระดับบัณฑิตศึกษาจานวน 59 หลักสูตร (ร้อยละ
72.84) ประกอบด้ว ยหลั กสู ตรปริญญาโทจานวน 37 หลักสูตร และหลักสู ตรระดับปริญญาเอกจานวน 22
หลักสู ตร เมื่อจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา เป็นกลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 11 หลั กสูตร หลั กสูตร
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 37 หลักสูตร และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33 หลักสูตร หรือคิดเป็น
สัดส่วน 13.58 : 45.68 : 40.74
(2 ) เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2563 พบว่ามีหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 266 หลักสูตร จาแนกตาม
ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี 101 หลักสูตร (ร้อยละ 37.97) และระดับบัณฑิตศึกษา 165 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท 108 หลักสูตร (ร้อยละ 40.60) และระดับปริญญาเอก 57 หลักสูตร (ร้อยละ 62.03) และจาแนก
ตามประเภทหลั กสู ตรเป็ นหลั กสู ตรภาษาไทย 240 หลั กสู ตร (ร้อยละ 90.23) และหลั กสูตรนานาชาติ 26
หลักสูตร (ร้อยละ 9.77) คิดเป็นสัดส่วนหลักสูตรภาษาไทย ต่อหลักสูตรนานาชาติ 90.23 : 9.77
รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก 9 หน้า 101
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9.3 งำนวิจัยและสร้ำงสรรค์
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาเป็ น หน่ว ยงานกลางในการประสานงานและบริ ห ารงานวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัย โดยกาหนดแผนปฏิบัติงาน ระบบกลไกการสนับสนุน การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทต่างๆ
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติโดยกระบวนการบริหาร
จัดการงานวิจัยตั้งแต่การกาหนดหลักเกณฑ์ก ารสนับสนุนทุนวิจัย การจัดสรรทุนวิจัย การทาสัญญารับทุน และ
เบิ ก จ่ า ยเงิ น วิ จั ย ตลอดจนติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการวิ จั ย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สร้ า งผลงานวิ จั ย ให้ มี คุ ณ ภาพ
นอกจากนั้ น สถาบั น วิจั ย และพัฒ นายั งเป็ น สถาบัน แม่ข่ ายที่ รับผิ ดชอบประสานงานโครงการเครือ ข่ายวิจั ย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างให้กับสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย จานวน 30 สถาบัน เพื่อสนับสนุนการวิจัยตาม
กรอบแนวทางการวิจัยของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยได้จัดทา
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ศิลปากร พ.ศ.2555 (สภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ให้ความเห็นชอบ) และได้ดาเนินการจัดตั้ง
กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามระเบียบดังกล่าว
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่ง เพื่อ
ดาเนินการโครงการวิจัย จานวนทั้งสิ้น 113,242,000 บาท จาแนกเป็น
-งบประมาณแผ่นดิน
จานวน 39,818,400 บาท (58 โครงการ)
-งบประมาณเงินรายได้ (โครงการปกติ) จานวน 18,375,900 บาท
-งบประมาณเงินรายได้โครงการพิเศษ จานวน 48,157,700 บาท
-งบประมาณเงินสะสม (จัดทาโครงการ) จานวน 6,890,000 บาท
และได้จั ดท าแผนการด าเนิน งานกองทุน วิ จั ย และสร้า งสรรค์ เพื่ อสนับ สนุ นการวิจั ยและ
สร้างสรรค์ จานวน 892 โครงการ จานวนเงิน 36,714,928.22 บาท (สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่
3/2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557) รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก 10 หน้า 103
นอกจากนั้นได้รวบรวมผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในปี พ.ศ.2555 – 2556 (สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันที่ 14
พฤษภาคม 2557) รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก 11 หน้า 104
9.4 กำรบริกำรวิชำกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับงบประมาณจากทุกแหล่งในการดาเนิน
โครงการบริการวิชาการทั้งสิ้นจานวน 48,877,200 บาท จาแนก เป็น
- งบประมาณแผ่นดิน
จานวน 24,273,600 บาท
- งบประมาณเงินรายได้ (โครงการ ปกติ) จานวน 17,276,300 บาท
- งบประมาณเงินรายได้ (โครงการพิเศษ) จานวน 6,727,300 บาท
- งบประมาณเงินสะสม (จัดทาโครงการ)
จานวน 600,000 บาท
เมื่อจาแนกงบประมาณและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณจากทุกแหล่งตามกลุ่ม
สาขาวิชาและหน่วยงานสนับสนุน พบว่า กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้รับงบประมาณในการ
ดาเนินโครงการบริการวิชาการมากที่สุด จานวน 15,735,400 บาท รองลงมาคือ หน่วยงานสนับสนุน จานวน
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14,919,100 บาท กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวน 9,332,000 บาท และกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 8,890,700 บาท
โดยมีสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มสาขาวิชาและหน่วยงาน ดังนี้ กลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ : หน่วยงานสนับสนุน เท่ากับ 32.19 : 18.19: 19.09: 30.52
ทั้งนีม้ หาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดตั้งสานักบริการวิชาการ ขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานของสานักบริการวิชาการ พ.ศ.2538 มีหน้าที่หารายได้ให้มหาวิทยาลัยโดย
ให้บริการวิชาการในฐานะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย และ/หรือหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย รับผิดชอบการ
บริหารโครงการ ซึ่งเน้นการให้บริการวิชาการแก่สังคมในเชิงธุรกิจเป็นหลัก และได้จดทะเบียนที่ปรึกษาไว้กับ
กระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษาประเภท A ให้บริการในฐานะที่ปรึกษากับหน่วยงานภาครั ฐ โดยเน้นการบริการ
วิชาการในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน และ/หรือสาขาที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ และทาหน้าที่ประสานงาน
และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะวิชา หน่วยงาน
9.5 ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่ง เพื่อดาเนิน
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งสิ้น จานวน 27,918,400 บาท จาแนกเป็น
- งบประมาณแผ่นดิน
จานวน 19,238,700 บาท (38 โครงการ)
- งบประมาณ เงินรายได้ (โครงการปกติ) จานวน 5,351,700 บาท
- งบประมาณเงินรายได้ (โครงการ พิเศษ) จานวน 3,028,000 บาท
- งบประมาณเงินสะสม (จัดทาโครงการ) จานวน 300,000 บาท
เมื่อจาแนกโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งตามกลุ่ ม
สาขาวิชาและหน่วยงานสนับสนุน พบว่า หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ หอศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย กองกลาง กองงาน
วิทยาเขต ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมมากที่สุด จานวน 16,547,200
บาท (15 โครงการ) รองลงมาคือ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จานวน 6,561,200 บาท (13
โครงการ) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 4,636,000 บาท (10 โครงการ) และกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวน 174,000 บาท
ทั้งนี้ มีสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งจาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และหน่วยงาน
สนับสนุน ดังนี้ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หน่วยงาน สนับสนุน เท่ากับ 23.50 : 0.62 : 16.61 : 59.27
9.6 จำนวนอำจำรย์และบุคลำกรและผู้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
9.6.1 จำนวนบุคลำกร
ปีการศึกษา พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีบุคลากร จานวน 2,928 คน จาแนก
ตามประเภทได้ดังนี้
(1) พนักงานวิชาการ
จานวน 749 คน (ร้อยละ 25.58)
(2) พนักงานสนับสนุน
จานวน 657 คน (ร้อยละ 22.44)
(3) อาจารย์ประจาที่ เป็นข้าราชการ
จานวน 405 คน (ร้อยละ 13.83)
(4) ข้าราชการสายช่วยวิชาการ
จานวน 344 คน (ร้อยละ 11.75)
(5) ลูกจ้างชั่วคราว
จานวน 560 คน (ร้อยละ 19.13)
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(6) ลูกจ้างประจา

จานวน 213 คน (ร้อยละ 7.27)

9.6.2 จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
มหาวิทยาลัยได้สรุปข้อมูลผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ณ เดือนกรกฎาคม 2557 มีจานวนดังนี้
(1) อาจารย์
จานวน 685 ราย
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 297 ราย
(3) รองศาสตราจารย์
จานวน 113 ราย
(4) ศาสตราจารย์
จานวน 18 ราย
รวม
จำนวน 1,113 รำย
คิดเป็นสัดส่วน อาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ศาสตราจารย์
(ร้อยละต่อทั้งหมด) = 61.5 : 26.7 : 10.2 : 1.6
สถำนภำพอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ (ข้อมูล สกอ. สำรวจเมื่อเดือนสิงหำคม 2555) **
อาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ศาสตราจารย์ = 56.4 : 24.1 : 17.5 : 2.0
** รองศาสตราจารย์ นพ.กาจร ตริยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการนาเสนอแนว
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 (รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
9/2557 วันที่ 10 กันยายน 2557) รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก 12 หน้า 106
9.7 งบประมำณ
ในปีงบประมาณ 2557 มีงบประมาณจากทุกแหล่งรวม ทั้งสิ้น 2,685,160,200 จาแนกตาม
แหล่งงบประมาณได้ดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน
1,222,901,900 บาท (ร้อยละ 45.54)
2. งบประมาณเงินรายได้
1,462,258,300 บาท (ร้อยละ 54.46)
2.1 โครงการปกติ
573,414,800 (ร้อยละ 39.21)
2.2 โครงการพิเศษ
790,579,500 (ร้อยละ 54.07)
2.3เงินสะสมเพื่อจัดทาโครงการ
98,264,000 (ร้อยละ 6.72)
ในปีงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยได้เสนองบประมาณ
ดังนี้
1.วงเงินงบประมาณรายรับประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีจานวนทั้งสิ้น 2,848,316,600
บาท
2.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีจานวน
ทั้งสิ้น 2,989,754,700 บาท (งบประมาณรายจ่ายนี้ได้นาเงินสะสมมารวมด้วย จานวน 178,915,800 บาท) โดย
มีแหล่งที่มาดังนี้
2.1 งบประมาณแผ่นดิน
2.2 งบประมาณเงินรายได้

1,374,069,600 บาท
1,615,685,100 บาท
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3.งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน 1,615,685,100
บาท ประกอบด้วย
3.1 เงินรายได้ (โครงการปกติ)
628,959,700 บาท
3.2 เงินรายได้ (โครงการพิเศษ)
807,809,600 บาท
3.3 เงินสะสม
178,915,800 บาท
(สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2557 วันที่ 10 กันยายน 2557) รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก 13 หน้า 108
9.8 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
9.8.1 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ น ประจ าทุ ก ปี โดยใน
ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยสรุป ดังนี้
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร พบว่า มหาวิท ยาลั ยศิล ปากร มีผลกำรประเมิน ตำมตัวบ่งชี้ สกอ.และสมศ.
ภำพรวมอยู่ในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ย 4.49 โดยมีผลการประเมินปัจจัยกระบวนการ (process) อยู่ในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.72 รองลงมา ปัจจัยผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.48
และปัจจัยนาเข้า (input) อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.52 ตามลาดับ รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก 14 หน้า 112
9.8.2 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก
มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. เมื่อวันที่ 28-31
สิงหาคม 2555 โดยใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2554-2555 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.)
คะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก สมศ. คือ 4.44 อยู่ในระดับดี รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก 14 หน้า 114
9.9 กำรทำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันต่ำงๆ
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2556-2559 เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงและพัฒนามหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ และใช้เป็น
กรอบแนวทางในการพัฒนาการทางานและพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวเนื่องกับด้านต่างประเทศ
มหาวิ ทยาลั ย ได้ ทาข้ อตกลงความร่ ว มมื อทางวิช าการกั บหน่ ว ยงาน องค์ก ร สถาบัน จาก 16
ประเทศ 4 ทวีป คือ ทวีปเอเชีย จานวน 38 ฉบับ ทวีปออสเตรเลีย 4 ฉบับ ทวีปยุโรป 13 ฉบับ และทวีปอเมริกา
จานวน 4 ฉบับ (ข้อมูลจากรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
หน้า 73) รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก 15 หน้า 115
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10. สถำนที่ตั้ง คณะวิชำ หน่วยงำน
10.1 วังท่ำพระ ตั้งอยู่เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200 โทรศัพท์ 0 2623 6115 โทรสาร 0 2225 7258 มีพื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน

รายละเอียดคณะวิชา หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในวังท่าพระ อยู่ในภาคผนวก 16 หน้า 116
10.2 วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ ตั้งอยู่ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000 โทร 0 3425 5090 โทรสาร 0 3425 5099 มีพื้นที่ 440 ไร่ เป็นที่เช่าจากสานักทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์

รายละเอียดคณะวิชา หน่วยงานที่ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อยู่ในภาคผนวก 16 หน้า 117
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10.3 วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ตั้งอยู่ เลขที่ 1 ม.3 ถ.ชะอา-ปราณบุรี ต.สามพระยา อ.ชะอา
จ.เพชรบุรี 76120 โทร 0 3259 4043-50 โทรสาร 0 3259 4026 มีพื้นที่ 821 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา เป็นที่
ราชพัสดุมอบให้มหาวิทยาลัยใช้จัดการศึกษา

รายละเอียดคณะวิชา หน่วยงานที่ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อยู่ในภาคผนวก 16 หน้า 118
10.4 สำนักงำนอธิกำรบดี ตลิ่งชัน ตั้งอยู่เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0 2849 7500 โทรสาร 0 2849 7518 โดยตั้งอยู่บริเวณเดียวกับศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร (องค์การมหาชน) มีพื้นที่ 6 ไร่ 80 ตารางวา เป็นที่ราชพัสดุ มอบให้ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน)

รายละเอียดคณะวิชา หน่วยงานที่ตั้งอยู่ที่สานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน อยู่ในภาคผนวก 16 หน้า 119
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10.5 อำคำร กสท. โทรคมนำคม ตั้งอยู่ที่ อาคาร กสท.โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ถ.เจริญกรุง
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร 0 2233 4995-7 โทรสาร 0 2233 4995 เป็นพื้นที่เช่า

รายละเอียดคณะวิชา หน่วยงานที่ตั้งอยู่ที่ อาคาร กสท. โทรคมนาคม อยู่ในภาคผนวก 16 หน้า 120
11.วันสำคัญของมหำวิทยำลัยศิลปำกร และกำรจัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีวันสาคัญที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติความเป็นมา การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
สาคัญ อาทิ (ข้อมูล จากกองกลาง สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน)
11.1 วันศิลป์ พีระศรี ตรงกับวันที่ 15 กันยายน
มหาวิทยาลัยศิลปากรตระหนักถึงคุณูปการของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่มีต่อมหาวิทยาลัย
และ ประเทศไทย จึงได้กาหนดวันที่ 15 กันยายน ของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของท่านเป็น “วันศิลป์
พีระศรี” มหาวิทยาลัยศิลปากร กรมศิลปากร สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร และสโมสรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมกันจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2435 ณ ประเทศอิตาลี ได้เข้ามารับ
ราชการในประเทศไทย ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผู้บุกเบิกงานทางด้านศิลปะและ
ร่วมก่อตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรม ซึ่งต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร
กิจกรร วันศิลป์ พีระศรี อาทิ - พิธีทางศาสนาในช่วงเช้า
- การวางช่อดอกไม้ที่อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
- การแสดงนิทรรศการต่างๆ ของคณะวิชา และหอศิลป์
- การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี
- การมอบทุนการศึกษาศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และทุนการศึกษาอื่นๆ
- การพบปะสังสรรค์ของนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน
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11.2 วันนริศฯ จัดในช่วงปลายเดือนเมษายน
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ สมเด็จครู นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม เป็นพระราช
โอรส ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นเอกอัครศิลปิ นแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งผลงานทาง
ศิลปะของพระองค์ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม วิจิตรศิลป์ นาฎศิลป์ และด้านอื่นๆ ล้วนแต่เป็นผลงานทางศิลปะที่
สาคัญ ทรงคุณค่า และได้ประจักษ์แก่ชาวไทยแล้ว เป็นต้นว่า อุโบสถวัดเบญจมบพิตร พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
จิตรกรรมฝาผนังที่วัดราชาธิวาส นับว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทาง ศิลปะอย่างแท้จริง
ปัจจุบันวังท่าพระ เป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร เคยเป็นสถานที่ประทับของ สมเด็จฯ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขอซื้อวังท่าพระจาก พระทายาทของพระองค์
เมื่อปี พ.ศ.2500
ดังนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญ และเพื่อเป็น
การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ จึงจัดให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนริศขึ้น
เป็นประจาทุกปี
กิจกรรมในวันนริศฯ ประกอบด้วย พิธีไหว้ครูช่าง พิ ธีบวงสรวงรูปปั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และพระสัมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าพรรณราย การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม
และการแสดงดนตรีของนักศึกษา และงานแสดงนิทรรศการ การกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ

11.3 วันสถำปนำมหำวิทยำลัย ตรงกับวันที่ 12 ตุลาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการยกฐานะจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม มาเป็น มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2486 จึงถือเอาวันที่ 12 ตุลาคมของทุกปีเป็น
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
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การจัดกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัย อาทิ พิธีสงฆ์ กิจกรรมเปิดบ้านศิลปากร การมอบของ
ที่ระลึกแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ ผู้อุปการคุณ ผู้ทาชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพล
เรือนดีเด่น นักวิจัยดีเด่น และนักศึกษาเก่าดีเด่น เป็นต้น

(ภาพจากข่าวศิลปากร ปีที่ 38 ฉบับที่ 375 ตุลาคม 2556)
11.4 วันศำสตรำจำรย์ หม่อมหลวงปิ่น มำลำกุล
ปี พ.ศ.2509 มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยศำสตรำจำรย์ หม่อมหลวงปิ่น มำลำกุล อธิการบดีใน
ขณะนั้น มีนโยบายที่จะเปิดคณะวิชาและสาขาวิชาที่ หลากหลายขึ้น แต่เนื่องจากบริเวณพื้นที่ในวังท่าพระคับ
แคบมาก ไม่สามารถจะขยายพื้นที่ออกไปได้ จึงได้ขยายเขตการศึกษาไปยังพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม โดยจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ. 2511 คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2513 (เป็นคณบดีท่านแรกของคณะ)
และคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2515 ตามลาดับ หลังจากนั้น จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2529 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล เป็นบุคคลสาคัญของโลก และศิลปิ นแห่งชาติ อดีต
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวั ฒ นธรรม อดี ต อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร วิทยาลัยวิชาการศึกษา และผู้ก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้วันที่ 24 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของท่านเป็นวัน
ศาสตราจารย์ หม่ อ มหลวงปิ่ น มาลากุ ล การจั ด กิ จ กรรม อาทิ พิ ธี ส งฆ์ การวางช่ อ ดอกไม้ ที่ อ นุ ส าวรี ย์
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล การกล่าวคาสดุดี การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เป็นต้น

53

11.5 วันพระยำอนุมำนรำชธน ตรงกับวันที่ 14 ธันวาคม
ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2431 ท่านเป็นนักปราชญ์
และนักการศึกษาคนสาคัญของไทย เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลก โดยได้รับการยกย่องจาก
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
พระยาอนุมานราชธนได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อวงการศึกษาด้านศิลปะของประเทศไทย
โดยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งโรงเรียนศิลปากรแผนกช่างซึ่งเดิมคือโรงเรียนประณีต
ศิลปกรรม ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2486 ตามคาบัญชาของจอมพล ป.พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี จึงถือว่าพระยาอนุมานราชธนเป็นผู้มีส่วนสาคัญในการให้กาเนิดมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ระหว่าง พ.ศ. 2486 – 2492 ท่านยังดารงตาแหน่งผู้อานวยการมหาวิทยาลัยศิลปากรคนแรกในฐานะอธิบดีกรม
ศิลปากรอีกด้วย
เพื่อเป็นการราลึกถึงพระคุณและรู้สึกภาคภูมิใจในศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน ตลอดจน
เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณปราชญ์ของแผ่นดิน และผู้มีส่วนสาคัญในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้เจริญเติบโต
ก้าวหน้าในศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ มาจนทุกวันนี้ นับว่าท่านมีส่วนสาคัญอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยศิลปากรเห็น
ควรที่จะพิจารณากาหนดวัน “พระยาอนุมานราชธน” ขึ้นเป็นวาระประจาปีของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดให้วันที่
14 ธันวาคม (วันเกิด) เป็นงาน “วันพระยาอนุมานราชธน
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ส่วนที่ 6
แผนยุทธศำสตร์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
สภามหาวิทยาลัยมีบทบาท หน้าที่ที่สาคัญ คือ กาหนดทิศทาง นโยบาย และการให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น จึ ง ได้ ร วบรวมแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดทิศทาง นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย และการให้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะต่างๆ
ยุทธศาสตร์และแผนที่สาคัญเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีอาทิ
1.ยุทธศำสตร์อุดมศึกษำไทยในกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี พ.ศ. 2558 (สานัก
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) ซึ่งได้นาเนื้อหามาสรุปเป็น
ตารางได้ดังนี้
ตำรำงที่ 5 ยุทธศำสตร์อุดมศึกษำไทยในกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี พ.ศ. 2558
ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
มำตรกำร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่ม 1. พั ฒน าส มรร ถนะ ด้ า นกา รใ ช้ 1. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและ
ขี ด ความสามารถของ ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับ ระบบวัดผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่การศึกษาระดับพื้นฐานไป
บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ ที่ใช้ในการทางานได้
จนถึงระดับอุดมศึกษา
มาตรฐานในระดับสากล
2. พัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบ 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาอาจารย์ด้านการ
วิชาชีพและการทางานข้ามวัฒนธรรม สอนภาษาอังกฤษรวมทั้งภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของบัณฑิตไทย
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
3. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียนและความรู้เกี่ยวกับอาเซียนตั้งแต่
ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา และการ
วิจัยด้านอาเซียนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
รวมทั้งการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
4.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยสนับสนุน
การถ่ายโอนหน่วยกิต ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ
5.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์และ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้แสดงความสามารถ
ในเวทีระดับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับ
อาเซียน รวมถึงกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก
ในการเป็นพลเมืองอาเซียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ 1. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะสากล
พัฒนาความเข้มแข็ง
ของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนา
ประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมเกี่ยวกับอาเซียนใน
สถาบันอุดมศึกษา

3. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพระดับสากล

มำตรกำร
1. ส่งเสริมให้สัดส่วนอาจารย์ระดับ ปริญญา
เอกให้สูงขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์
ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
ทางวิชาการโดยเฉพาะในระดับศาสตราจารย์
2. สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างศูนย์
ความเป็นเลิศของ สถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศและในอาเซียน
ในสาขาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศและทิศทางของอาเซียน
3. สนับสนุนทุนวิจัยระดับ ปริญญาเอก ทุน
พัฒนาอาจารย์ และทุนสนับสนุนเพื่อผลิต
งานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย

4. โครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพระดับ 4. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่งานวิจัยของ
นักวิชาการไทยและอาเซียน
สากล
5. พัฒนาวิชาการและการวิจัยสู่ความ
เป็นเลิศ

5. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติใน
สาขาที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญและเป็น
ที่ต้องการของตลาดแรงงานในอาเซียน

6. พัฒนาระบบอุดมศึกษาแห่งอาเซียน 6. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตร
การเรียนการสอนเป็นสองภาษา เช่น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น
7. ส่งเสริม/สนับสนุน/จัดสรรงบประมาณให้
อาจารย์ชาวต่างประเทศที่มีความรู้
ความสามารถและความชานาญสูง มาสอน
บรรยาย และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
อุดมศึกษาไทย และ/หรือทาวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการอุดมศึกษาไทย
8. ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทย และ
56

ยุทธศำสตร์

กลยุทธ์

มำตรกำร
สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนเพื่อยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
9. ส่งเสริมให้ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสิ่ง
อานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
10. ส่งเสริมให้ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นนานาชาติทั้งใน
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนอก
หลักสูตร กิจกรรมทางการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ส่งเสริมบทบาทของ
อุดมศึกษาไทยใน
ประชาคมอาเซียน

1. ส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นาของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยที่เกี่ยวข้องกับสาม
เสาหลักในการสร้างประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

2. สร้างความตระหนักในการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซี ย น และบทบาทของ
อุ ดมศึ กษาไทยในการพั ฒนาประชาคม
อาเซียน
3. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้าน

11. ส่งเสริมการสร้างความกลมกลืน
(Harmonization) ของการอุดมศึกษาใน
อาเซียน โดยเฉพาะในด้านคุณภาพและ
คุณวุฒิทางการศึกษาผ่านกลไกความร่วมมือ
ระดับอุดมศึกษาที่มีอยู่ เช่น SEAMEO
RIHED, AUN เป็นต้น
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
ดาเนินงานสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
และความเคลื่อนไหวในการเจรจาเปิดเสรี
การค้าบริการด้านการศึกษาในอาเซียนและ
ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาแก่
สถาบันอุดมศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในเรื่อง
เอกลักษณ์ของไทยและประเทศสมาชิก
อาเซียน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ในหมู่
ประชาชนประชาคมอุดมศึกษา และเยาวชน
อาเซียน
3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การเตรียมการเพื่อใช้ประโยชน์และป้องกัน
ผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายกาลังคน
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4. พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน

มำตรกำร
ข้ามชาติ เช่น การระบาดของโรค ยาเสพติด
และอาชญากรข้ามชาติ เป็นต้น
4. จัดทา Mapping ส.อุดมศึกษาแกนหลักใน
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นความ
ต้องการของเขตพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆ โดย
เชื่อมโยงระหว่างส.อุดมศึกษาไทยที่มีความ
เชี่ยวชาญและตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจต่างๆ กับ สถาบันอุดมศึกษาใน
อาเซียน
5. ส่งเสริมให้อาจารย์ใน สถาบันอุดมศึกษา
ไทยไปสอน/วิจัย/ให้บริการวิชาการ/ ทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมแก่ สถาบันอุดมศึกษาใน
อาเซียน

2.แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
(http://www.mua.go.th/~bpp/developplan/download/higher_edu_plan/PlanHEdu11_25552559.pdf)
วิสัยทัศน์ ปี 2559
อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพั ฒนากาลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน
สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับ
นานาชาติ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรนำองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษำแบบองค์รวม
ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์
สร้างความตระหนักในคุณค่าของอุดมศึกษาโดยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ (Quality Education)
โดยมีการกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมด้านอุดมศึกษา เพื่อเป็นเป้าหมายในการบริหารอุ ดมศึกษาของประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการอุดมศึกษา
ในลักษณะเชิงรุกให้มีขีดสมรรถนะสูงมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บนพื้นฐานของสารสนเทศอุดมศึกษาที่ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะการพัฒนาบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของสังคมที่ต้องคานึงถึงการเคลื่อนย้าย

58

แรงงานและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละภูมิภาค (Manpower Mobilization and Demographic
Change) สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานสากลเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา
กลยุทธ์
1.1 กาหนดคุณค่าและสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของอุดมศึกษาไทยเพื่อเปลี่ยนกระบวนทัศน์การนาองค์กร
ของผู้บริหารระดับสูงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา
1.2 บริหารอุดมศึกษา โดยยึดเป้าหมายอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551-2565) อย่างต่อเนื่อง
1.3 สร้ า งระบบการประเมิ น ศั ก ยภาพ และพั ฒ น าผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง กรรมการสภาของ
สถาบันอุดมศึกษา
1.4 สร้างระบบการปิดและยุบรวม หลักสูตร/ คณะวิชา/ มหาวิทยาลัย: โดยใช้ผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกเป็นเครื่องมือ
1.5 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของสารสนเทศอุดมศึกษา (Hardware, Software, People ware)
ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างข้อมูลสารสนเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.6 ต่อยอดสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาระดับโลก
1.7 ยกระดับอุดมศึกษาไทยให้เป็นผู้นาด้านอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน
1.8 สร้ า งระบบและกลไกเพื่ อ รองรั บ ความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาภาครั ฐ
สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนและหน่วยงานภาคการผลิต ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
1.9 พัฒนาระบบ โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ยุทธศำสตร์ ที่ 2 พั ฒนำอำจำรย์ใ ห้เ ป็น มื ออำชี พ และพัฒนำระบบผู้เ ชี่ย วชำญมื ออำชีพ ให้ เ ป็ น
อำจำรย์
ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์
อาจารย์มีจานวนเพียงพอ ตรงความต้องการในการผลิตบัณฑิต มีความสามารถในการทางานวิจัย งาน
สร้ างสรรค์และนวัตกรรม มีทักษะประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของโลก
มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดารงตนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ได้รับการยกย่อง
จากสั ง คม และมี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ นานาชาติ รวมทั้ ง พั ฒ นาผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญมี
ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ ให้เข้าสู่การเป็นอาจารย์
กลยุทธ์
2.1 เพิ่มปริมาณอาจารย์ให้ตรงตามความต้องการในการผลิตบัณฑิต
2.2 พั ฒ นาอาจารย์ ใ ห้ เ ป็ น มื อ อาชี พ อย่ า งเป็ น ระบบ มี ค วามสามารถในการถ่ า ยทอดความรู้
มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม พัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง หาโอกาสในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อให้มีความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ
2.3 พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่งในการทาวิจัย
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2.4 ปฏิรูประบบค่าตอบแทนอาจารย์ โดยเน้น performance based payment ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมให้ได้ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ทางานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจูงใจในการทางาน
2.5 พั ฒ นาระบบผู้ เชี่ ย วชาญเพื่ อ ดึง ดูด ผู้ มีค วามสามารถทางวิ ช าการหรื อวิ ช าชี พเป็ นอาจารย์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพบัณฑิตอย่ำงก้ำวกระโดด
ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์
ยกระดั บ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต โดยเปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ ก ารเรี ย นรู้ ข องบั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต มีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของโลก ดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บัณฑิตมีดุลยภาพระหว่าง
เก่งงานและเก่งความดี โดยเน้นความรับผิดชอบ มีสุขภาวะ ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อตนเองและสังคม สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลง โดยมีการติดตามประเมินคุณภาพและพัฒนาบัณฑิตหลังเข้าสู่ตลาดงาน
กลยุทธ์
3.1 พัฒนาระบบการเข้าศึกษาในอุดมศึกษา ระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นหลากหลายในทุกกลุ่มวัยและ
การสาเร็จการศึกษา
3.2 ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร ให้ได้รับการรับรองในระดับอาเซียนและระดับโลก
3.3 สร้างระบบและกลไก เพื่อจัดสอบใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติของทุกหลักสูตร
3.4 ระบบติดตาม ประเมินและพัฒนาบัณฑิตหลังเข้าสู่ตลาดงาน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกำรบริหำรกำรเงินอุดมศึกษำ เพื่อขับเคลื่อนสถำบันอุดมศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์
ใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเงิ น เป็ น เครื่ อ งมื อในการขั บ เคลื่ อ นและเป็ น กลไกก ากั บ เชิ ง นโยบายให้
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) และก้าวสู่ความเป็นเลิศตามกลุ่ มสถาบัน ครอบคลุมการจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อขยายโอกาสทาง
การศึกษา มีการระดมทุนจากทุกภาคส่ วนและบูรณาการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีการกากับติดตาม
ประเมินผลระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเข้มงวด
กลยุทธ์
4.1 วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ (quality unit cost) เพื่อกาหนดความชัดเจนของ
โครงสร้างการเงินอุดมศึกษาให้มี การจัดสรรงบประมาณแก่สถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงใน
การดาเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสามารถส่งเสริมความเป็นเลิศในแต่ละกลุ่มสถาบัน
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4.2 จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ก ารเงิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและแผนพั ฒ นา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
4.3 จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาโดยคานึงถึงความต้องการกาลังคนของประเทศ
4.4 กากับ ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม (utilization management) ตาม
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
3.นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
(http://www.ba.cmu.ac.th/mis/research/document/strategy.pdf)
นโยบายการวิจัย ของชาติ รองรั บ วิสั ยทัศน์การวิจัยของชาติ คือ “ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัยที่มี
คุณภาพเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่ งยืน ” โดยมีพันธกิจการวิจัยของชาติ คือ “พัฒนาศักยภาพและขี ด
ความสามารถในการวิจัย ของประเทศให้ สูงขึ้นและสร้างฐานความรู้ที่มีคุ ณค่าสามารถประยุกต์และพัฒนา
วิทยาการที่เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์
เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม”
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) รวม 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งได้นาเนื้อหามาสรุปเป็น
ตาราง ดังนี้
ตำรำงที่ 6 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
1. ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 1 กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำทำงสังคม
เป้ำประสงค์กำร
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
กลยุทธ์กำรวิจัย
วิจัย
สร้างเสริมองค์
1. ผลงานวิจัยที่มี
1. มีจานวนผลงานวิจัย 1.ปฏิรูปการศึกษา กระบวน การ
ความรู้ ให้เป็น
คุณภาพ มี
ที่มีการนาไปใช้
เรียนการสอนทั้งในและนอกระบบ
พื้นฐานเพื่อความ กระบวนการวิจัยที่
ประโยชน์ในการ
ตลอดจนการพัฒนาระบบการเรียนรู้
มั่นคงของประเทศ สอดคล้องกับ
พัฒนาสังคมและเชิง ด้วยตนเอง ระบบสนับสนุนการ
โดยการสร้างความ เป้าหมายและ
สาธารณะในระดับ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถี
เข้มแข็งของสังคม วัตถุประสงค์ มีการ
ชุมชนท้องถิ่นและ
ชีวิต ประกอบด้วย 6 แผนงานวิจัย
การพัฒนาและ
ถ่ายทอผลการวิจัยสู่
ระดับประเทศเพิ่มขึ้น 2.ส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาคุณค่า
ยกระดับคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย สร้าง 2. มีการจัดสรร
ทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรม
ชีวิต และความ
เสริมองค์ความรู้และ งบประมาณการวิจัยให้ ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่
ผาสุกของ
นาภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ
หลากหลาย ประกอบด้วย 4 แผน
ประชาชน
มาใช้ เพื่อก่อให้เกิด
ภายใต้ยุทธศาสตร์การ งานวิจัย
คุณค่าทางสังคมและ วิจัยที่ 1 คิดเป็น
3.ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
ก่อให้เกิดผลกระทบ
สัดส่วนเพิ่มขึ้น
อุบัติใหม่ การรักษาพยาบาล การ
ทางสร้างสรรค์ในด้าน
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
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เป้ำประสงค์กำร
วิจัย

ตัวชี้วัด
การพัฒนาสังคม
2. งบประมาณการ
วิจัยที่จัดสรรให้
หน่วยงานภาครัฐ
ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
วิจัยที่ 1

เป้ำหมำย

กลยุทธ์กำรวิจัย
การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ รวมถึง
การคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย
12 แผนงานวิจัย
4.พัฒนาและการคุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และ
สมุนไพร ประกอบด้วย 2 แผน
งานวิจัย
5.พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา
ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย
6.พัฒนาขีดสมรรถนะ และศักยภาพ
ของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนและการบริหารรัฐกิจบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจัย
7.จัดการปัญหายาเสพติด ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
ปัญหาผู้มีอิทธิพล ประกอบด้วย 3
แผนงานวิจัย
8.ส่งเสริมความเข้มแข็งและการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและ
สังคมประกอบด้วย 15 แผนงานวิจัย
9.เสริมสร้างความมั่นคงและการ
ป้องกันประเทศและบูรณาการการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบ
ในประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตลอดจนการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมการเมือง และความไม่เท่า
เทียมในสังคม ประกอบด้วย 12
แผนงานวิจัย
10.วิจัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
ให้มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย
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2. ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 2 กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
เป้ำประสงค์กำร
วิจัย
สร้างเสริมองค์
ความรู้เพื่อเป็น
พื้นฐานสู่การสร้าง
ศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อ
การพัฒนา
เศรษฐกิจที่เท่า
เทียมและเป็น
ธรรมอย่าง
สร้างสรรค์ สมดุล
และยั่งยืน โดย
คานึงถึงหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

กลยุทธ์กำรวิจัย

1. ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ มี
กระบวนการวิจัยที่
สอดคล้องกับ
เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ มีการ
ถ่ายทอดผลการ
วิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
สร้างเสริมองค์ความรู้
และการนาภูมิปัญญา
มาใช้ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและ
ก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางสร้างสรรค์ในด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจ

1. มีจานวนผลงานวิจัย
ที่มีการนาไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและ
สาธารณะในระดับ
ชุมชน ท้องถิ่น และ
ระดับประเทศเพิ่มขึ้น
2. มีการจัดสรร
งบประมาณการวิจัยให้
หน่วยงานภาครัฐ
ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
วิจัยที่ 2 คิดเป็น
สัดส่วนเพิ่มขึ้น

1.สร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
และการพัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันและการพึ่งพาตนเองของ
สินค้าเกษตร ประกอบด้วย 18 แผน
งานวิจัย
2.พัฒนาองค์ความรู้ และต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชย์ และสาธารณะ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 7
แผนงานวิจัย
3.พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
อุตสาหกรรมให้เอื้อต่อการดาเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 8
แผนงานวิจัย
4.พัฒนาศักยภาพระดับคุณภาพ
บริการในอุตสาหกรรมบริการและ
การท่องเที่ยว ประกอบด้วย 13
แผนงานวิจัย
5.พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงาน
ชีวภาพและพลังงานทางเลือกอื่น
ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจัย
6.ยกระดับประสิทธิภาพและ
มาตรฐานการให้บริการด้านโลจิส
ติกส์และการขนส่งสาธารณะที่มี
คุณภาพ ประกอบด้วย 9 แผน
งานวิจัย
7.เพิ่มสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประกอบด้วย 7
แผนงานวิจัย
8.พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประกอบด้วย 12 แผนงานวิจัย

2. งบประมาณการ
วิจัยที่จัดสรรให้
หน่วยงานภาครัฐ
ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
วิจัยที่ 2

63

3. ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 3 กำรอนุรักษ์ เสริมสร้ำง และพัฒนำทุนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
เป้ำประสงค์กำร
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
กลยุทธ์กำรวิจัย
วิจัย
พัฒนาองค์ความรู้ 1. ผลงานวิจัยที่มี
1. มีจานวนผลงานวิจัย 1.บริหารจัดการและการใช้
และฐานข้อมูลเพื่อ คุณภาพ มี
ที่มีการนาไปใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
การบริหารจัดการ กระบวนการวิจัยที่
ประโยชน์ในเชิง
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
และการพัฒนาทุน สอดคล้องกับ
เศรษฐกิจ สังคมและ ประกอบด้วย 12 แผนงานวิจัย
ทางทรัพยากร
เป้าหมายและ
สาธารณะ รวมทั้งการ 2.สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ และ
วัตถุประสงค์ มีการ
ฟื้นฟู และอนุรักษ์
ทรัพยากรดินและทรัพยากรธรณี
สิ่งแวดล้อมที่มี
ถ่ายทอดผลการวิจัยสู่ ทรัพยากรธรรมชาติ
ประกอบด้วย 6 แผนงานวิจัย
ประสิทธิภาพอย่าง กลุ่มเป้าหมาย พัฒนา และสิ่งแวดล้อมใน
3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป็นระบบโดย
องค์ความรู้ และ
ระดับชุมชนและ
ทรัพยากรน้าแบบบูรณาการและ
ท้องถิ่นและชุมชน ก่อให้เกิดผลกระทบ
ระดับประเทศ คิดเป็น สร้างความเป็นเอกภาพในการ
มีส่วนร่วม
ทางสร้างสรรค์ในด้าน สัดส่วนของ
บริหารจัดการน้าของประเทศ
การพัฒนาประเทศ
งบประมาณการวิจัยที่ ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจัย
2. งบประมาณการ
จัดสรรให้หน่วยงาน
4.สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ
วิจัยที่จัดสรรให้
ภาครัฐทั้งหมดเพิ่มขึ้น จากธรรมชาติและอุตสาหกรรม
หน่วยงานภาครัฐ
2. มีการจัดสรร
รวมทั้งระบบบริหารจัดการน้าท่วม
ภายใต้ยุทธศาสตร์การ งบประมาณการวิจัยให้ ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 9
วิจัยที่ 3
หน่วยงานภาครัฐ
แผนงานวิจัย
ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
วิจัยที่ 3 เพิ่มขึ้น
4.ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 4 กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรมและบุคลำกร
ทำงกำรวิจัย
เป้ำประสงค์กำร
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
กลยุทธ์กำรวิจัย
วิจัย
พัฒนาขีด
1. ผลงานวิจัยที่มี
1. มีจานวน
1.พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ความสามารถใน
คุณภาพ มี
ผลงานวิจัยที่มีการ
และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้ง
การแข่งขันของ
กระบวนการวิจัยที่
นาไปใช้ประโยชน์ใน องค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์
ประเทศและการ
สอดคล้องกับเป้าหมาย เชิงเศรษฐกิจ สังคม สังคมศาสตร์ และการพัฒนาองค์
พึ่งพาตนเอง โดย และวัตถุประสงค์ มี
และสาธารณะ ใน ความรู้ใหม่ในวิทยาการต่าง ๆ
ใช้ฐานความรู้ด้าน การถ่ายทอด
ระดับชุมชนท้องถิ่น ประกอบด้วย 9 แผนงานวิจัย
วิทยาศาสตร์ และ ผลการวิจัยสู่
และระดับประเทศ
2.สร้างศักยภาพและความสามารถ
เทคโนโลยี และ
กลุ่มเป้าหมาย สร้าง
เพิ่มขึ้น
ของทรัพยากรบุคคลทางการวิจัยใน
วิทยาการต่าง ๆ
เสริมองค์ความรู้ทั้งการ
วิทยาการต่าง ๆ ประกอบด้วย 3
อย่างสมดุลและ
วิจัยพื้นฐานและการ
แผนงานวิจัย
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เป้ำประสงค์กำร
วิจัย
เหมาะสม

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

วิจัยประยุกต์ อัน
ก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางสร้างสรรค์ในด้าน
การพัฒนาประเทศ
2. งบประมาณการ
วิจัยที่จัดสรรให้
หน่วยงานภาครัฐ
ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
วิจัยที่ 4

2. มีการจัดสรร
งบประมาณการวิจัย
ให้หน่วยงานภาครัฐ
ภายใต้ยุทธศาสตร์
การวิจัยที่ 4 คิดเป็น
สัดส่วนเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์กำรวิจัย

5. ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 5 กำรปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ ผลงำนวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยำกร และภูมิปัญญำของประเทศสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์และ
สำธำรณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมำะสมที่เข้ำถึงประชำชนและประชำสังคมอย่ำงแพร่หลำย
เป้ำประสงค์กำร
วิจัย
พัฒนาระบบและ
กลไกการปฏิรูป
ระบบวิจัยของ
ประเทศเพื่อบริหาร
จัดการความรู้ของ
ประเทศอย่างมี
เอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

กลยุทธ์กำรวิจัย

1. จานวน
โครงการวิจัยที่จะ
สามารถนาไปสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสาธารณะ
2. งบประมาณการ
วิจัยที่จัดสรรให้
หน่วยงานภาครัฐ
ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
วิจัยที่ 5
3. สัดส่วน
งบประมาณเพื่อการ
วิจัยระหว่างภาครัฐ
และเอกชน 1 : 1

1. โครงการวิจัยที่จะ
สามารถ นาไปสู่การ
ใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และ
สาธารณะเป็นร้อย
ละ 80 ของ
โครงการวิจัยทั้งหมด
โดยให้ภาคประชา
สังคมมีบทบาทใน
การวิจัยด้วยตนเอง

1.วิจัยเพื่อการปฏิรูประบบวิจัยของ
ประเทศ ประกอบด้วย 16 แผน
งานวิจัย
2.วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถ
ด้านการวิจัยของประเทศที่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 แผน
งานวิจัย

2. มีการจัดสรร
งบประมาณการวิจัย
ให้หน่วยงานภาครัฐ
ภายใต้ยุทธศาสตร์
การวิจัยที่ 5 เป็น
ร้อยละ 30 ของ
งบประมาณการวิจัย
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เป้ำประสงค์กำร
วิจัย

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

กลยุทธ์กำรวิจัย

3. สัดส่วน
งบประมาณเพื่อการ
วิจัยระหว่างภาครัฐ
และเอกชน 1 : 1
เป็น 50% ของ
งบประมาณการวิจัย
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
แบบสอบถามการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี 2556
คาชี้แจง
1. เหตุผลความจาเป็น
ตามหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ
และมาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา โดยกาหนดให้สถานศึกษาทุก
แห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และ
เสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้กาหนดองค์ประกอบ และดัชนีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกได้กาหนดมาตรฐาน และตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก โดยในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่
7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน กาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ 1 (สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า)
ส่วนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกนั้น สานักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) กาหนดให้มีการประเมินคุณภาพด้านการบริ หารและการพัฒนาสถาบัน โดยกาหนดให้มีการประเมินการ
ปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน ซึ่งกาหนดเกณฑ์การให้
คะแนนการประเมินอ้างอิง คะแนนผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5
ประเด็น ดังต่อไปนี้ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

สภาสถาบันทาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กาหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา
สภาสถาบันกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
สภาสถาบันทาตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สภาสถาบันกากับ ติดตาม การดาเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา
สภาสถาบันดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น

จากข้อกาหนดของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกดังกล่าวข้างต้น สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ดังกล่าวในลักษณะของการประเมิน
ตนเองเพื่ อใช้ ค่ าคะแนนการประเมิ นตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบและกลไกการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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2. วัตถุประสงค์ของการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากเป็นการดาเนินงานส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว ข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินสามารถนาไปวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาการดาเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
2.1 เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและนาผลที่ได้
ไปพัฒนาการปฏิบัติภารกิจของสภามหาวิทยาลัยตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2.2 เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ตามอานาจ บทบาท หน้าที่ ระบบกลไกและประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติหน้าที่และนามาวางแผนพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อนาผลการประเมิน ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกรวมทั้งการพัฒนา
ระบบราชการ
3. กรอบแนวคิดในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
จากการที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นทรัพยากรบุคคลใน
ระดับชาติที่มีคุณภาพด้านวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการ ฯลฯ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม
ดังนั้น การกาหนดรูปแบบและกรอบการประเมินสภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงให้ความสาคัญกับการประเมินตนเอง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยบนพื้นฐานความเคารพและการยอมรับในวิจารณญาณและดุลพินิจของกรรมการ
สภา
เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ ป็ น ภาระและกระทบกระเทื อ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
จึงกาหนดรูปแบบการประเมินในลักษณะแบบสอบถามการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย โดยกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะภายใต้กรอบเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ระหว่างเดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือน พฤษภาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ชุดปัจจุบันได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ แบบสอบถามการประเมิน
ตนเองของสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับความคิดเห็น โดยมีการแปลค่าและ
วิเคราะห์ความหมายค่าคะแนนระดับความคิดเห็น ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

=
=
=
=
=

การแปลความหมายคะแนน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

= 4.51 - 5.00 คะแนน
= 3.51 - 4 .50 คะแนน
= 2.51 – 3.50 คะแนน
= 1.51 – 2.50 คะแนน
น้อยกว่า 1.50 คะแนน

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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จากการที่การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ดังนั้น แบบสอบถามและข้อมูลการประเมินจะถูก
ปกปิ ดเป็น ความลั บ แต่ภายหลั งการวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ข้อมูล ดังกล่าวแล้ว ผลการประเมินจะได้รับการ
เปิดเผยในลักษณะภาพรวมการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ แบบประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากรประกอบด้วยการประเมิน 3 ด้าน จานวน 31 ข้อ ครอบคลุมตัวบ่งชี้ตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ดังนี้
ด้านที่ 1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย จานวน 12 ข้อ
ด้านที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล จานวน 10 ข้อ
ด้านที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย จานวน 9 ข้อ
อนึ่ง เนื่องจากตัวบ่งชี้ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกกาหนดกรอบเวลาการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามปีการศึกษา โดยรอบ
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรประจาปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557)
ดังนั้น การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยประจาเดือนพฤษภาคม 2557 เพื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรจักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ด้านที่ 1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย จานวน 12 ข้อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

รายการประเมิน

มาก

ที่

มากที่สุด

ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท อานาจ หน้าที่ ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2530 มาตรา 16 และบทบาทหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบอานาจ ต่อไปนี้อยู่ในระดับใด

สภามหาวิทยาลัยมีการกาหนดนโยบายและเป้าหมายการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมีการกากับการดาเนินงานของฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ที่นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการดาเนินงานผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้านการบริหารจัดการ
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยกากับดูแลและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้านการ
บริหารงบประมาณ การจัดการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยกากับดูแลและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้านการ
บริหารจัดการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมีการกากับดูแลและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
ด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมีการกากับดูแลและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา
สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะด้านการวิจัยและสร้างสรรค์
สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

10 สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
11 สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
อย่างครบถ้วน
สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบการพัฒนามหาวิทยาลัย
12 ตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก
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ด้านที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล จานวน 10 ข้อ

1

สภามหาวิทยาลัยใช้หลักประสิทธิผลในการพัฒนามหาวิทยาลัย

2

สภามหาวิทยาลัยใช้หลักประสิทธิภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัย

3

สภามหาวิทยาลัยใช้หลักการตอบสนองในการพัฒนามหาวิทยาลัย

4

สภามหาวิทยาลัยใช้หลักภาระรับผิดชอบในการพัฒนามหาวิทยาลัย

5

สภามหาวิทยาลัยใช้หลักความโปร่งใสในการพัฒนามหาวิทยาลัย

6

สภามหาวิทยาลัยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

7

สภามหาวิทยาลัยใช้หลักการกระจายอานาจในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

8

สภามหาวิทยาลัยใช้หลักนิติธรรมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

9

สภามหาวิทยาลัยใช้หลักความเสมอภาคในการพัฒนามหาวิทยาลัย

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

รายการประเมิน

มาก

ที่

มากที่สุด

ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ใน
ระดับใด

10 สภามหาวิทยาลัยใช้หลักมุ่งเน้นฉันทามติในการพัฒนามหาวิทยาลัย
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ด้านที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและประสิทธิภาพการดาเนินงานของสานักงานสภา
มหาวิทยาลัย จานวน 9 ข้อ

1
2
3
4
5
6

7

8
9

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

รายการประเมิน

มาก

ที่

มากที่สุด

ท่านคิดว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการสนับสนุนการทางานแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามรายการต่อไปนี้อยู่ในระดับใด

ท่านตระหนักและให้ความสาคัญในบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ท่านเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ
ท่านมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ท่านมีความเป็นอิสระและยอมรับในการเสนอความคิดเห็น
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ท่านมีการลงมติอย่างเป็นธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมีการเตรียมข้อมูลประกอบการ
ประชุมอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดส่งระเบียบวาระและเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีการประสานงานกับ
กรรมการสภาไม่น้อยกว่า 7 วัน
สานักงานสภามหาวิทยาลัยอานวยความสะดวกแก่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยช่วงก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม
และภายหลังการประชุม
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมีการติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก 2
ขั้นตอนการใช้งานการประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วยระบบ e-Meeting
การประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วยระบบ e-Meeting เวอร์ชั่นสาหรับเครื่องเดสก์ท็อป สาหรับการดูวาระ
การประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ก่ อ นหรื อหลั งจากการประชุ มจากเครื่อ งคอมพิว เตอร์ ส่ ว นตัว ที่ บ้า นหรื อ ที่
สานักงาน (ทั้งนี้การดูวาระขณะกาลังประชุมสภามหาวิทยาลัย ควรดูจากหน้าจอของโปรแกรมบนเครื่องแท็บ
เล็ตภายในห้องประชุม เพราะการแสดงผลจะชัดเจนและรวดเร็วกว่า) มีขั้นตอนการใช้งาน ดังนี้
1. เปิดเบราเซอร์ เช่น Firefox หรือ Chrome และป้อน URL http://meeting.su.ac.th/emeeting/ จะ
แสดงหน้าจอดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 หน้าจอล็อกอินเข้าสู่ระบบ
2. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เจ้าหน้าที่มอบให้ลงในช่อง ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ตามภาพที่ 2 และคลิกที่ Log
in ตามที่ลูกศรในภาพที่ 2 ชี้

ภาพที่ 2 การป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
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3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะพบรายการประชุมที่ด้านขวา ให้คลิกเลือกการประชุมที่ต้องการดู

ภาพที่ 3 แสดงรายชื่อการประชุม
4. ด้านขวาจะแสดงวาระการประชุม วาระที่เป็นรูปกระดาษ สามารถเปิดดูได้ทันทีโดยคลิกที่ชื่อวาระ ส่วน
วาระที่เป็นรูปหนังสือสีน้าเงิน แสดงว่ามีวาระย่อย ให้คลิกที่หนังสือสีน้าเงินเพื่อแสดงวาระย่อยก่อนแล้ว
จึงคลิกที่วาระย่อย

ภาพที่ 4 รายการแสดงวาระ
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5. เมื่อคลิกที่ชื่อวาระจากหัวข้อก่อนหน้าแล้ว จะแสดงรายละเอียดวาระ ตามภาพที่ 5

1

2
3
4

ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอควบคุมวาระ
โดยตัวเลขต่างๆ บนภาพแสดงดังนี้
1.
2.
3.
4.

แสดงเนื้อหาสรุปวาระและประเด็นพิจารณา
บางวาระอาจมีไฟล์แนบ ให้คลิกที่เปิดไฟล์ เพื่อดูไฟล์แนบ
หากต้องการบันทึกมติที่ประชุมเป็นการส่วนตัว ให้คลิกเพื่อลงมติ
ปุ่มเลื่อนวาระ โดยปุ่มซ้ายเลื่อนไปวาระก่อนหน้า ปุ่มกลางกลับไปหน้าแสดงวาระ และปุ่มขวาสุดใช้ดูวาระ
ถัดไป หากปุ่มซ้ายหรือขวาไม่สามารถคลิกได้ แสดงว่าวาระที่ดูอยู่นั้นเป็นวาระแรกหรือวาระสุดท้ายแล้ว
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ภาคผนวก 3
วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ทราบว่าเรื่องที่เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา
ในวาระปกติ และวาระลับของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีเรื่อ งใดบ้าง จึงได้รวบรวมเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
ต่างๆ เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นภาพโดยสังเขป ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ในวาระนี้จะมี 2 เรื่อง คือ
1.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร วาระปกติ
1.2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร วาระลับ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
2.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
สาหรับเรื่องที่เลขานุการฯ แจ้งเพื่อทราบทุกครั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คือ
2.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
2.2.2 รายงานการเงินและบัญชีเบื้องต้น ประจาเดือน
นอกจากนั้นจะมีวาระเพื่อทราบอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยประสงค์
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ อาทิ
(1) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี รายสิ้นไตรมาส
(2) รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานเพื่อจัดซื้อที่ดินในการจัดตั้ง City Campus
(3) รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ (PART) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(4) รายงานผลการดาเนินงานกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และแผนการดาเนินงานกองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(5) ประกาศรายชื่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะฯ สาหรับคณะโบราณคดี (เพิ่มเติม)
(6) รายงานการดาเนินงานกิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2557
“มหาวิทยาลัยสีขาว ศูนย์ประสานงานรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ปีการศึกษา 2557 (ศรช.)”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องค้างพิจารณา
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
สภามหาวิทยาลั ยได้เห็นชอบให้เรื่องที่เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาทักท้วงมี
3 เรื่อง คือ
- เรื่องเกี่ยวกับหลักสูตร
- การเสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา
- การขออนุมัติปริญญา
โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้กาหนดการจัดเรียงระเบียบวาระ ดังนี้
4.1 การเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร อาทิ
4.1.1 มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
ของคณะวิชา จานวน 6 หลักสูตร
4.1.2 มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรทีม่ ีผลกระทบโครงสร้างหลักสูตร
ของคณะวิชา จานวน 2 หลักสูตร
4.2 การเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่ อาทิ
มหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่ของคณะวิชา จานวน 2 หลักสูตร
4.3 การเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร อาทิ
มหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรของคณะวิชา จานวน 1 หลักสูตร
4.4 โครงการเปิดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเสนอโครงการเปิดสอนในลักษณะโครงการพิเศษของคณะวิชาจานวน 1
หลักสูตร
4.5 การอนุมัติปริญญา
เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 300 ราย
4.6 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา
การแต่งตัง้ หัวหน้าภาควิชา จานวน 3 ราย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1) วาระที่นาเสนอเพื่อพิจารณาในวาระปกติ มีจานวนมากและหลากหลายด้าน จึงได้
จาแนกให้เห็นเป็นด้านๆ ดังนี้
1.1) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ อาทิ
(1) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. ...
(2) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย การลงโทษ
ทางวินัย และการสั่งพักงาน สาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...
(3) เสนอขอปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554
1.2) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ อาทิ
(1) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(2) การปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(3) รายงานการบริหารการจัดการด้านการเงิน และฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย
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1.3) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อาทิ
(1) การปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
(2) (ร่าง) แผนอัตรากาลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (พ.ศ.2557-2561)
(3) การจัดสรรกรอบอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(4) การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556)
(5) การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(6) การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
1.4) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจาปี
แผนพัฒนาคณะวิชา หน่วยงาน อาทิ
(1) แนวนโยบายและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2556-2559
และยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2556-2563
(2) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ( 1 ตุลาคม 2556- 30
กันยายน 2557)
(3) รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการและตั ว ชี้ วั ด ส านั ก
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556)
(4) รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการและตั ว ชี้ วั ด ส านั ก
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
(5) แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2557 -2560)
(6) นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒ นา
ระหว่าง พ.ศ.2556-2560
(7) แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 4 ปี (พ.ศ.2556-2560)
1.5) เรื่องพิจารณาเกี่ยวกับด้านการบริหารงาน การปรับโครงสร้าง อาทิ
(1) ร่าง พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....
(2) การแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการคณะวิทยาการจัดการ
(3) การปรับโครงสร้างสานักงานเลขานุการคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
(4) โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน
(5) การจัดตั้งส่วนงานในกากับภายในสานักหอสมุดกลาง
1.6) เรื่องพิจารณาเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง อาทิ
(1) รายงานควบคุมภายในและรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ศิล ปากร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2556 พร้อมแผนบริห ารความเสี่ ยง มหาวิทยาลั ยศิล ปากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2557
1.7) เรื่องพิจารณาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
การศึกษา 2556 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ปีการศึกษา 2557 และรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
การศึกษา 2556
2) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาวาระลับ อาทิ
(1) ผลการประเมินการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
(2) การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหาร (อธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการศูนย์ สถาบัน
สานัก)
- การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(3) รายงานผลการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้บริหาร (อธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการศูนย์
สถาบัน สานัก)
- รายงานผลการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(4) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
- ร่าง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีที่ 1 ของการปฏิบัติงาน (วันที่ 13 มีนาคม 2556 - 12
มีนาคม 2557)
(5) เรื่องอุทธรณ์ร้องเรียน และรายงานผลการอุทธรณ์ ร้องเรียน
(6) การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และผู้สมควร
ได้รับตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
มหาวิทยาลัยได้เสนอวาระเชิงนโยบาย ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา อาทิ
(1) การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยแห่งเอเซีย
(2) การเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร
(3) นโยบายพัฒนานักศึกษา
(4) นโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2557
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
เรื่องที่มิได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม และมีการนามาเสนอในที่ประชุม
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ภาคผนวก 4
พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ในการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยจะยึดตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่
กาหนดไว้ จึงได้รวบรวมพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้สาหรับรายละเอียดของพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย www.council.su.ac.th
1. พระราชบัญญัติ
1.
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530
2.
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
3.
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ.2551
2.ประกาศ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
1.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอธิการบดี พ.ศ. 2554
2.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดารงตาแหน่งคณบดี พ.ศ.2555
4.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดารงตาแหน่งคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
5.
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล
ผู้ดารงตาแหน่งบริหาร / หัวหน้าภาควิชา
6.
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ฉบับลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2550
7.
ข้อคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณา
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
8.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2557
9.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.
2555
10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2552
11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2556
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3. ประกาศ ข้อบังคับเกี่ยวกับหลักสูตร
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 /ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารและการจัดการหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรในลักษณะโครงการพิเศษ พ.ศ.2538
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารและการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ พ.ศ.2552
แนวทางและขั้นตอนในการปิดหลักสูตร
หลักเกณฑ์ในการสาเร็จการศึกษาและการขออนุมัติปริญญา
4. ข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2531
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2531
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจา พ.ศ.๒๕๓๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2548 และแก้ไข (ฉบับที่2)ปี พ.ศ.
2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาผู้อานวยการศูนย์ สถาบัน สานัก และหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2548 /แก้ไข (ฉบับที่2)ปี พ.ศ.2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 /แก้ไข
(ฉบับที่2)ปี พ.ศ.2550
5. ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ

1.
2.

ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยแนวทางการขอใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ในส่วนของเงินคงคลัง พ.ศ.2555
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินสาหรับเงินรายได้
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
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6. ข้อบังคับเกี่ยวกับการแบ่งส่วนการบริหารงาน
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารจัดการคณะที่เป็นหน่วยงานในกากับ
และคณะที่เป็นส่วนราชการซึ่งมีส่วนงานเป็นหน่วยงานในกากับ พ.ศ.2547
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานหน่วยงานในกากับของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2546
1.

7. ข้อบังคับการประชุมสภา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2531

1.

8. ระเบียบกองทุนวิจัยสร้างสรรค์
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2555

9. การทาข้อตกลงความตกลงร่วมมือทางวิชาการ
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2550
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

10. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ข้อบังคับ มศก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2546
ข้อบังคับ มศก. ให้แก้ไขคาว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” เป็นคาว่า
“พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” พ.ศ.2551
ข้อบังคับ มศก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับ
ราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2551
ข้อบังคับ มศก. ว่าด้วยการดารงตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
พ.ศ.2547
ข้อบังคับ มศก. ว่าด้วยการดารงตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
(ฉบับที่2) พ.ศ.2551
ข้อบังคับ มศก. ว่าด้วยการดารงตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
(ฉบับที่3) พ.ศ.2551
ประกาศ ก.บ.พ. มศก. เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศ ก.บ.พ. มศก. เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งและการประเมินการปฏิบัติงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศ มศก. เรื่องบัญชีเงินเดือนพนักงาน มศก. ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม 2554
ข้อบังคับ มศก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2554
ข้อบังคับ มศก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่2) พ.ศ.2555
ประกาศ มศก. เรื่อง กาหนดค่ากลาง ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ก.บ.พ. มศก. เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่
28 ธันวาคม 2550
ประกาศ ก.บ.พ. มศก. เรื่อง สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2551
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ภาคผนวก 5
สรุปผลการประชุมโครงการประชุมระดมความคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัย
และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
(ครั้งที่ 2) ปี พ.ศ.2556
มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมระดมความคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี 2556 (ครั้งที่ 2) ในหัวข้อ “ประชาคมอาเซียน
กับโอกาส และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร” ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556
ณ โรงแรมสวนสามพราน ริเวอร์ไซต์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
สานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร
มหาวิ ทยาลั ย เพื่ อก าหนดทิศ ทางการพัฒ นามหาวิ ทยาลั ยศิ ล ปากร ประจ าปี 2556 (ครั้ง ที่ 2) ในหั ว ข้ อ
“ประชาคมอาเซีย นกับโอกาส และแนวทางการพัฒ นาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิล ปากร” และ
นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน
1.1 หลักสูตร
1.1.1 ควรมีความร่วมมือกันระหว่างคณะวิชาในการสร้างหลักสูตรบูรณาการร่วมกันให้
มากขึ้น
1.1.2 หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน ในทุ ก ระดั บ ทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต และระดั บ
บัณฑิตศึกษา ควรให้นักศึกษาได้ทาวิจัย วิทยานิพนธ์ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์
สร้างสรรค์ มากขึ้น
1.1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ควรยกเลิกการเรียนการ
สอน แผน ข เพื่อสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร พัฒนาคุณภาพนักศึกษา และการศึกษาของประเทศ
1.1.4 ควรสร้างเครื อข่ายพันธมิตร กับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ภายในประเทศและต่างประเทศ ในการสร้างหลักสูตรร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของ
การศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก
1.1.5 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มีประโยชน์มากสาหรับนักศึกษา เพราะจะช่วยสร้าง
แรงบันดาลใจ ความคิด การอยู่ร่วมกัน การแก้ไขปัญหา ฯลฯ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายวิชา
ศึกษาทั่วไปที่ดีมากหลายวิชา อาทิ มนุษย์กับการสร้างสรรค์ ศิลปะวิจักษณ์
มหาวิทยาลัยจึงควรให้ความสาคัญและความสนใจกับหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปให้มากขึ้น เนื่องจาก
ปัจจุ บัน ส่ว นใหญ่จะมุ่งเน้น และให้ความสาคัญ หรือใช้เวลากับการเรียนการสอนวิชาหลักของแต่ล ะสาขา
ค่อนข้างมาก
1.1.6 ควรพัฒ นาหลั กสู ตร การเรียนการสอน ให้ สอดคล้ องตามลั กษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย อาทิ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักคิด มีความสามารถในการทางานระดับผู้บริหาร
มีความรู้ในการบริหารจัดการขั้นพื้นฐาน มีความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรม ใฝ่รู้ ใฝ่ดี จิตอาสา
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1.2 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
1.2.1 ควรพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ มากกว่า 1 ภาษา
เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
1.2.2 ควรให้นักศึกษาสอบ Exit exam วิชาภาษาอังกฤษ โดยมีการวางแผนดาเนินการ
ตามลาดับขั้นตอน
1.2.3 ควรพัฒนารูปแบบ สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้ทันสมัย น่าสนใจ เพื่อ
พัฒนาให้นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น อาทิ
- พัฒ นาการจั ดกิจกรรม การสร้างบทเรียนที่น่าสนใจ โดยใช้ ภ าพเคลื่ อนไหว
animation ศึกษาจากการดูหนัง ฟังเพลง
- น าวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนทางไกลมาช่ ว ยในการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า
ภาษาอังกฤษ โดยอาจจะประสานกับโครงการสอนทางไกลของโรงเรียนไกลกังวล แล้ว นาองค์ความรู้มา
บูรณาการร่วมกัน ซึ่งจะช่วยในการขยายองค์ความรู้ให้กว้างขวางมากขึ้น
1.2.4 ควรมีการวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรคุณภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 การจัดการเรียนการสอน
ควรปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน ให้ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคนรุ่นใหม่มีแนวคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม เทคโนโลยีที่แตกต่างจากเดิม
มาก การจัดการเรียนการสอน จึงควรมีลักษณะการเรียนรู้ร่วมกัน เน้นการทางาน การฝึกงาน การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า
2. การพัฒนานักศึกษา
2.1 การพั ฒ นากิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน ส่ ง เสริ ม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สร้างสรรค์ เช่น ด้านจิตอาสา กิจกรรม
ลูกเสือ
3. การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจะมีความสาคัญ
มาก เพราะเป็นการประกาศมาตรฐานการศึกษาของแต่ละสถาบันการศึกษาให้สาธารณชนรับทราบ เป็นการ
สร้างความเชื่อมั่น และประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาของนักศึกษา ผู้ปกครอง
มหาวิทยาลั ย ศิล ปากรจึ งควรวิเคราะห์ ส ถานภาพ สถานการณ์ของตนเองในปัจจุบันให้
ชัดเจนว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ในสถานการณ์อย่างไร เพื่อพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น
4. การวิจัยและสร้างสรรค์
4.1 การวิจัยและสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากเพื่อสร้างความเป็นเลิศ พัฒนา
องค์ความรู้ แก้ไขปัญหาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว ควรให้ความสนใจกับการวิจัยนโยบายสาธารณะ
ให้มากขึ้น
4.2 ควรเน้นการวิจัยและสร้างสรรค์ในเชิงบูรณาการ อาทิ
-วิจัยและสร้างสรรค์ในเชิงบูรณาการกับสังคม โดยพิจารณาที่ตั้งของมหาวิทยาลั ย
ประเด็นพื้นฐานของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ แล้วนามากาหนดบทบาทด้านสาธารณะของมหาวิทยาลัย
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-การบู ร ณาการงานวิ จั ย และสร้ า งสรรค์ ร ะหว่ า งคณะวิ ช า หน่ ว ยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัย
4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ในลักษณะของต้นน้าทางปัญญา และความคิด
สร้างสรรค์
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนการตีพิมพ์ การนาเสนอผลงาน และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลงาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
4.5 การกาหนดกรอบแนวคิด หัวข้อปัญหาในการทางานวิจัย สร้างสรรค์แก่ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี /โท/เอก ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะทาให้มหาวิทยาลัยได้ผลงานวิจัย สร้างสรรค์จานวนมาก
และนาผลงานวิจัย สร้างสรรค์ เหล่านั้นมารวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัย
5. การบริการทางวิชาการ
5.1 การสร้างเครือข่ายกับชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงบูรณาการกับหลักสูตร
การวิจัยและสร้างสรรค์ การฝึกอบรม การบริการวิชาการ
5.2 ควรกาหนดกรอบการอบรมระยะสั้นแต่ละโครงการ ให้ชัดเจน โดยการประสานงานกับ
ชุมชน สังคม ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้การอบรมเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
นอกจากนั้นควรพัฒนาการจัดอบรมระยะสั้นเป็นโมดูล ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเก็บ
สะสมไว้เพื่อรับปริญญา และเมื่อการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นมีความเข้มแข็งอาจจะพัฒนาเป็นหลักสูตรการ
เรียนการสอนต่อไป
6.การจัดการความรู้
6.1 มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรมี เ นื้ อ หา องค์ ค วามรู้ ที่ ส ะสมมาเป็ น เวลานาน แต่ ยั ง ขาด
กระบวนการบริหารจัดการความรู้ จึงควรดาเนินการรวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้ และจัดทาเป็นผลงานในระดับ
สากล นอกจากนั้นควรนาองค์ความรู้ที่มีอยู่มาแปลงเป็นมูลค่าที่จะสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัย
6.2 ควรจัดทาฐานข้อมูลในการจัดเก็บองค์ความรู้ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ง่ายต่อการ
สืบค้น
7.การจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรม
ควรกาหนดพันธกิจในการจัดตั้งให้ชัดเจน เช่น มุ่งเน้นหลักสูตรบูรณาการใหม่ๆ ซึ่งแต่ละ
คณะวิช ายั ง มีข้อจ ากัดไม่ ส ามารถเปิ ดสอนได้ เช่น การออกแบบยานยนต์ Logistics ฯลฯ และเมื่อแต่ล ะ
หลักสูตรมีความเข้มแข็งและมีความพร้อม ก็สามารถพัฒนาเป็นคณะวิชาใหม่ต่อไปได้
8.การจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนศึกษา
8.1 ภารกิจของการจัดศูนย์ อาทิ
(1) รักษาวัฒนธรรมต้นทุนที่มีอยู่เดิม ถ่ายทอดองค์ความรู้และต่อยอดองค์ความรู้
(2) สร้างองค์ความรู้ใหม่
(3) มีฐานข้อมูลที่เข้มแข็ง และเป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิง
(4) หา/เพิ่ ม มู ล ค่ า จากทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ผลผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก าร โดยผ่ า น
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และการออกแบบ
(5) การแลกเปลี่ยนศิลปิน
(6) ให้คาปรึกษา แนะนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
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8.2 โครงสร้ า งการบริ ห าร สามารถท าได้ ห ลายรูป แบบ มหาวิ ทยาลั ย ควรพิ จ ารณาให้
รอบคอบชัดเจน
9. การตั้งโรงเรียนนานาชาติระดับมัธยมศึกษา ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
9.1 วัตถุประสงค์เป็นโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเรียนในระดับปริญญาตรี
โดยเฉพาะทางด้านศิลปะ เช่น จิตรกรรมประติมากรรมฯ การออกแบบ ดนตรี ฯลฯ นอกจากนั้นยังสามารถ
เลือกเรียนในสาขาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้
9.2 เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบความถนัดทางศิลปะ
9.3 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีในกลุ่มประเทศอาเซียน
10. ยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยศิลปากร
10.1 ควรให้คณะวิชา หน่วยงาน นาแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศ การเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไปปฏิบัติด้วย
10.2 ควรเพิ่มจานวนนักศึกษาในประชาคมอาเซียนให้มาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรให้
มากขึ้น อาทิ การให้ทุนนักศึกษาในประชาคมอาเซียนมาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
11. การพัฒนาบุคลากร
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง ต้องตื่นรู้ ทบทวนตรวจสอบบทบาท
หน้าที่ ความสามารถของตนเองว่าอยู่ที่ไหน และพัฒนาตนเองก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลง
12. การประชาสัมพันธ์
ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ภายนอกรู้จักมหาวิทยาลัยศิลปากรมากขึ้น อาทิ การพัฒนา
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ให้มีความทันสมัย เพิ่มภาษาอังกฤษเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ

88

89

ภาคผนวก 6
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2556-2563
(ปรับแผน)

89

90

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน)
ตารางที่ 7 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน)
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

baseline
2553

2554

2555

เป้าหมายรายปี
เฉลี่ย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
1 บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทา หรือ
ร้อยละ
72.44 91.67 87.64 83.92
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตัว
บ่งชี้ที่ 1 สมศ.รอบสาม)
2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท
คะแนน
0.00
4.30
4.33
4.33
และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2 ประเมิน
สมศ.รอบสาม)
3

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ (exit-exam)

ร้อยละ

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

84.00

84.50

85.00

85.50

86.00

86.50

87.00

87.50

4.33

4.34

4.35

4.36

4.37

4.38

4.39

4.40

-

-

50.00

50.00

52.00

54.00

56.00

58.00

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
4

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผล
การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 สมศ.
รอบสาม)

คะแนน
การ
ประเมิน

4.21

4.21

4.21

4.21

4.22

90

91

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์
5 จานวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น หรือ
แห่ง
1
พัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของนักศึกษา
6 ร้อยละของหน่วยงานที่มีคะแนน
ร้อยละ
80.00
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3.51

1

1

1

1

1

1

1

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

100.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
7 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
ร้อยละ 101.80 95.50 93.00 96.77
97.00
97.50
สร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 5 สมศ.รอบสาม)
8

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (ตัว
บ่งชี้ที่ 6 สมศ.รอบสาม)

ร้อยละ

49.18

50.42

55.74

51.78

53.00

54.00

55.00

56.00

57.00

58.00

59.00

60.00

9

ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพต่อจานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 7 สมศ.
รอบสาม)

ร้อยละ

0.68

11.69

13.61

12.47

13.00

13.50

14.00

14.50

15.00

15.50

16.00

16.50

91

92

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งให้ชมุ ชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องพร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10 ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่ใช้
บูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย/ต่อโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 8 สมศ.รอบสาม)

ร้อยละ

72.76

79.36

76.06

76.00

78.00

80.00

80.00

85.00

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ
11 จานวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติที่
รางวัล
130
140
150
160
170
ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้รับในการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
12 ร้อยละของหน่วยงานที่บรรลุ
ร้อยละ
80.00
เป้าหมายการบริหารจัดการตาม
แผนปฏิบัตริ าชการของหน่วยงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
13 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกต่อจานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สกอ.
2554)

ร้อยละ

14 จานวนผู้ได้รับตาแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้นต่อจานวนอาจารย์ประจา
ทั้งหมด

คน

35.29

38.40

41.35

85.00

90.00

90.00

180

190

200

80.00

85.00

85.00

90.00

90.00

95.00

95.00

42

42

42

42

42

42

42

42

7

10

15

15

15

15

15

15

92

93

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ
15 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ร้อยละ

N/A

N/A

16 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการ
ร้อยละ
ดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่องบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
17 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน ร้อยละ
ตามแผนยุทธศาสตร์การเงินของ
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ
18 จานวนหน่วยงานภายนอกที่มีความ
จานวน
ร่วมมือในการอนุรักษ์พัฒนาศิลปะ
หน่วยงาน
และวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องศิลปะ วัฒนธรรม
และการออกแบบ)

76.2

80.00

80.00

80.00

85.00

85.00

85.00

90.00

90.00

3

3

4

4

5

5

5

5

80.00

80.00

82.00

84.00

86.00

88.00

90.00

90.00

6

8

10

12

14

16

18

20

93

94

ภาคผนวก 7
แผนงาน /โครงการ เชิงยุทธศาสตร์ ที่อธิการบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556

94

99

ภาคผนวก 8
แผนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 – 2563
มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557-2563 เพื่อให้มี
ความชัดเจนและสอดคล้องตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2556 – 2563 (ปรับ
แผน) โดยมีรายละเอียดสาระสาคัญของ แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557-2563
ดังนี้
ตารางที่ 9 แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557-2563 จาแนกตามระดับการศึกษา ประเภทการศึกษา
ปีการศึกษา/ระดับ
การศึกษา
ปีการศึกษา 2557
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ปีการศึกษา 2558
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ปีการศึกษา 2559
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ปีการศึกษา 2560
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ปีการศึกษา 2561
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ปีการศึกษา 2562
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ภาษาไทย

จานวนหลักสูตร
นานาชาติ/อังกฤษ

รวม

จานวนนักศึกษา
ใหม่
รวม

84
76
35
195

5
5
8
18

89
81
43
213

6,734
2,409
505
9,648

23,633
4,873
1,103
29,609

88
84
41
214

6
6
11
23

94
91
52
237

6,885
2,719
568
10,172

24,716
5,955
1,436
32,107

92
92
42
226

6
7
11
24

98
99
53
250

7,060
3,090
615
10,765

26,235
6,834
1,745
34,814

94
95
45
234

7
8
11
26

101
103
56
260

7,190
3,253
667
11,110

27,854
7,386
2,022
37,262

94
98
45
237

7
8
11
26

101
106
56
263

7,190
3,542
676
11,408

28,757
7,905
2,146
38,808

94
99
46
239

7
8
11
26

101
107
57
265

7,195
3,664
686
11,545

29,160
8,354
2,235
39,749

99

100

ปีการศึกษา/ระดับ
การศึกษา
ปีการศึกษา 2563
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ร้อยละเมื่อสิ้นสุดแผนฯ

ภาษาไทย

จานวนหลักสูตร
นานาชาติ/อังกฤษ

94
100
46
240
90.23

7
8
11
26
9.77

รวม
101
108
57
266

จานวนนักศึกษา
ใหม่
รวม
7,210
3,769
691
11,670 คน

29,480
8,650
2,294
40,424 คน

สรุ ป คือ 1) แผนการรั บ นั กศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557-2563 มีจานวนนักศึกษาใหม่ เมื่อสิ้ น
ปีการศึกษา 2563 ทุกระดับการศึกษาจานวน 11,670 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี 7,210 คน (ร้อยละ
61.78 ) ระดับปริญญาโท 3,769 คน (ร้อยละ 32.30) และระดับปริญญาเอก 691 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.92) เมื่อ
จาแนกสัดส่วนระหว่าง ปริญญาตรี: บัณฑิตศึกษา คิดเป็น 61.78 : 38.22
เมื่อจาแนกตามกลุ่มสาขาวิช าพบว่ามีสัดส่วนนักศึกษา โดยไม่นับรวมนักศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ดั ง นี้ กลุ่ ม ศิ ล ปะและการออกแบบ :กลุ่ ม สั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ :
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.67 : 2.60 : 1.73
2) แผนจานวนนักศึกษารวม เมื่ อสิ้นสุดแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา
2563 พบว่า มีนักศึกษารวมจานวนทั้งสิ้น 40,424 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี 29,480 คน (ร้อยละ 72.93)
ระดับปริญญาโท 8,650 คน (ร้อยละ 21.40) และระดับปริญญาเอก 2,294 คน (ร้อยละ 5.67) หรือจาแนกเป็น
ระดับปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา 72.93 : 27.07
เมื่อจาแนกตามกลุ่มสาขาวิชาพบว่ามีสัดส่วนนักศึกษา ดังนี้ กลุ่มศิลปะและการออกแบบ :
กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.75 : 2.36 : 1.89
3) เมื่อพิจารณาการเพิ่มขึ้นของจานวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2557 เปรียบเทียบกับ
เมื่อสิ้นสุดแผนในปีการศึกษา 2563 พบว่า จานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นจานวน 2,022 คน (ร้อยละ 20.96)
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ภาคผนวก 9
แผนหลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 – 2563
มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557-2563 เพื่อให้การมี
ความชัดเจนและสอดคล้องตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2556 – 2563 (ปรับ
แผน) โดยมีรายละเอียดสาระสาคัญของแผนหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557-2563 ดังนี้
ตารางที่ 10 จานวนหลักสูตรและแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ จาแนกตามระดับการศึกษาและประเภทหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาขา/คณะวิชา

ปริญญาตรี

ไทย นานา
ชาติ
ศิลปะและการออกแบบ 13 1
จิตรกรรมฯ
1
สถาปัตยกรรมศาสตร์
2
มัณฑนศิลป์
7
ดุริยางคศาสตร์
3
วิทยาลัยนานาชาติ
1
(การออกแบบดิจทิ ัล)
สังคมศาสตร์และ
37 1
มนุษยศาสตร์
โบราณคดี
6
อักษรศาสตร์
13
ศึกษาศาสตร์
10
วิทยาการจัดการ
7
วิทยาลัยนานาชาติ
1
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1
(นิเทศศาสตร์)
บัณฑิตวิทยาลัย
(สนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา, อนุรักษ์
ศิลปกรรม , การจัดการ
จดหมายเหตุฯ)
วิทยาศาสตร์และ
27
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
10
เภสัชศาสตร์
1

บัณฑิตศึกษา

หลักสูตรช่วงแผนฯ (ปีการศึกษา 2557-2563)
รวม
ทั้งสิ้น

ปริญญาตรี

รวม ไทย นานา
ชาติ
14 18 3
1 4
2 10 2
7 3 1
3 1
1

รวม
21
4
12
4
1

35
5
14
11
4
1

1

38 40

2

42

80

9

15
18
32
10
3
1

1

2

9
5
22
3
2

6 9
13 5
10 22
7 3
1
1
1

1

1

ไทย

นานา รวม ไทย นานา รวม
ชาติ
ชาติ
1
2 8 1
9
1

1

1
7

บัณฑิตศึกษา

1

46
5
19
14
7
1

1

4
3
2

5
3
3

13 21

2

24

37

117

1

1
4
3
12
1
1

2
4
5
20
3
1

17
22
37
30
6
2

2

2

2

3

1
1
1
2

11

3
3
2

1

4

รวม
ทั้งสิ้น

รวม
หลักสูตร

2
8
2

1
4
3
11

1
1

27 39

4

43

70

7

7

19

7

26

33

103

10 17
1 10

2
1

19
11

29
12

2
1

2
1

7
1

3

10
1

12
2

41
14

101

102

วิศวกรรมศาสตร์ฯ
สัตวศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
บัณฑิตวิทยาลัย
(ออกแบบศิลปะเสียง
,ธุรกิจการเกษตร)
รวมทั้งสิ้น

11
3
2

11 11
3 1
2

1

12
1

23
4
2

3
1

3
1

7
2

1
3

2
77

2

79 97

9

106 185

17

5

22 49

10

8
5

11
6

2

2

34
10
2
2

59

81

266

1) ในปี การศึ กษา 2556 มหาวิทยาลั ยศิ ล ปากรมีห ลั กสู ตรที่จัด การศึก ษาทั้งสิ้ น 185
หลักสูตร โดยเมื่อจาแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา พบว่ามีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 79 หลักสูตร (ร้อยละ
42.70) และระดับบัณฑิตศึกษา 106 สาขา (ร้อยละ 57.30) และจาแนกตามประเภทการจัดการเรียนการสอน
เป็นหลักสูตรภาษาไทยจานวน 174 หลักสูตร (ร้อยละ 94.05) และหลักสูตรนานาชาติจานวน 11 หลักสูตร
(ร้อยละ 5.95)
2) สาหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่ระหว่างปีการศึกษา 2557-2563 มีการเปิดหลักสูตรเพิ่มขึ้น
เมื่อสิ้นสุดแผนจานวน 81 หลักสูตร (ร้อยละ 43.78) จากจานวนหลักสูตรในปีการศึกษา 2556 โดยเป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีจานวน 22 หลักสูตร (ร้อยละ 27.16) และระดับบัณฑิตศึกษาจานวน 59 หลักสูตร (ร้อยละ
72.84) ประกอบด้ว ยหลักสูตรปริญญาโทจานวน 37 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอกจานวน 22
หลักสูตร เมื่อจาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา เป็นกลุ่มสาขาวิชาศิล ปะและการออกแบบ 11 หลักสูตร หลักสูตร
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 37 หลักสูตร และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33 หลักสูตร หรือคิดเป็น
สัดส่วน 13.58 : 45.68 : 40.74
3) เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2563 พบว่ามีหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 266 หลักสูตร จาแนกตาม
ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี 101 หลักสูตร (ร้อยละ 37.97) และระดับบัณฑิตศึกษา 165 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท 108 หลักสูตร (ร้อยละ 40.60) และระดับปริญญาเอก 57 หลักสูตร (ร้อยละ 62.03) และจาแนก
ตามประเภทหลักสู ตรเป็ นหลั กสู ตรภาษาไทย 240 หลักสู ตร (ร้อยละ 90.23) และหลักสู ตรนานาชาติ 26
หลักสูตร (ร้อยละ 9.77) คิดเป็นสัดส่วนหลักสูตรภาษาไทย ต่อหลักสูตรนานาชาติ 90.23 : 9.77
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ภาคผนวก 10
กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่ง เพื่อ
ดาเนินการโครงการวิจัย จานวนทั้งสิ้น 113,242,000 บาท จาแนกเป็น
-งบประมาณแผ่นดิน
จานวน 39,818,400 บาท (58 โครงการ)
-งบประมาณเงินรายได้ (โครงการปกติ) จานวน 18,375,900 บาท
-งบประมาณเงินรายได้โครงการพิเศษ จานวน 48,157,700 บาท
-งบประมาณเงินสะสม (จัดทาโครงการ) จานวน 6,890,000 บาท
และได้จั ดทาแผนการดาเนินงานกองทุนวิจั ยและสร้างสรรค์ เพื่ อสนับสนุนการวิจัยและ
สร้างสรรค์ จานวน 892 โครงการ จานวนเงิน 36,714,928.22 บาท (สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่
3/2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557) โดยสรุปดังนี้
ตารางที่ 11 แผนการดาเนินงานกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิ ลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
ประเภทงานวิจัยและสร้างสรรค์
1. โครงการวิจัยและสร้างสรรค์
2. โครงการวิจัยและสร้างสรรค์ แบบบูรณาการ

จานวนโครงการ
152

จานวนเงิน (บาท)
13,875,766.00

7

1,113,000.00

3. เสนอผลงานวิชาการและสร้างสรรค์ในประเทศ

149

3,151,121.80

4. เสนอผลงานวิชาการและสร้างสรรค์ต่างประเทศ

71

3,167,033.11

5. การตีพิมพ์ผลงาน

366

4,206,848.11

6. การแต่งตารา/หนังสือ

40

1,624,704.00

7. สนับสนุนการขอตาแหน่งทางวิชาการ

28

405,000.00

8. การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

5

80,000.00

9. ทุนการนาผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์

20

210,000.00

10. อื่น ๆ

54

8,881,455.20

892

36,714,928.22

รวม
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ภาคผนวก 11
ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี พ.ศ.2555-2556

ตารางที่ 12 จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี พ.ศ.2555-2556
จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2555 - 2556 (ระดับนานาชาติ)
ประเภทการตีพิมพ์/เผยแพร่

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จปภ

สถ

บค

มศ

อษ

ศษ

ดย

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วก

งานวิจยั
1. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ(0.25)
2555
0
3
2
3
4
4
0
10
2556
0
7
2
3
16
8
0
12
2. วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. (0.75)
2555
0
1
0
0
0
0
0
0
2556
0
1
0
0
0
1
0
0
3. วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด อันดับวารสารSJR โดยวารสารนั้นถูก จัดอยู่ใน Q4 (1)
2555
0
0
0
0
7
1
0
1
2556
0
0
0
0
0
1
0
0
4. วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด อันดับ วารสาร SJR โดยวารสารนั้นถูก จัดอยู่ใน Q3 (1)
2555
0
0
0
0
0
0
0
2
2556
0
0
0
0
0
0
0
1
5. วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด อันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้นถูก จัดอยู่ใน Q2 (1.00)
2555
0
0
0
0
0
0
0
0

มศก

ทส

วน

วท

วศ

สท

ทส

ภศ

0
1

3
17

24
45

76
42

7
4

0
2

5
8

141
167

0
0

0
0

3
4

0
0

1
0

0
1

3
1

8
8

0
0

0
0

0
0

7
13

0
2

0
0

35
8

51
24

0
0

0
0

0
0

0
4

0
0

0
0

3
3

5
8

0

0

2

0

0

0

3

5

104

105

จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2555 - 2556 (ระดับนานาชาติ)
ประเภทการตีพิมพ์/เผยแพร่

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จปภ สถ
บค
มศ
อษ
ศษ
ดย
วก
2556
0
0
0
0
0
0
0
1
6. วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด อันดับวารสาร SJR) โดยวารสารนั้นถูก จัดอยู่ใน Q1 (1.00)
2555
0
0
0
0
0
0
0
0
2556
0
0
0
0
0
0
0
0
7. วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI (1.00)
2555
0
1
0
0
0
0
0
0
2556
0
0
0
0
0
1
0
0
8. วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล scopus(1.00)
2555
0
0
0
0
0
0
0
0
2556
0
0
0
0
0
1
0
0
รวมจานวนงานวิจัย
2555
0
5
2
3
11
5
0
13
2556
0
8
2
3
16
12
0
14
งานสร้างสรรค์
1. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (1.00)
2555 15
0
0
7
0
0
4
0
2556 10
0
0
8
0
0
3
0

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มศก

ทส
0

วน
0

วท
0

วศ
3

สท
1

ทส
0

ภศ
1

6

0
0

0
0

0
0

0
2

0
2

0
0

0
0

0
4

0
0

0
0

25
27

32
32

2
0

0
0

37
24

97
84

0
0

0
0

15
16

0
0

0
0

0
0

14
3

29
20

0
1

3
17

69
92

115
56

10
9

0
3

100
48

336
321

0
0

15
33

0
0

0
0

0
0

5
2

0
0

46
56
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ภาคผนวก 12
จานวนบุคลากรและผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.จานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในปี 2556 มหาวิทยาลัย มีจานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งหมด 2,682 คน
จาแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จานวน 1,112 คน คิดเป็นร้อยละ 41.46 จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
1,570 คน คิดเป็นร้อยละ 57.54 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูลจากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2556)
ตารางที่ 13 จานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร
บุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
รวม

หน่วย
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

สายวิชาการ
391
14.58
648.5
24.18
72.5
2.70
1112
41.46

สายสนับสนุน
339
12.64
569.5
21.23
203
7.57
425.5
15.87
33
1.23
1570
58.54

รวมบุคลากร
730
27.22
1218
45.41
203
7.57
498
18.57
33
1.23
2682
100
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2.จานวนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตารางที่ 14 สัดส่วนเป็นร้อยละของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร (กรกฎาคม 2557)
จานวน (คน)
สัดส่วน อ.:ผศ.:รศ.:ศ.:
คณะ/มหาวิทยาลัย
(ร้อยละต่อทั้งหมด)
อาจารย์ ผศ.
รศ.
ศ.
รวม
จิตรกรรมฯ
40
12
6
5
63
63.5 : 19.1 : 9.5 : 7.9
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 36
24
13
1
74
48.6 : 32.4 : 17.6 : 1.4
โบราณคดี
41
22
9
2
74
55.4 : 29.7: 12.2 : 2.7
มัณฑนศิลป์
51
31
6
1
89
57.3 : 34.8 : 6.8 : 1.1
อักษรศาสตร์
90
30
10
4
134
67.2 : 22.4 : 7.5 : 2.9
ศึกษาศาสตร์
59
23
6
0
88
67.1 : 26.1 : 6.8 : 0.0
วิทยาศาสตร์
94
35
27
2
158
59.5 : 22.2 : 17.1 : 1.2
เภสัชศาสตร์
37
38
28
1
104
35.6 : 36.5 : 26.9 : 1.0
วิศวกรรมศาสตร์ฯ
49
51
4
0
104
47.1 : 49.0 : 3.9 : 0.0
ดุริยางคศาสตร์
27
3
0
0
30
90.0 : 10.0 : 0.0 : 0.0
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 40
4
0
0
44
90.9 : 9.1 : 0.0 : 0.0
วิทยาการจัดการ
67
17
4
2
90
74.4 : 18.9 : 4.5 : 2.2
สัตวศาสตร์ฯ
35
8
1
0
44
79.5 : 18.2 : 2.3 : 0.0
วิทยาลัยนานาชาติ
23
0
1
0
24
95.8 : 0.0 : 4.2 : 0.0
รวมมหาวิทยาลัย
685
297
113
18
1,113 61.5 : 26.7 : 10.2 : 1.6
สถานภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (ข้อมูล ส.ก.อ. สารวจเมื่อสิงหาคม 2555)**
อ. : ผศ. : รศ. : ศ. = 56.4 : 24.1 : 17.5 : 2.0
** รองศาสตราจารย์ นพ.กาจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการนาเสนอแนว
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
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ภาคผนวก 13
งบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยได้เสนองบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 10 กันยายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วงเงินงบประมาณรายรับประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีจานวนทั้งสิ้น 2,848,316,600 บาท
ประกอบด้วย
1.1 รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน

1,374,069,600 บาท

1.2 รายรับจากงบประมาณเงินรายได้

1,474,247,000 บาท

1.2.1 รายรับจากโครงการปกติ
- รายรับจากนักศึกษาโครงการปกติ
- รายรับค่าสมัครสอบ
- รายรับจากหน่วยงานวิสาหกิจ
- รายรับอื่นๆ
- รายรับจากผลิตภัณฑ์การเกษตร
- เงินชดใช้ทุนกรณีผดิ สัญญา
การเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
- เงินค่าอาหารและภาชนะของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิต
- เงินค่าบารุงกิจการนักศึกษา
1.2.2 รายรับโครงการพิเศษ
- รายรับจากนักศึกษาโครงการพิเศษ
- รายรับจากค่าสมัครสอบ
1.2.3 รายรับจากแหล่งเงินภายนอก
- เงินวิจัยจากภายนอก

628,959,700 บาท
573,756,000 บาท
29,680,500 บาท
10,260,000 บาท
15,263,200 บาท

807,809,600 บาท
799,623,300 บาท
8,186,300 บาท
37,477,700 บาท

โดยคิดสัดส่วนเงินรายรับงบประมาณเงินรายได้ต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน เท่ากับ 51.76 : 48.24
2. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีจานวน
ทั้งสิ้น 2,989,754,700 บาท โดยมีแหล่งที่มาดังนี้
2.1 งบประมาณแผ่นดิน
1,374,069,600 บาท
2.2 งบประมาณเงินรายได้ 1,615,685,100 บาท
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3. งบประมาณรายจ่ า ยจากเงิ น รายได้ ป ระจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2558 จ านวน
1,615,685,100 บาท ประกอบด้วย
3.1 เงินรายได้ (โครงการปกติ)
628,959,700 บาท
3.2 เงินรายได้ (โครงการพิเศษ)
807,809,600 บาท
3.3 เงินสะสม
178,915,800 บาท
โดยงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งตั้งไว้ 1,477,848,300 บาท
จานวน 137,836,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.33
4. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 นี้ เป็นการจัดสรรเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ซึ่งได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ และเมื่อ
รวมงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ก่อนเข้าชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ) จานวน 1,374,069,600 บาท ทั้งนี้ ทาให้มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรวมทั้ งสิ้น 2,989,754,700 บาท
คิดเป็นอัตราส่วนเงินรายได้ต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 54.0 : 46.0
5. มหาวิทยาลัยได้นานโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบ กาหนดเป็นกรอบสาหรับการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานตามนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ตามนโยบายสาคัญ
นโยบายการจัดสรร

ร้อยละ

วงเงินการจัดสรร

ร้อยละการจัดสรร

ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

(บาท)

งบประมาณตามจริง

1. ด้านพัฒนาบุคลากร

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3*

32,950,400

4.3

2. ด้านกิจกรรมนักศึกษาสวัสดิการและ
ทุนการศึกษา

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4*

48,618,260

6.4

3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1*

15,723,100

2.1

4. ด้านการพัฒนาคณะวิชาไปสู่นานาชาติ

ร้อยละ 1.5*

10,526,200

1.5

5. ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์

ร้อยละ 5**

64,055,600

6.0

หมายเหตุ : * ของงบประมาณเงินรายได้ ไม่รวมงบประมาณสาหรับการบริหารทั่วไป
** ของรายรับโดยไม่รวมดอกเบี้ยรับและเงินสะสม(จัดทาโครงการ)
ทั้งนี้ การกาหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันยุทธศาสตร์
สาคัญของมหาวิทยาลัย จากจานวนทั้งสิ้น 10 ยุทธศาสตร์ โดยมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
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ตารางที่ 16 แสดงการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
หน่วย : บาท
รวมงบประมาณ
เงินรายได้ทั้งสิ้น*

ร้อยละ

รวม
งบประมาณเงิน
รายได้ที่ไม่รวม
รายจ่าย
ประจา**

รวม
การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์

1,615,685,100
1,047,670,930

100
64.84

782,584,702
439,112,752

100
56.11

พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า เ พื่ อ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม คิ ด
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ป ลู ก ฝั ง
คุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ก า ร พั ฒ น า
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ท า ง
การศึ ก ษาที่ เ อื้ อ ให้ เ กิ ด
การเรียนรู้ และความคิด
สร้างสรรค์

62,143,460

3.85

57,178,160

7.31

20,267,400

1.25

18,510,000

2.37

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาการวิจัย และการ
สร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัย ที่ได้รับ
การยอมรั บ ระดั บ ชาติ
และนานาชาติ

76,214,910

4.72

74,484,110

9.52

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่สังคมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
การอนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์ศลิ ปะและ
วัฒนธรรมของชาติ
รวมทั้งการประยุกต์ใช้
เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่ม
มูลค่าใน ระดับชาติและ
นานาชาติ

18,502,200

1.15

14,590,430

1.86

9,250,300

0.57

6,426,250

0.82

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ร้อยละ
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ยุทธศาสตร์ที่ 7

การบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการสร้างสรรค์

296,377,400

18.34

110,399,300

14.11

ยุทธศาสตร์ที่ 8

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการตามพันธ
กิจให้มีประสิทธิภาพ

53,144,300

3.29

30,797,200

3.94

ยุทธศาสตร์ที่ 9

ปรับปรุงระบบการเงิน
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ

18,920,000

1.17

18,920,000

2.42

13,194,200

0.82

12,166,500

1.55

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนามาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบสู่นานาชาติ

หมายเหตุ : * งบประมาณเงินรายได้ คือ เงินรายได้โครงการปกติ เงินรายได้โครงการพิเศษ และเงิน
สะสมเพื่อจัดทาโครงการ
** งบประมาณเงินรายได้ทไี่ ม่รวมงบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค เงินชาระคืน
เงินกู้ และเงินสมทบค่าก่อสร้างส่วนกลาง
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ภาคผนวก 14
การประกันคุณภาพการศึกษา
1.การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการประเมิน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน ปีก ารศึ กษา 2556 (วั นที่ 1 มิถุ นายน 2556 - 31
พฤษภาคม 2557) มีดังนี้
1) จากการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ.และ
สมศ. ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ย 4.49 โดยมีผลการประเมินปัจจัยกระบวนการ (process) อยู่ใน
ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.72 รองลงมา ปัจจัยผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) อยู่ในระดับดี คะแนน
เฉลี่ย 4.48 และปัจจัยนาเข้า (input) อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.52 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามตัวชี้วัดของ สกอ. รวมทุกองค์ประกอบอยู่ใน ระดับดี
มาก คะแนนเฉลี่ย 4.53 โดยจาแนกรายองค์ประกอบได้ดังนี้
ตารางที่ 17 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ตามตัวชี้วัดของ สกอ.
ค่าคะแนน

ผลการ
ประเมิน

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ

5.00

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

3.90

ดี

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

5.00

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์

4.67

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

5.00

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ

4.75

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

5.00

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

4.00

ดี

องค์ประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3D (ไม่นาผลมาคานวณ)

5.00

ดีมาก

4.53

ดีมาก

องค์ประกอบคุณภาพ

เฉลี่ย 9 องค์ประกอบ
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2) จุดเด่นใน 4 พันธกิจ (การเรียนการสอน การวิจัยและงานสร้างสรรค์ บริการทางวิชาการ
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม) วิธีปฏิบัติและผลการดาเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้น
(1) มหาวิ ทยาลั ย มีม าตรฐานคุ ณภาพด้ านศิล ปะและวัฒ นธรรมและมีผ ลงานเป็น ที่
ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
(2) อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า ได้รับการยกย่องชมเชย และประกาศเกียรติคุณ
ทั้งด้านความรู้ความสามารถในวิชาชีพ โดยเฉพาะคณะทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม และมีรางวัลทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมจานวนมาก
(3) มีการบู ร ณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปพัฒ นาเป็น
งานวิจัย ที่เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์
3) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย
(1) ควรทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น โดยด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ค วามส าเร็ จ ของ
โครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพในการหารายได้ และกาหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก เพื่อขยายโอกาสในการหารายได้เพิ่ม
จากทุนทางวัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
(2) ควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ให้บุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัย
ได้ทราบกิจกรรม หรือความเคลื่อนไหว และผลการดาเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นประจา อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของบุคลากรส่วนใหญ่
(3) มหาวิทยาลัยควรกาหนดนโยบายการให้บริการวิชาการแก่สังคมในเชิงการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
(4) เพื่ อ ตอบสนองการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี อั ต ลั ก ษณ์ ต ามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด
มหาวิทยาลัยควรกาหนดให้คณะหรือสโมสรนักศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่จัดทาโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อขอ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย ต้องแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า มีสิ่งใดแปลกใหม่ ไปจากโครงการเดิมๆ และเมื่อ
ดาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ควรรายงานผลเพิ่มเติมด้วยว่าสิ่งแปลกใหม่ดังกล่าวนั้นส่งผลอย่างไรบ้างเกี่ยวกับ
การดาเนินโครงการหรือเกี่ยวกับตัวนักศึกษาเอง และควรมีการปรับเปลี่ยนสิ่งแปลกใหม่นั้นหรือไม่ อย่างไร เมื่อ
ใกล้ สิ้ น ปี การศึก ษา มหาวิ ทยาลั ย อาจจั ดเวทีใ ห้ แต่ล ะกลุ่ มที่ผ่ านการคัดเลื อกนาเสนอผลงาน และมีการลง
ประชามติเลือก “สุดยอดสิ่งแปลกใหม่” ประจาปี เพื่อยกย่องเชิดชูต่อไป
(5) มหาวิทยาลัยควรออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาวิทยา
เขตอื่น กับ นั ก ศึกษาวิ ทยาเขตพระราชวังสนามจั น ทร์ทุก ปีการศึ กษา เพื่อสร้า งความเป็นหนึ่ งเดียวกันของ
ศิลปากร
(6) ในอนาคตที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมในด้าน
ระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการทรั พยากร (คนและเงิน) รวมถึงวางระบบการพัฒนาหลักสูตร และการ
จัดการทรัพย์สิน
รายละเอียดอยู่ในแผ่น CD และในเว็บไซต์ http://www.qa.su.ac.th
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2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม จาก สมศ. เมื่อวันที่
28-31 สิงหาคม 2555 โดยใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2554-2555 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(สมศ.) คะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก สมศ. คือ 4.44 อยู่ในระดับดี โดยมีรายละเอียด คือ
ตารางที่ 18 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.)
ตัวบ่งขี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
3. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
8. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน และ/หรือการวิจัย
9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่ องสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่ องผู้บริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุม่ ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุม่ ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
18. ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
18.1 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2ภายนอกสถาบัน
รวมคะแนนเฉลี่ย

เป้าหมาย
3.65

ผลการประเมิน
4.58
4.13
4.45

3.51

4.30

5.00
5.00
4.24
5.00
5.00
-

5.00
2.77
4.60
4.70
5.00
4.12
5.00

5.00

5.00

5.00
5.00
5.00
3.26
3.50
3.08
3.51
-

5.00
5.00
5.00
5.00
3.38
3.26
3.50
3.08
4.35
4.35
4.75

5.00
3.51
5.00
-

5.00
4.24
5.00
5.00

5.00
5.00
-

5.00
5.00
4.44 (ดี)
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ภาคผนวก 15
ความร่วมมือทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยได้ทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน องค์กร สถาบัน จาก 16 ประเทศ
4 ทวีป คือ ทวีป เอเชีย จ านวน 38 ฉบั บ ทวีปออสเตรเลี ย 4 ฉบับ ทวีปยุโรป 13 ฉบับ และทวีปอเมริ กา
จานวน 4 ฉบับ
ตารางที่ 19 การทาข้อตกลงความร่วมมือกับประเทศต่างๆ
ทวีป เอเชีย จานวน 38 ฉบับ
1.
จีน
2.
อินเดีย
3.
ญี่ปุ่น
4.
สาธารณรัฐเกาหลี
5.
สปป.ลาว
6.
มาเลเซีย
7.
สาธารณรัฐไต้หวัน
8.
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ทวีปออสเตรเลีย 4 ฉบับ
ออสเตรเลีย
ทวีปยุโรป 13 ฉบับ
1.
เบลเยี่ยม
2.
ฝรั่งเศส
3.
สาธารณรัฐเยอรมัน
4.
อิตาลี
5.
สเปน
6.
สหราชอาณาจักร
ทวีปอเมริกา จานวน 4 ฉบับ
อเมริกา

จานวน
6 ฉบับ
2 ฉบับ
5 ฉบับ
13 ฉบับ
1 ฉบับ
5 ฉบับ
3 ฉบับ
3 ฉบับ
4 ฉบับ
1 ฉบับ
7 ฉบับ
2 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
4 ฉบับ

(ข้อมูลจากรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
หน้า 73)
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ภาคผนวก 16
ที่ตั้งของคณะวิชา หน่วยงาน
1. วังท่าพระ เป็นที่ตั้งของคณะวิชา หน่วยงาน ดังนี้
1.1) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1.2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1.3) คณะโบราณคดี
1.4) คณะมัณฑนศิลป์
1.5) หอศิลป์
1.6) กองกิจการนักศึกษา
1.7) กองบริการการศึกษา
1.8) หอสมุดสาขาวังท่าพระ สานักหอสมุดกลาง
1.9) สานักบริการวิชาการ
1.10) สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร
1.11) ศูนย์หนังสือ วังท่าพระ

http://www.finearts.su.ac.th
http://www.arch.su.ac.th
http://www.archae.su.ac.th
http://www.decorate.su.ac.th
http://www.art-centre.su.ac.th
http://www.kongkit.su.ac.th
http://www.eds.su.ac.th
http://www.lib.su.ac.th
http://www.suas.su.ac.th
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2. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นที่ตั้งของคณะวิชา หน่วยงาน ดังนี้
2.1)
คณะอักษรศาสตร์
http://www.arts.su.ac.th
2.2)
คณะศึกษาศาสตร์
http://202.28.73.150/educupload
2.3)
คณะวิทยาศาสตร์
http://www.sc.su.ac.th
2.4)
คณะเภสัชศาสตร์
http://www.pharm.su.ac.th
2.5)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
http://www.eng.su.ac.th
2.6)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
http://www.surdi.su.ac.th
2.7)
ศูนย์คอมพิวเตอร์
http://www.cc.su.ac.th
2.8)
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สานักหอสมุดกลาง
http://www.lib.su.ac.th
2.9)
สานักงานอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
2.9.1) กองงานวิทยาเขต
http://www.extension.su.ac.th
2.9.2) กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ http://www.kongkit.su.ac.th
2.9.3) กองบริการการศึกษา
http://www.eds.su.ac.th
2.9.4) กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวัง http://www.building.su.ac.th
สนามจันทร์
2.10) ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
http://www.su.ac.th
2.11) ศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ 6 รอบ พระ http://www.su.ac.th
ชนมพรรษา
2.12) โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.suprint.su.ac.th
2.13) สภาคณาจารย์
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3.1)
3.2)
3.3)
3.4)
3.5)

3.วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นที่ตั้งของคณะวิชา หน่วยงาน ดังนี้
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
http://www.asat.su.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ
http://www.management.su.ac.th
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
http://www.su.ac.th
สานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
http://www.pitc.su.ac.th
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
http://www.lib.su.ac.th
สานักหอสมุดกลาง
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4.สานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน เป็นที่ตั้งของคณะวิชา หน่วยงาน ดังนี้
4.1)
4.2)
4.3)
4.4)
4.4.1)
4.4.2)
4.4.3)
4.4.4)
4.4.5)
4.4.6)
4.5)
4.6)

บัณฑิตวิทยาลัย
คณะดุริยางคศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองแผนงาน
สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
กองนิติการ
สานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานสภามหาวิทยาลัย

http://www.graduate.su.ac.th
http://www.music.su.ac.th
http://www.suic.su.ac.th
http://www.president.su.ac.th
http://www.cd.su.ac.th
http://www.pd.su.ac.th
http://www.fd.su.ac.th
http://www.plan.su.ac.th
http://www.qa.su.ac.th
http://www.audit.su.ac.th
http://www.council.su.ac.th
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5.อาคาร กสท. โทรคมนาคม เป็นที่ตั้งของคณะวิชา หน่วยงาน ดังนี้
5.1)
5.2)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภัตตาคาร วาแตล

http://www.ict.su.ac.th/
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ภาคผนวก 17
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530
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