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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

          รายงานผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบป พ.ศ. 2557 (มกราคม – ธันวาคม 
2557) ฉบับนี้เปนรายงานผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 5 ท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทําข้ึน 
เพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมาของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทําใหทราบวาสภามหาวิทยาลัยไดทํา
หนาท่ีตามท่ีกําหนดไวอยางไรบาง รวมท้ังการกํากับ ติดตาม ผลักดัน การใหขอเสนอแนะในดานตางๆ เพ่ือชวยให
การทํางาน การพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 

           ในรอบป 2557 มีนโยบายและเรื่องสําคัญท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบและไดกํากับติดตามการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง ทําใหการดําเนินงานมีความกาวหนาเปนตามลําดับ อาทิ โครงการขยายพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับ
พ้ืนท่ีสวนขยายการจัดการศึกษา (City Campus) ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดจัดซ้ือท่ีดินท่ีเมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ              
จ.นนทบุรี ประมาณ 10 ไร แลวและอยูระหวางการจัดทําแผนเพ่ือใชประโยชนตอไป ราง พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ซ่ึงจะเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) พิจารณาตอไป นอกจากนั้นสภา
มหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบและใหขอสังเกต ขอเสนอแนะตอแผนงานท่ีสําคัญๆ อาทิ แผนพัฒนาคณะวิชา 
หนวยงาน ตามท่ีคณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีเขามารับตําแหนงใหมนําเสนอ ซ่ึงนับวาเปนประโยชน
มากท้ังตอสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและคณะวิชา หนวยงาน ท่ีไดมีสวนรวมในการคิดและการพัฒนารวมกัน
อยางสรางสรรค  
           การทํางานของสภามหาวิทยาลัยมาจากความรวมมือของทุกฝาย จึงขอขอบพระคุณศาสตราจารย                
เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดท่ีผานมาทุกทาน 
ท่ีไดทุมเทเสียสละเวลาชวยทํางานใหมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ ดร.กฤษณพงศ กีรติกร อดีตประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ท่ีไดชวยวางระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงตางๆ รวมท้ัง
คณะกรรมการทุกชุดท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งข้ึนซ่ึงไดชวยกลั่นกรองงานและใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน
อยางยิ่งตอสภามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณผูบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย บุคลากร นักศึกษาทุกคน ซ่ึงเปนผูท่ีมี
บทบาทท่ีสําคัญยิ่งในการทํางาน การขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานตางๆ ตามท่ีกําหนดไว 
         ในป 2558 มีแผนงาน กิจกรรม/โครงการท่ีสําคัญๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวและตองดําเนินการอีก
หลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง การกาวสูประชาคมอาเซียน การปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ การจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย การจัดอันดับมหาวิทยาลัย จึงขอเปนกําลังใจใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทุกทาน ผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคน ในการ
รวมกันทํางานอยางสรางสรรค ดวยความมุงม่ัน และเสียสละ โดยมีจุดมุงหมายรวมกัน คือ เพ่ือใหงานของ
มหาวิทยาลัยสัมฤทธิ์ผลตามท่ีกําหนดไว ซ่ึงผลสําเร็จของงานจะนําไปสูความเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร สังคมและประเทศชาติตอไป       
 
                                                                               
                                                                              (นายภราเดช พยัฆวิเชียร) 
                                                   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร                                                      
                                                       3  กรกฎาคม 2558 
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ภาคผนวก 8 การแตงตั้งหัวหนาภาควิชา 
ภาคผนวก 9 งบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
ภาคผนวก 10 การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ภาคผนวก 11 การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
ภาคผนวก 12 การประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา 
ภาคผนวก 13 คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

- คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน           
- คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ   
- คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร    
- คณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
- คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของอธิการบดี 

หนา 
104 
106 
109 
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113 
114 
115 
118 
120 
121 
123 

 
124 

   
 

สารบัญตาราง 
                                                                                                           หนา                                                 

ตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 3 

จํานวนระเบียบวาระการประชุม 
จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเขารวมประชุม 
สัมมนา 

11 
12 
17 

 
 

สารบัญแผนภาพ 
                                                                                                            หนา 

แผนภาพท่ี 1 
แผนภาพท่ี 2 
 แผนภาพท่ี 3 
 แผนภาพท่ี 4 

โครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัย 
โครงสรางการแบงสวนราชการ 
หนาเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ขาวสารสภาฯ ฉบับท่ี 9-14 

9 
10 
14 
116 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

              ในรอบป พ.ศ. 2557 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมจํานวน 12 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุม
จํานวน 219 เรื่อง จําแนกเปนวาระแจงเพ่ือทราบ จํานวน 59 เรื่อง วาระเพ่ือพิจารณา จํานวน 153 เรื่อง 
วาระเชิงนโยบาย จํานวน 1 เรื่อง และวาระอ่ืนๆ จํานวน 6 เรื่อง โดยเฉลี่ยประชุมครั้งละ 18 เรื่อง กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมาเขารวมประชุมโดยเฉลี่ยครั้งละ 31 คน ( จากจํานวนท้ังหมด 37 คน) คิดเปนรอยละ 
82.88  
 

ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
 1.ผลการดําเนินงานตามอํานาจ หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มีดังนี้ 
 1.1 ใหความเห็นชอบแผนของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2557-2560)          
2) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 3) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
และใหความเห็นชอบ ใหขอเสนอแนะตอแผนพัฒนาของคณะวิชา หนวยงาน ระยะ 4 ป ตามท่ีคณบดี 
ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีไดรับการแตงตั้งใหมนําเสนอ จํานวน 5 หนวยงาน  
 1.2 ใหความเห็นชอบระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1)พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ... 2) ขอบังคับ จํานวน 3 ฉบับ 3) ระเบียบ จํานวน 3 ฉบับ 4) ประกาศ จํานวน 2 
ฉบับ 
 1.3 อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 1) ระดับอนุปริญญา จํานวน 3 ราย 2) ระดับปริญญา
ตรี จํานวน 5,216 ราย 3) ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1,014 ราย 
 1.4 อนุมัติผูทรงคุณวุฒิเพ่ือขอพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จํานวน 5 ราย  
  1.5 อนุมัติเก่ียวกับหลักสูตร ดังนี้ 1) อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางหลักสูตร 
จํานวน 99 หลักสูตร 2) อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร
จํานวน 8 หลักสูตร 3) อนุมัติการเปดหลักสูตรใหม จํานวน 5 หลักสูตร 4) อนุมัติการปดหลักสูตร จํานวน 1 
หลักสูตร 5) อนุมัติเปดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ จํานวน 4 หลักสูตร  
 1.6 แตงตั้งผูบริหาร ดังนี้ 1) รองอธิการบดี จํานวน 2 ราย 2) คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน 
สํานัก จํานวน 4 ราย 3) หัวหนาภาควิชา จํานวน 19 ราย  
 1.7 ใหความเห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย จํานวน 
4 ราย  
  1.8 อนุมัติผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 2 ราย  
  1.9 อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ดังนี้ 1) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 1,615,685,100 บาท 2) อนุมัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
ปงบประมาณ พ.ศ.2557 วงเงิน 216,667,500 บาท  จากเงินรายไดมหาวิทยาลัยประเภทเงินคงคลัง จัดซ้ือ
ท่ีดิน ณ เมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี เนื้อท่ี 10 ไร 1 งาน 27 ตารางวา โดยมหาวิทยาลัยจะ
ตั้งงบประมาณเงินรายไดในปตอๆ ไป ปละประมาณ 20 ลานบาท เพ่ือใชคืนเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยจน
ครบตามจํานวนท่ีไดรับอนุมัติ เริ่มในปงบประมาณเงินรายได 2559-2560 
  1.10 แตงตั้งคณะกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง จํานวน 4 ชุด ดังนี้ 1) คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข 2) คณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 3) คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 4) คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 



จ

 2. ผลการดําเนินงานในดานการกํากับ ติดตาม และหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ 
ขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 2.1 ใหความเห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้  1) ผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 40 ราย 2) รองศาสตราจารย จํานวน 6 ราย 3) ศาสตราจารย จํานวน 4 ราย  
 2.2 ใหความเห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ จํานวน 21 สถาบัน 
 2.3 ใหความเห็นชอบการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2557) จํานวน 1 ราย  

 2.4 อนุมัติรับโอนขาราชการจํานวน 1 ราย   
2.5 รับทราบรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2556 ดังนี้      
    1) รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป

การศึกษา 2556  
2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2556 

(วันท่ี 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 3) เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557  
 2.6 แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการประจําหนวยงาน จํานวน 1 หนวยงาน       
 2.7 ใหความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
ในรอบปท่ี 1 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2556 - 12 มีนาคม 2557) พรอมท้ังไดมอบขอเสนอแนะ 
แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา ใหอธิการบดีนําไปพิจารณาดําเนินการตอไป  
 2.8 รับทราบรายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา จํานวน 12 ราย 

             2.9 เห็นชอบการปรับรูปแบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติของ
มหาวิทยาลัยจากแบบหนวยกิตเปนแบบเหมาจาย ตามโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย
เสนอ โดยเริ่มใชกับนักศึกษาใหมรุนท่ีจะเขาศึกษาในปการศึกษา 2558 เปนตนไป  
           2.10 เห็นชอบการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 เปนตนไป 
            2.11 อนุมัติกรอบอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้ 1) พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 67 อัตรา 2) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึง
จางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) จํานวน 11 อัตรา 3) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงจาง
ดวยเงินรายได (ในสวนภารกิจเฉพาะ) สายบริหารงานและปฏิบัติงานท่ัวไป จํานวน 4 อัตรา 

   

3. การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  
          สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือชวยกลั่นกรองงาน ใหขอคิด ขอเสนอแนะตอ
สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ สรุปไดดังนี้ 
  3.1 คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร (ดร.กฤษณพงศ กีรติกร เปนประธาน) 
คณะกรรมการไดชวยวางระบบดานการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมท้ังใหขอเสนอแนะในการ
วางแผนการดําเนินการตอไปของมหาวิทยาลัย โดยสรุปการดําเนินการของคณะกรรมการ ไดดังนี้ 
                  1) ชวยวางระบบและใหขอเสนอแนะเพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการดานการเงิน
แบบยั่งยืน เพ่ือลดความเสี่ยงดานการเงิน การบัญชี ของมหาวิทยาลัย  



จ

 2. ผลการดําเนินงานในดานการกํากับ ติดตาม และหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ 
ขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 2.1 ใหความเห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้  1) ผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 40 ราย 2) รองศาสตราจารย จํานวน 6 ราย 3) ศาสตราจารย จํานวน 4 ราย  
 2.2 ใหความเห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ จํานวน 21 สถาบัน 
 2.3 ใหความเห็นชอบการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2557) จํานวน 1 ราย  

 2.4 อนุมัติรับโอนขาราชการจํานวน 1 ราย   
2.5 รับทราบรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2556 ดังนี้      
    1) รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป

การศึกษา 2556  
2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2556 

(วันท่ี 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 3) เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557  
 2.6 แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการประจําหนวยงาน จํานวน 1 หนวยงาน       
 2.7 ใหความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
ในรอบปท่ี 1 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2556 - 12 มีนาคม 2557) พรอมท้ังไดมอบขอเสนอแนะ 
แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา ใหอธิการบดีนําไปพิจารณาดําเนินการตอไป  
 2.8 รับทราบรายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา จํานวน 12 ราย 

             2.9 เห็นชอบการปรับรูปแบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติของ
มหาวิทยาลัยจากแบบหนวยกิตเปนแบบเหมาจาย ตามโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย
เสนอ โดยเริ่มใชกับนักศึกษาใหมรุนท่ีจะเขาศึกษาในปการศึกษา 2558 เปนตนไป  
           2.10 เห็นชอบการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 เปนตนไป 
            2.11 อนุมัติกรอบอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้ 1) พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 67 อัตรา 2) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึง
จางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) จํานวน 11 อัตรา 3) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงจาง
ดวยเงินรายได (ในสวนภารกิจเฉพาะ) สายบริหารงานและปฏิบัติงานท่ัวไป จํานวน 4 อัตรา 

   

3. การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  
          สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือชวยกลั่นกรองงาน ใหขอคิด ขอเสนอแนะตอ
สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ สรุปไดดังนี้ 
  3.1 คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร (ดร.กฤษณพงศ กีรติกร เปนประธาน) 
คณะกรรมการไดชวยวางระบบดานการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมท้ังใหขอเสนอแนะในการ
วางแผนการดําเนินการตอไปของมหาวิทยาลัย โดยสรุปการดําเนินการของคณะกรรมการ ไดดังนี้ 
                  1) ชวยวางระบบและใหขอเสนอแนะเพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการดานการเงิน
แบบยั่งยืน เพ่ือลดความเสี่ยงดานการเงิน การบัญชี ของมหาวิทยาลัย  

ฉ

                   2) ติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีใหกับมหาวิทยาลัย และเห็นวา
โดยรวมมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ไดมีความกาวหนาอยางมีนัยสําคัญ สามารถการแกปญหาสะสมจากอดีต
และวางกลไกไมใหปญหาเดิมเกิดข้ึนซํ้าใหม 
              3) ข้ันตอนตอไปเปนการวางยุทธศาสตร การสรางความม่ันคงและความยั่งยืนใหมหาวิทยาลัย
โดยใชขอมูลการเงินเปนกลไกสําคัญ อาทิ 1) การทําแผนบูรณาการระดับมหาวิทยาลัยท่ีแผนการเงินเปน
สวนประกอบสําคัญในการสรางความยั่งยืนใหมหาวิทยาลัย ใหครอบคลุมมากกวาการพิจารณางบประมาณ
รายรับรายจายปตอป มีการวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงินในระยะกลางและระยะยาว 2) ปรับวัฒนธรรมการ
จัดการดานการเงินการคลัง จากการควบคุมหรือการออกคําสั่ง (Command oriented) เปนการใหบริการ 
(Service oriented) สรางกลไกสนับสนุนการปฏิบัติใหงายและชัดเจน  
 

 3.2 คณะกรรมการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการเงิน (นายไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ เปนประธาน) 
คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะนโยบายเก่ียวกับการเงิน การจัดหาผลประโยชนจากเงินรายได การกลั่นกรอง
งบประมาณ การเงิน กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยสรุปดังนี้  
  1) กลั่นกรองงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
 2) กลั่นกรองและใหขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย ในการปรับรูปแบบการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยจากแบบหนวยกิตเปนแบบเหมาจาย 
   3) ใหขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนําเงินรายไดของมหาวิทยาลัยไปลงทุนในกองทุนสวน
บุคคลเพ่ือหาประโยชน 
  4) ใหขอเสนอแนะ เก่ียวกับ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาลงทะเบียน
และคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  
    5) รวมกับมหาวิทยาลัยหารือแนวทางและมาตรการในการปองกันมิใหเกิดปญหาดาน
การเงินในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไดกําหนดมาตรการตางๆ อาทิ 1) การตรวจสอบบัญชีเงินฝากประเภท
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีฝากไวกับธนาคารพาณิชยวามีจํานวนเงินในบัญชีตรงตามยอดเงินท่ีปรากฏในสมุด
บัญชีหรือไม โดยการสอบถามเปนหนังสือกับธนาคาร รวมท้ังการตรวจสอบยอดเงินในสมุดบัญชีแบบออนไลน  
2) ลดจํานวนบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย ท่ีปจจุบันมีอยูมากกวาหนึ่งรอยบัญชีลงเพ่ือใหการ
ควบคุมดูแล และตรวจสอบดานการเงินและบัญชีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 3) ควรพิจารณาจัดจางบริษัทท่ี
ปรึกษาซ่ึงเชี่ยวชาญดานการวางระบบการเงินและการตรวจสอบดานการเงินและบัญชีจากภายนอกมาชวย
ตรวจสอบระบบการควบคุมและระบบการเงิน รวมท้ังการวางระบบในการปองกันและแกไขจุดออนตางๆ 
ของมหาวิทยาลัย 
    

   3.3 คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์         
อุวรรณโณ เปนประธาน) คณะกรรมการไดชวยพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติโดยสรุป ดังนี้ 
   1) เสนอรายงานผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารย จํานวน          
56 ราย โดยปจจุบันข้ันตอนการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสามารถดําเนินการไดรวดเร็วข้ึนใชเวลา
เฉลี่ยประมาณ 8-10 เดือน 
                    2) พิจารณากลั่นกรองรายชื่อวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือใหเปนไปตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
 



ช

   3.4 คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ 1.ดานศิลปะและ
การออกแบบ มี ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท เปนประธาน 2.ดานวิทยาศาสตร มี ศาสตราจารย
เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย เปนประธาน 3.ดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มี ศาสตราจารยพิเศษ 
พิสิฐ เจริญวงศ เปนประธาน 
                 คณะกรรมการไดชวยกลั่นกรองหลักสูตรตางๆ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
โดยสรุปดังนี้ 1) กลั่นกรองการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 99 หลักสูตร 
2) กลั่นกรองการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร จํานวน 8 
หลักสูตร 3) พิจารณาการเสนอขอเปดหลักสูตรใหม จํานวน 5 หลักสูตร  
 

             3.5 คณะกรรมการกล่ันกรองดานกฎหมายของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ศาสตราจารยกิตติคุณ 
ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปนประธาน) 
                  คณะกรรมการไดชวยกลั่นกรอง ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยกอนเสนอสภา
มหาวทิยาลัยพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 ฉบับ 2) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวน 3 ฉบับ  
 

   3.6 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบด ี
(นายสุมนต สกลไชย เปนประธาน) 
    คณะกรรมการไดชวยดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช) ในรอบปท่ี 1 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2556- 12 
มีนาคม 2557)  
        โดยคณะกรรมการไดนําเสนอรายงานผลติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช) ในรอบปท่ี 1 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2556- 12 
มีนาคม 2557) พรอมท้ังใหขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนามหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย                             
เพ่ือมอบใหอธิการบดีนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป 
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สวนที่ 1 
ขอมูลเกี่ยวกับสภามหาวทิยาลัยศิลปากร 

 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
             สภามหาวิทยาลัยศิลปากรประกอบดวยกรรมการสภามหาวทิยาลัย จํานวน 37 คน คือ 
 

      1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 16 คน) 
 

 
 

นายภราเดช   พยัฆวิเชียร  
นายกสภามหาวิทยาลัยศลิปากร 

 

 

                                                                                
 

 
                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา นายชัยณรงค   อินทรมีทรัพย    นายณรงค   โชควัฒนา

นางดวงสมร   วรฤทธิ์ นางสาวนวพร  เรืองสกุล ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
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หมายเหตุ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดรับพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลาฯ แตงตั้งเม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2558 

 

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ศ.พิเศษ พิสิฐ   เจริญวงศ นายวีระ  โรจนพจนรัตน

ศ.ดร.สนิท  อักษรแกว ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม นายสุมนต  สกลไชย

นายอนุชาติ   คงมาลัย นายอภิสิทธิ์  ไลสัตรูไกล ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท
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อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร (จํานวน 9 คน) 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

        
 

ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ

และกิจการพิเศษ

รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
รองอธิการบดีฝายประกัน

คุณภาพการศึกษา

อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ 
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ

อ.ดร.ภวพล  คงชุม 
คณบดีคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร

รศ.ดร.สืบสกุล  อยูยืนยง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว 
คณบดีคณะโบราณคดี

2

 
 

 
 
 
 

                                  
 

 
 

     
      

  
 
 

                                                          
 
 
 

              

                                                
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดรับพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลาฯ แตงตั้งเม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2558 

 

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ศ.พิเศษ พิสิฐ   เจริญวงศ นายวีระ  โรจนพจนรัตน

ศ.ดร.สนิท  อักษรแกว ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม นายสุมนต  สกลไชย

นายอนุชาติ   คงมาลัย นายอภิสิทธิ์  ไลสัตรูไกล ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท
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1.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา (จํานวน 9 คน)  

 

                                 
    

 

 

        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

                                                             

    ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ 
คณบดีบัณฑติวิทยาลัย

ผศ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน 
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร

ศ.วิโชค มุกดามณี 
คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ

ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห 
คณะโบราณคดี

ศ.ดร.วิชัย  ศรีคํา 
คณะอักษรศาสตร
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ผศ.อาวิน อินทรังษี 
คณะมัณฑนศิลป

ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
คณะศึกษาศาสตร

รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ 
คณะวิทยาศาสตร    

รศ.ดร.อวยพร  อภิรักษอรามวง 
คณะเภสัชศาสตร

ผศ.ดร.สุเชษฐ  สมุหเสนโีต 
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม                 

อ.ดร.สุภาวดี  มานะไตรนนท 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

การเกษตร

4

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา (จํานวน 9 คน)  

 

                                 
    

 

 

        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

                                                             

    ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ 
คณบดีบัณฑติวิทยาลัย

ผศ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน 
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร

ศ.วิโชค มุกดามณี 
คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ

ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห 
คณะโบราณคดี

ศ.ดร.วิชัย  ศรีคํา 
คณะอักษรศาสตร
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 1.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง (จํานวน 2 คน) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           นายไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ              รศ.ดร.บุญศรี  จงเสรีจิตต 
        ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                ประธานสภาคณาจารย 
 
 
 

          เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 
 
                                            อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน 

                                                   รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
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2.อํานาจ หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 16 ไดกําหนดอํานาจ หนาท่ีของ
สภามหาวิทยาลัย ในการควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
  1) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  2) วางระเบียบและออกขอบังคับของมหาวิทยาลัยและอาจมอบใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัย
เปนผูวางระเบียบและออกขอบังคับสําหรับสวนราชการนั้นเปนเรื่องๆ ไปก็ได 
  3) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบตัรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
  4) เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน 
สํานักและศูนยหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะรวมท้ังการแบงสวนราชการของ
หนวยงานดังกลาว 
  5) อนุมัติการรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบ ซ่ึงสถาบันการศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัย 
  6) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด 
  7) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและพิจารณาถอดถอนอธิการบดี 
  8) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน 
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และ
หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา 
  9) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและพิจารณาถอดถอนศาสตราจารย 
และศาสตราจารยพิเศษ 
  10) แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ 
  11) วางระเบียบและออกขอบังคับตางๆ เก่ียวกับการเงิน และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
  12) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
  13) แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือ เพ่ือ
มอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
  14) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใด 
 

 นอกจากมีอํานาจ หนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2530 มาตรา 
16 แลว สภามหาวิทยาลัยยังมีอํานาจ หนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ  
  1) ใหความเห็นชอบการทําความตกลงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ  

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ.2550  

 

 2) ใหความเห็นชอบแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย  
                           ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550  
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 1.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง (จํานวน 2 คน) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           นายไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ              รศ.ดร.บุญศรี  จงเสรีจิตต 
        ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                ประธานสภาคณาจารย 
 
 
 

          เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 
 
                                            อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน 

                                                   รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
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               3) การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตออายุราชการ และพิจารณาอนุมัติการตอเวลา
ราชการของอาจารย 
                            ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
                            

   4 )  อนุ มัติ ก าร กํ าหนดตํ าแหน งทางวิ ช าการ ให ดํ า ร งตํ าแหน งผู ช ว ยศาสตราจารย                     
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย   
                            ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2550  
       

            5) การรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
                   ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509(4)/ว1607 ลงวันท่ี             
23 ธันวาคม 2551 เรื่อง แนวทางการดําเนินการรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ ก.พ.อ. 
ในการประชุมครั้งท่ี 11/2551 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2551 ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการรับโอน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 

              6) การพิจารณารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
                    ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553  
 

3.อํานาจ หนาท่ีของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2531 กําหนด อํานาจ 
หนาท่ีของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
             3.1 นายกสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจ หนาท่ี 
               (1) เปนประธานในท่ีประชุม และรักษาระเบียบการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับ 
               (2) ดําเนินกิจกรรมและเปนผูแทนในกิจการของสภามหาวิทยาลัย 
               (3) อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือตามท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยกําหนดไว 
 

             3.2 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจ หนาท่ี 
              (1) ชวยนายกสภามหาวิทยาลัยในกิจการท่ัวไปหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
              (2) เม่ือนายกสภามหาวิทยาลัยไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทํา
หนาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย และใหมีอํานาจและหนาท่ีเชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัยตามท่ีกําหนด
ไว 
            3.3 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจ หนาท่ี 
              (1) เชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยตามท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
              (2) จัดระเบียบวาระการประชุม เตรียมรายละเอียดและเอกสารท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุม
ตามท่ีประธานมอบหมาย 
              (3) แจงระเบียบเรื่องตอท่ีประชุม 
              (4) จัดทํารายงานการประชุม 
              (5) แจงมติของสภามหาวิทยาลัยไปยังผูท่ีเก่ียวของ 
              (6) เก็บรักษาเอกสารของสภามหาวิทยาลัย 
              (7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีประธานหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
              (8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 
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 4. โครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
              

 
 

แผนภาพท่ี 1 โครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัย 
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               3) การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตออายุราชการ และพิจารณาอนุมัติการตอเวลา
ราชการของอาจารย 
                            ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
                            

   4 )  อนุ มัติ ก าร กํ าหนดตํ าแหน งทางวิ ช าการ ให ดํ า ร งตํ าแหน งผู ช ว ยศาสตราจารย                     
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย   
                            ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2550  
       

            5) การรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
                   ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509(4)/ว1607 ลงวันท่ี             
23 ธันวาคม 2551 เรื่อง แนวทางการดําเนินการรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ ก.พ.อ. 
ในการประชุมครั้งท่ี 11/2551 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2551 ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการรับโอน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 

              6) การพิจารณารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
                    ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553  
 

3.อํานาจ หนาท่ีของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2531 กําหนด อํานาจ 
หนาท่ีของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
             3.1 นายกสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจ หนาท่ี 
               (1) เปนประธานในท่ีประชุม และรักษาระเบียบการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับ 
               (2) ดําเนินกิจกรรมและเปนผูแทนในกิจการของสภามหาวิทยาลัย 
               (3) อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือตามท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยกําหนดไว 
 

             3.2 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจ หนาท่ี 
              (1) ชวยนายกสภามหาวิทยาลัยในกิจการท่ัวไปหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
              (2) เม่ือนายกสภามหาวิทยาลัยไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทํา
หนาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย และใหมีอํานาจและหนาท่ีเชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัยตามท่ีกําหนด
ไว 
            3.3 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจ หนาท่ี 
              (1) เชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยตามท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
              (2) จัดระเบียบวาระการประชุม เตรียมรายละเอียดและเอกสารท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุม
ตามท่ีประธานมอบหมาย 
              (3) แจงระเบียบเรื่องตอท่ีประชุม 
              (4) จัดทํารายงานการประชุม 
              (5) แจงมติของสภามหาวิทยาลัยไปยังผูท่ีเก่ียวของ 
              (6) เก็บรักษาเอกสารของสภามหาวิทยาลัย 
              (7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีประธานหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
              (8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 



โครงสรางการแบงสวนราชการ
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5.สถิติเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 5.1 จํานวนระเบียบวาระการประชุม  
             ในป พ.ศ. 2557 มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย 12 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุมนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย จํานวน 219 เรื่อง โดยเฉลี่ยประชุมครั้งละ 18 เรื่อง ดังนี้ 
 

 ตารางท่ี 1 จํานวนระเบียบวาระการประชุม 
 

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เชิงนโยบาย วาระอื่นๆ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

1/2557 2 7 - - 1 3 13

2/2557 6 7 - - 1 3 17

3/2557 7 11 - - 1 2 21

4/2557 3 8 - - 1 3 15

5/2557 4 10 - - - 3 17

6/2557 3 11 - 2 1 3 20

7/2557 3 10 - - - 5 18

8/2557 5 9 1 - 1 4 20

9/2557 8 12 - - - 3 23

10/2557 4 13 - - 1 4 22

11/2557 4 7 - - - 3 14

12/2557 3 7 - 4 - 5 19

รวมทั้งหมด 52 112 1 6 7 41 219

เฉลี่ย 18.25

จํานวนวาระปกติ (เรื่อง)
ครั้งที่

รวมวาระการ

ประชุมแตละครั้ง

จํานวนวาระลับ (เรื่อง)
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   *  จัดต้ังเปนหนวยงานภายในมหาวทิยาลัย 

 
แผนภาพท่ี 2 โครงสรางการแบงสวนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางการแบงสวน
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6. การพัฒนาระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัยและเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

      เพ่ือพัฒนาระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกแกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยในการสืบคนขอมูล รวมท้ังพัฒนาระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารของสภามหาวิทยาลัย ในป 
พ.ศ. 2556 -2557 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) และพัฒนาเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค  

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  
2) เพื่อประหยัดคาใชจาย ทรัพยากรในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  
3) เพื่อชวยในการจัดเก็บเอกสารใหเปนระบบ และการสืบคนขอมูลมีความสะดวก รวดเร็ว 
4) เพื่อพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยใหสามารถเผยแพรขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ

กิจกรรม ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
            ท้ังนี้มหาวิทยาลัย ไดมอบหมายใหศูนยคอมพิวเตอรชวยดําเนินการในเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการ
ประชุม e-Meeting และปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงโครงการดังกลาวไดดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว ดังนี้  
 

        6.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยดวยระบบ e-Meeting  
                เม่ือสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและศูนยคอมพิวเตอร ไดดําเนินการพัฒนาระบบการประชุม
สภามหาวิทยาลัยดวยระบบ e-Meeting เสร็จแลว ไดเริ่มนํามาทดลองใชครั้งแรกในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งท่ี 4/2557 วันท่ี 9 เมษายน 2557  
                  ปจจุบันกรรมการสภามหาวิทยาลัยสามารถเลือกท่ีจะใชระบบการประชุมแบบเดิม คือ แฟม
เอกสาร หรือใชระบบ e-Meeting ก็ได สําหรับในสวนของผูบริหารท่ีเขารวมประชุมในฐานะผูสังเกตการณ           
ซ่ึงเดิมจะไดรับแฟมวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยดวยนั้น ก็ปรับใหใชระบบ e-Meeting ท้ังหมด ซ่ึงเม่ือนํา
ระบบการประชุม e-Meeting มาใชแลว ไดชวยอํานวยความสะดวกแกกรรมการสภามหาวิทยาลัยและทําให
มหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัยประหยัดเวลา งบประมาณคาถายเอกสาร ประหยัดทรัพยากรตางๆ 
จํานวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12

5.2 จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม 
 

              กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มีจํานวน 37 คน ในป พ.ศ.2557 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เขารวมประชุมโดยเฉลี่ยครั้งละ 31 คน (จากจํานวน 37 คน) คิดเปนรอยละ 82.88 
 
  ตารางท่ี 2 จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม 
 
ครั้งท่ี กรรมการสภาฯ  

ผูทรงคุณวุฒิ 
(16 คน) 

อุปนายกสภาฯ 
และกรรมการ 
สภาฯประเภท 
ผูบริหาร  
(10 คน) 

กรรมการสภาฯ 
ประเภท 
คณาจารย 
ประจํา(9 คน) 

กรรมการสภาฯ  
โดยตําแหนง  
(2 คน) 

รวม  คิดเปน 
รอยละ 

1/2557 14 10 8 2 34 91.89 
2/2557 14 10 8 2 34 91.89 
3/2557 12 9 5 2 28 75.68 
4/2557 11 8 5 1 25 67.57 
5/2557 11 8 5 1 25 67.57 
6/2557 16 10 7 2 35 94.59 
7/2557 13 7 8 - 28 75.68 
8/2557 14 10 7 2 33 89.19 
9/2557 13 10 8 1** 32 86.49 
10/2557 15* 10 8 1** 34 91.89 
11/2557 12* 8 7 1** 28 75.68 
12/2557 13* 10 8 1** 32 86.49 
รวม     368 82.88 
เฉลี่ยครั้งละ     30.67  
 
หมายเหตุ  * 1) ศ.เกียรติคุณประหยัด พงษดํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 

19 กันยายน 2557          
 **2) ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

ครบวาระการดํารงตําแหนงวันท่ี 7 กันยายน 2557 
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 6.2 การปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
                เดิมเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยลาสมัย มีปญหาในการเผยแพร การสืบคนขอมูล 
ทําใหผูใชบริการไมไดรับความสะดวก  
                เม่ือไดมีการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยแลว ทําใหปจจุบันสามารถเผยแพร
ขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ กิจกรรมตางๆ ของสภามหาวิทยาลัยไดครบถวนสมบูรณมากข้ึน ชวยใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผูรับบริการไดรับทราบขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณมากข้ึน รวมท้ังชวยใหการสืบคนขอมูล 
สารสนเทศตางๆ ไดรับความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 3 หนาเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 



รายงานผลการดำาเนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2557 15
15

7. การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
       ในป พ.ศ. 2557 สภามหาวิทยาลัยโดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดจัดทําขาวสารสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธการทํางานของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภา
มหาวิทยาลัย รวมท้ังขอมูลและสาระความรูตางๆ  ใหประชาคมรับทราบ จํานวน 6 ฉบับ (ออกทุกรอบ           
2 เดือน) 
      โดยขาวสารสภามหาวิทยาลัยจะมอบใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร ในวันประชุมสภา
มหาวิทยาลัย และเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th) 

 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
ขาวสารสภาฯ ฉบับท่ี 9 (ธันวาคม 56-มกราคม 57)     ขาวสารสภาฯ ฉบับท่ี 10 (กุมภาพันธ 57-มีนาคม 57) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขาวสารสภาฯ ฉบับท่ี 11 (เมษายน 57-พฤษภาคม 57)    ขาวสารสภาฯ ฉบับท่ี 12 (มิถุนายน 57-กรกฎาคม 57) 
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 6.2 การปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
                เดิมเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยลาสมัย มีปญหาในการเผยแพร การสืบคนขอมูล 
ทําใหผูใชบริการไมไดรับความสะดวก  
                เม่ือไดมีการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยแลว ทําใหปจจุบันสามารถเผยแพร
ขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ กิจกรรมตางๆ ของสภามหาวิทยาลัยไดครบถวนสมบูรณมากข้ึน ชวยใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผูรับบริการไดรับทราบขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณมากข้ึน รวมท้ังชวยใหการสืบคนขอมูล 
สารสนเทศตางๆ ไดรับความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 3 หนาเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
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ขาวสารสภาฯ ฉบับท่ี 13 (สิงหาคม 57-กันยายน 57)    ขาวสารสภาฯ ฉบับท่ี 14 (ตุลาคม 57-พฤศจิกายน 57) 
 
 

แผนภาพท่ี 4 ขาวสารสภาฯ ฉบับท่ี 9 -14 
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8. การพัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

ในป พ.ศ. 2557 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเขารวมประชุม สัมมนาใน
กิจกรรม/โครงการท่ีหนวยงานตางๆ จัดข้ึนดังนี้ 

 

        ตารางท่ี 3 กรรมการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเขารวมประชุม สัมมนา  
 

รายช่ือ หลักสูตร ผูจัด /สถานท่ี 
1.ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช 
อธิการบดี 
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัย) 

ประชุมวิชาการ ทปอ. 
ประจําป 2557 เรื่อง 
“ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
:แนวทางสนับสนุนกรอบ
รูปแบบและมาตรฐาน
เอกสารแนวทางการ
ประเมินและขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย” วันท่ี 20-24 
ธันวาคม 2557 

ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม 
จัดโดย 1.ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศ
ไทย (ทปอ.) 
        2.สถาบันคลังสมองของชาติ 
        3.Engagement Thailand 
         4.โครงการจัดตั้งหนวยสนับสนุน
วิชาการรับใชสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2.ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท 
รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 
(เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) 

ประชุมนานาชาติและ
นิทรรศการ The 10th Qs 
Asia pacific Professional 
leaders in Education 
Conference and 
Exhibition วันท่ี 10-14 
พฤศจิกายน 2557 

จัดโดย Taipei Medical University ณ 
กรุงไทเป ประเทศใตหวัน 

ประชุมวิชาการ ทปอ. 
ประจําป 2557 เรื่อง 
“ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
:แนวทางสนับสนุนกรอบ
รูปแบบและมาตรฐาน
เอกสารแนวทางการ
ประเมินและขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย” วันท่ี 20-24 
ธันวาคม 2557 

ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม 
จัดโดย 1.ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศ
ไทย (ทปอ.) 
        2.สถาบันคลังสมองของชาติ 
        3.Engagement Thailand 
         4.โครงการจัดตั้งหนวยสนับสนุน
วิชาการรับใชสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ขาวสารสภาฯ ฉบับท่ี 13 (สิงหาคม 57-กันยายน 57)    ขาวสารสภาฯ ฉบับท่ี 14 (ตุลาคม 57-พฤศจิกายน 57) 
 
 

แผนภาพท่ี 4 ขาวสารสภาฯ ฉบับท่ี 9 -14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำาเนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2557 18
18 

สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในรอบป พ.ศ.2557 
 

            ในรอบป พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยมีประชุมจํานวน 12 ครั้ง โดยไดดําเนินการตามอํานาจ หนาท่ีท่ี
กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 16 และตามอํานาจ หนาท่ีท่ีกําหนดไวใน
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 นอกจากนั้นในการทํางานของสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ข้ึนเพ่ือชวยกลั่นกรอง   
ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ กอนท่ีสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหความเห็นชอบ อนุมัติ ซ่ึงชวยใหการทํางาน
ของสภามหาวิทยาลัยเปนไปดวยความละเอียด รอบคอบและรวดเร็วมากข้ึน    
            ผลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยในรอบป พ.ศ.2557 สรุปไดดังนี้  
 

1.ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจ หนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 16 
             สภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ ใหความเห็นชอบ อนุมัติ รวมท้ังใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ เรื่องตางๆ ท่ี
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  
  

เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
1.วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ
การศึกษา การวิจัย การใหบริการทาง
วิชาการและการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(มาตรา 16 (1)) 
 

  1 . 1  มหาวิทยาลั ย เสนอแผนปฏิบั ติ
ราชการ 4 ป  (พ.ศ.2557-2560) และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2557-2560) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  1)  มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดในบาง
ยุทธศาสตรใหทาทายมากข้ึน อาทิ จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑ
การทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศหลังจากป 
2557 และตัวชี้วัดอ่ืนๆ โดยการจัดใหมีกลไกในการติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดกอนสิ้นสุดปงบประมาณ และใชคาผลงานท่ีวัดไดเปนพ้ืนฐาน
เพ่ือปรับคาเปาหมายในปตอไปใหสูงข้ึน มหาวิทยาลัยอาจนําเรื่องการ
กําหนดเปาหมายตัวชี้วัดบรรจุเปนวาระการประชุม retreat ของสภา
มหาวิทยาลัยก็ได 
  2) ใหมหาวิทยาลัยกําหนดแผนงาน โครงการ และวิธีการในการ
ดํ า เนินการ  เรื่ อ ง  การจัด อันดับมหาวิทยาลั ย  ( ranking)  ซ่ึ ง
ตั้งเปาหมายใหมหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 300 ของเอเชีย          
ในป 2560 ใหชัดเจนมากข้ึน แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
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เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 มหาวิทยาลัยเสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและ
ตั ว ชี้ วั ด สํ า นั ก ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน      
(1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557) 
 
 
 

1.3 มหาวิทยาลัยเสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ
ราชการ และตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ 
ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2 5 5 7                  
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2556-30 
กันยายน 2557) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดทําฐานขอมูลโครงการดาน
ศิลปวัฒนธรรมท่ีคณะวิชา และมหาวิทยาลัยจัดทํากิจกรรม และ
โครงการเปนจํานวนมาก ซ่ึงหลายโครงการอาจมีเนื้อหาและความรูท่ี
สามารถเชื่อมโยงกันได ซ่ึงจะทําใหมหาวิทยาลัยสามารถสรางความ
เขมแข็งและศักยภาพในการเปนผูนําดานศิลปวัฒนธรรมมากข้ึน และ
จัดเปนงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยดวย 
  4) ควรจัดใหมีการทําความเขาใจและตกลงกันระหวางผูบริหารและ
ฝายจัดทําแผนในระดับตางๆของมหาวิทยาลัย ตั้งแตระดับภาควิชา 
คณะ และมหาวิทยาลัย เรื่องวิธีการจัดทํา การรวบรวมขอมูล และ
ความสัมพันธระหวางแผนงาน/โครงการในระดับตางๆ ดวย เนื่องจาก
บางภาควิชามีแผนงาน/ โครงการของภาควิชาท่ีจะดําเนินการ แตมิได
ปรากฏรายละเอียดในแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยท่ีไดเสนอ
มา  
 

เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด
สํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน    
(1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)  
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
       ใหมหาวิทยาลัยกํากับ ติดตามและเรงรัดการดําเนินงานในสวน
ตางๆ ใหเปนไปตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไวในรอบ 12 เดือน
ดวย 

 

เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ
ราชการ และตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557)                                                                    
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  1) ใหมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะตามท่ีนําเสนอไวในรายงานผล
การดําเนินงานฯ ไปดําเนินการแกไขปญหาตางๆ เพ่ือใหมีผล
ดําเนินงานท่ีสูงข้ึน แลวรายงานความกาวหนาใหสภามหาวิทยาลัย
ทราบเปนระยะๆ ดวย 
   2) ใหมหาวิทยาลัยวางแผนการทํางานรวมกับคณะวิชา หนวยงานท่ี
ยังมีผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ในระดับปานกลาง เพ่ือใหมีผลการดําเนินงานท่ีสูงข้ึน 
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สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในรอบป พ.ศ.2557 
 

            ในรอบป พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยมีประชุมจํานวน 12 ครั้ง โดยไดดําเนินการตามอํานาจ หนาท่ีท่ี
กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 16 และตามอํานาจ หนาท่ีท่ีกําหนดไวใน
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 นอกจากนั้นในการทํางานของสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ข้ึนเพ่ือชวยกลั่นกรอง   
ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ กอนท่ีสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหความเห็นชอบ อนุมัติ ซ่ึงชวยใหการทํางาน
ของสภามหาวิทยาลัยเปนไปดวยความละเอียด รอบคอบและรวดเร็วมากข้ึน    
            ผลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยในรอบป พ.ศ.2557 สรุปไดดังนี้  
 

1.ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจ หนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 16 
             สภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ ใหความเห็นชอบ อนุมัติ รวมท้ังใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ เรื่องตางๆ ท่ี
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  
  

เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
1.วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ
การศึกษา การวิจัย การใหบริการทาง
วิชาการและการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(มาตรา 16 (1)) 
 

  1 . 1  มหาวิทยาลั ย เสนอแผนปฏิบั ติ
ราชการ 4 ป  (พ.ศ.2557-2560) และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2557-2560) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  1)  มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดในบาง
ยุทธศาสตรใหทาทายมากข้ึน อาทิ จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑ
การทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศหลังจากป 
2557 และตัวชี้วัดอ่ืนๆ โดยการจัดใหมีกลไกในการติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดกอนสิ้นสุดปงบประมาณ และใชคาผลงานท่ีวัดไดเปนพ้ืนฐาน
เพ่ือปรับคาเปาหมายในปตอไปใหสูงข้ึน มหาวิทยาลัยอาจนําเรื่องการ
กําหนดเปาหมายตัวชี้วัดบรรจุเปนวาระการประชุม retreat ของสภา
มหาวิทยาลัยก็ได 
  2) ใหมหาวิทยาลัยกําหนดแผนงาน โครงการ และวิธีการในการ
ดํ า เนินการ  เรื่ อ ง  การจัด อันดับมหาวิทยาลั ย  ( ranking)  ซ่ึ ง
ตั้งเปาหมายใหมหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 300 ของเอเชีย          
ในป 2560 ใหชัดเจนมากข้ึน แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
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เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
1.4 มหาวิทยาลัยเสนอแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามท่ี
มหาวิทยาลัยเสนอ 
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดสัดสวนคาน้ําหนักแตละพันธ
กิจ ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ดวย เพ่ือ
นําไปใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีตามขอบังคับฯ ตอไป            
 2) ในการนําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปควรนําเสนอเฉพาะ
จุดเนน หรือจุดเดนของมหาวิทยาลัยท่ีตองการจะดําเนินการ ปญหาท่ี
ตองการแกไข หรือประเด็นมหาวิทยาลัยท่ีตองการพัฒนาในปนั้นๆให
ชัดเจน เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยสามารถพิจารณากําหนดนโยบาย 
หรือจัดสรรงบประมาณเพ่ือชวยผลักดันใหการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยสัมฤทธิ์ผล ตรงประเด็นยุทธศาสตร  
  ในการนําเสนอขอมูลดานงบประมาณในแตละยุทธศาสตร ควร
นําเสนอขอมูลเชิงเปรียบเทียบ กับปงบประมาณท่ีผานมาดวย  
  3) กรรมการบางทานเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับเพ่ิม
งบประมาณในยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค เนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดานการเรียนการสอน และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย 
ยังไมเปนท่ีนาพึงพอใจ และควรไดรับการปรับปรุงอีกหลายดาน อาทิ 
อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก เปนตน และ
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการวิจัยและสรางสรรคเพ่ือกาวสูการเปน
มหาวิทยาลัยท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ  และการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย  
  4) ยุทธศาสตรท่ี 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนพัฒนารายได โดยนําขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2556 เรื่องแผนกลยุทธ
ทางการเงิน มาประกอบการจัดทําแผนดังกลาวดวย 
  5) เม่ือมหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ใหมหาวิทยาลัยติดตามการ
ปฏิบัติ และรายงานใหทราบถึงผลการดําเนินการท่ีเปนจุดเดน และ
แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practices)ของคณะวิชา หนวยงาน รวมท้ัง
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และใหระบุถึงความตองการการ
สนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยในดานใดดวย 
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เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
1.5 คณบดีคณะโบราณคดีเสนอแผนพัฒนา
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557- 2560) 
(แผนพัฒนาคณะโบราณคดี ภาคผนวก 1 
หนา 60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบแผนพัฒนาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป 
(พ.ศ.2557- 2560) ตามท่ีผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว คณบดี
คณะโบราณคดเีสนอ 
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  1) คณะควรเนนการทํางานในลักษณะบูรณาการในการดําเนินการ
ตามพันธกิจของคณะ เพ่ือกอใหเกิดองคความรู ท่ีจะชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสรางประโยชนแกชุมชน สังคมประเทศชาติไดมาก
ข้ึน อาทิ การเปดหลักสูตรในลักษณะสหวิทยาการ การบุกเบิกในเรื่อง
ท่ีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ิน Forensic Anthropology   
 2) นอกจากนั้นควรสรางเครือขายความรวมมือท้ังกับหนวยงานรัฐ
และเอกชนเพ่ือใชเปนชองทางในการสรางคุณคาและมูลคาใหเกิดข้ึน
จากความรูท่ีบุคลากรของคณะมีสะสมไวเปนจํานวนมาก ในดาน
โบราณคดี  ประวัติศาสตร  และวัฒนธรรม อา ทิ  ร วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม องคกรปกครองทองถ่ินใน
การอบรมใหความรูแกบุคลากร และการจัดทําแบบเรียน หรือรวมมือ
กับเอกชนในการสรางเนื้อหาเผยแพรในรูปของสารคดี ภาพยนตร 
หรือแมแตการสรางโปรแกรมการทองเท่ียวท่ีมีเอกลักษณข้ึน 

3) คณะโบราณคดีควรมีบทบาทในการชวยแกไขปญหาและพัฒนา
สังคม โดยการใหขอมูล ความรูเชิงวิชาการท่ีถูกตอง แตไมเก่ียวของ
กับผลประโยชนของฝายใด อาทิ กรณี ปราสาทเขาพระวิหาร ความ
รุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน  
 4) มหาวิทยาลัยและคณะควรรวมกันพิจารณาหา กลยุทธตางๆท่ีทํา
ใหรักษาสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสนใจเรียนนอย แตเปนสาขาวิชาท่ีมี
ความสําคัญเปนรากฐานท่ีแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาของ
ประเทศเอาไวได อาทิ สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก มานุษยวิทยา 
เปนตน 
5) สรางความรวมมือกับประเทศในประชาคมอาเซียนในดานตางๆ 
อาทิ หลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย รวมท้ังการใหทุนแก
นักศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียนเขามาศึกษาในคณะ
โบราณคดี ซ่ึงความรวมมือและกิจกรรม โครงการตางๆ เหลานี้จะชวย
สรางความเปนผูนําของคณะโบราณคดีในประชาคมอาเซียนดวย  
6) มีขอเสนอแนะวาในยุทธศาสตรท่ี 6 เรื่องการอนุรักษและสงเสริม
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติฯนั้น เห็นควรปรับเปาหมาย
จาก “คณะโบราณคดีเปนผูนําดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม” ใหเปน
ประโยคท่ีแสดงใหเห็นถึง “คุณคา” ของคณะโบราณคดีตอการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติ มากกวา  
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1.4 มหาวิทยาลัยเสนอแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามท่ี
มหาวิทยาลัยเสนอ 
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดสัดสวนคาน้ําหนักแตละพันธ
กิจ ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ดวย เพ่ือ
นําไปใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีตามขอบังคับฯ ตอไป            
 2) ในการนําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปควรนําเสนอเฉพาะ
จุดเนน หรือจุดเดนของมหาวิทยาลัยท่ีตองการจะดําเนินการ ปญหาท่ี
ตองการแกไข หรือประเด็นมหาวิทยาลัยท่ีตองการพัฒนาในปนั้นๆให
ชัดเจน เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยสามารถพิจารณากําหนดนโยบาย 
หรือจัดสรรงบประมาณเพ่ือชวยผลักดันใหการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยสัมฤทธิ์ผล ตรงประเด็นยุทธศาสตร  
  ในการนําเสนอขอมูลดานงบประมาณในแตละยุทธศาสตร ควร
นําเสนอขอมูลเชิงเปรียบเทียบ กับปงบประมาณท่ีผานมาดวย  
  3) กรรมการบางทานเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับเพ่ิม
งบประมาณในยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค เนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดานการเรียนการสอน และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย 
ยังไมเปนท่ีนาพึงพอใจ และควรไดรับการปรับปรุงอีกหลายดาน อาทิ 
อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก เปนตน และ
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการวิจัยและสรางสรรคเพ่ือกาวสูการเปน
มหาวิทยาลัยท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ  และการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย  
  4) ยุทธศาสตรท่ี 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนพัฒนารายได โดยนําขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2556 เรื่องแผนกลยุทธ
ทางการเงิน มาประกอบการจัดทําแผนดังกลาวดวย 
  5) เม่ือมหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ใหมหาวิทยาลัยติดตามการ
ปฏิบัติ และรายงานใหทราบถึงผลการดําเนินการท่ีเปนจุดเดน และ
แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practices)ของคณะวิชา หนวยงาน รวมท้ัง
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และใหระบุถึงความตองการการ
สนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยในดานใดดวย 
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1.6 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ แผนพัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2557 -2560) 
 (แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรฯ 
ภาคผนวก 2 หนา 64) 
 

1.7 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ แผนพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระยะเวลา 4 ป (13 กรกฎาคม 2557-12 
กรกฎาคม 2561) 
 (แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  ภาคผนวก 3 
หนา 66) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) ควรสนับสนุน สงเสริมใหคณาจารยใหเผยแพรผลงานทางวิชาการ
เปนภาษาอังกฤษใหมากข้ึน เพ่ือใหผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรมของ
ไทยและนักวิชาการของไทยออกสูระดับนานาชาติ   
8) คณะโบราณคดีเปนคณะท่ีมีคุณคาตอมหาวิทยาลัยศิลปากร สังคม
และประเทศชาติจากฐานความรูท่ีมีอยู แตก็จําเปนตองกาวใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงดานกายภาพและวิทยาการ ท่ีผานมาขาดการบริหาร
จัดการท่ีทันสมัย รวมท้ังอาจขาดแคลนงบประมาณ  มหาวิทยาลัยจึง
ตองเขาไปมีบทบาทและใหการสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนา
คณะโบราณคดีใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนงาน ใหมีความ
เขมแข็งเปนคณะท่ีเปนอัตลักษณของศิลปากร สรางคุณคาตอสังคม
และประเทศชาติตอไป มหาวิทยาลัยและคณะโบราณคดีจึงควรไป
หารือกันถึงนโยบาย ยุทธศาสตร  แผนงานและกิจกรรมท่ีตอง
ดําเนินการรวมท้ังทรัพยากรและการสนับสนุนท่ีตองการเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย และนํามาหารือกับสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

เห็ นชอบแผนพัฒนาคณะวิ ศวกรรมศาสตร และ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557 -2560) 
ตามท่ีผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ และใหนําไปใชใน
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร  ตอไป 
 
 
 

เห็นชอบแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย ศิลปากร 
ระยะเวลา 4 ป (13 กรกฎาคม 2557-12 กรกฎาคม 2561) ตามท่ี
รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เสนอ และใหนําไปใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของรองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ ตอไป 
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1)  มีแผนงานท่ีบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอ และเห็นวามีความสําคัญ จึงควรจัดทํา
เปนแผนปฏิบัติงาน  (Action plan)  เพ่ือใหการดําเนินงานมีความชัดเจนมากข้ึน 
คือ  
            1.1) เรื่องทรัพยสินทางปญญา   
            1.2) ดานภาษาตางประเทศ  
     แนวทางการพัฒนาความสามารถดานภาษาตางประเทศของนักศึกษา อาทิ 
การสอบประเมินความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีเขามาศึกษา  
แลวพัฒนาตามขีดความสามารถของนักศึกษา นอกจากนั้นควรเนนการ
ดําเนินงานเพ่ือใหนักศึกษามีทักษะ ความสามารถในการสื่อสาร และการอาน
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1.8 คณบดีคณะดุริยางคศาสตร เสนอ
แ ผ น พั ฒ น า ค ณ ะ ดุ ริ ย า ง ค ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ.2558 -2561) 
(แผนพัฒนาคณะดุริยางคศาสตร 
ภาคผนวก 4 หนา 69) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือ ตําราภาษาอังกฤษ อาทิ การปรับวิธีการสอน การจัดอบรมหลักสูตร
ตางๆ  เปนตน 
2)  การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาควรเนนภาคปฏิบัติ การเรียนรูโดย
ใชปญหาของสังคมเปนฐาน (Problem-based Learning) ซ่ึงจะทํา
ใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีคุณภาพ  เปนอัตลักษณท่ีสราง
ชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย และเปนแรงจูงใจใหนักศึกษาตองการเขามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมากข้ึน  
3)  ควรพิจารณาใหทุนการศึกษา แกนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ใหศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน เพ่ือสราง
แรงจูงใจใหนักศึกษาท่ีมีความสามารถเขามาศึกษา รวมท้ังเปนการเพ่ิมจํานวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีกทางหนึ่งดวย 
 

เห็นชอบแผนพัฒนาคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2558 -2561) ตามท่ี อาจารย
ดําริห บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตรเสนอ และใหนําไปใช
ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย
ดําริห บรรณวิทยกิจ ตอไป 
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1) ควรสรางความรวมมือกับหนวยงาน องคกร ภายนอก ใหมากข้ึน 
อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม ในการใชพ้ืนท่ีศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศ
ไทย สถาบันดนตรี กัลยาณิวัฒนา ซ่ึงจะเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาการเรียนการสอน และการสรางภาพลักษณของคณะ  
2) มหาวิทยาลัยและคณะดุริยางคศาสตรควรมีสวนสงเสริมและ
สนับสนุน ใหภาคสวนตางๆ ในสังคมไทยเห็นความสําคัญของดนตรี 
โดยเฉพาะในการนํามาชวยพัฒนาสมอง จิตใจและอารมณของ
เด็กไทย 
3) ควรใชสื่อ เทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการนําเสนอผลงาน ซ่ึงมี
หลายชองทาง อาทิ ผานระบบดิจิตอล การสราง Application 
YouTube เพราะสื่อตางๆ เหลานี้ ประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึงได
งาย ชวยประหยัดงบประมาณคาใชจาย และชวยแกไขปญหาขอจํากัด
ดานพ้ืนท่ีของคณะดวย 
4) คณะดุริยางคศาสตรมีศักยภาพมากในหลายดาน เชน มีอาจารยท่ี
มีความสามารถสูง และการบูรณาการศิลปศาสตร แตยังไมไดพัฒนา
ใหเต็มศักยภาพ เนื่องจากมีขอจํากัดดานงบประมาณ และพ้ืนท่ี 
มหาวิทยาลัยและคณะดุริยางคศาสตรจึงควรรวมกันพัฒนาและแกไข
ปญหา ซ่ึงจะชวยใหคณะดุริยางคศาสตรสามารถพัฒนาไดมากข้ึน 
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1.6 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ แผนพัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2557 -2560) 
 (แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรฯ 
ภาคผนวก 2 หนา 64) 
 

1.7 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ แผนพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระยะเวลา 4 ป (13 กรกฎาคม 2557-12 
กรกฎาคม 2561) 
 (แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  ภาคผนวก 3 
หนา 66) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) ควรสนับสนุน สงเสริมใหคณาจารยใหเผยแพรผลงานทางวิชาการ
เปนภาษาอังกฤษใหมากข้ึน เพ่ือใหผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรมของ
ไทยและนักวิชาการของไทยออกสูระดับนานาชาติ   
8) คณะโบราณคดีเปนคณะท่ีมีคุณคาตอมหาวิทยาลัยศิลปากร สังคม
และประเทศชาติจากฐานความรูท่ีมีอยู แตก็จําเปนตองกาวใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงดานกายภาพและวิทยาการ ท่ีผานมาขาดการบริหาร
จัดการท่ีทันสมัย รวมท้ังอาจขาดแคลนงบประมาณ  มหาวิทยาลัยจึง
ตองเขาไปมีบทบาทและใหการสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนา
คณะโบราณคดีใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนงาน ใหมีความ
เขมแข็งเปนคณะท่ีเปนอัตลักษณของศิลปากร สรางคุณคาตอสังคม
และประเทศชาติตอไป มหาวิทยาลัยและคณะโบราณคดีจึงควรไป
หารือกันถึงนโยบาย ยุทธศาสตร  แผนงานและกิจกรรมท่ีตอง
ดําเนินการรวมท้ังทรัพยากรและการสนับสนุนท่ีตองการเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย และนํามาหารือกับสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

เห็ นชอบแผนพัฒนาคณะวิ ศวกรรมศาสตร และ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557 -2560) 
ตามท่ีผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ และใหนําไปใชใน
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร  ตอไป 
 
 
 

เห็นชอบแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย ศิลปากร 
ระยะเวลา 4 ป (13 กรกฎาคม 2557-12 กรกฎาคม 2561) ตามท่ี
รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เสนอ และใหนําไปใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของรองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ ตอไป 
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1)  มีแผนงานท่ีบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอ และเห็นวามีความสําคัญ จึงควรจัดทํา
เปนแผนปฏิบัติงาน  (Action plan)  เพ่ือใหการดําเนินงานมีความชัดเจนมากข้ึน 
คือ  
            1.1) เรื่องทรัพยสินทางปญญา   
            1.2) ดานภาษาตางประเทศ  
     แนวทางการพัฒนาความสามารถดานภาษาตางประเทศของนักศึกษา อาทิ 
การสอบประเมินความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีเขามาศึกษา  
แลวพัฒนาตามขีดความสามารถของนักศึกษา นอกจากนั้นควรเนนการ
ดําเนินงานเพ่ือใหนักศึกษามีทักษะ ความสามารถในการสื่อสาร และการอาน



รายงานผลการดำาเนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2557 24
24 
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1.9 คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
เสนอแผนพัฒนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 
(พ.ศ.2557-2560)  
 (แผนพัฒนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ภาคผนวก 5 หนา 72) 

เห็นชอบแผนพัฒนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2557-2560) ตามท่ี รองศาสตราจารย ดร.           
ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร เสนอ 
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1) คณะสถาปตยกรรมศาสตรควรมีการบูรณาการ  การทํางานกับ
คณะวิชา หนวยงานอ่ืนๆ ใหมากข้ึน เชน ดานหลักสูตร การจัด
โครงการบริการวิชาการ ซ่ึงจะสรางอัตลักษณและคุณคาใหคณะมาก
ข้ึน 
2) คณะสถาปตยกรรมศาสตรควรรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพ่ือ
แสดงบทบาทและศักยภาพของคณะใหมากข้ึน อาทิ  
   - ควรร วม มือ กับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ซ่ึ ง มี
โบราณสถาน อาคารสถาปตยกรรมท่ีจะตองดูแลบํารุงรักษา บูรณะ
จํานวนมากแตหนวยงานดังกลาวไมมีกําลังเพียงพอท่ีจะดําเนินการได 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ซ่ึงมีองคความรูในเรื่องดังกลาวควรเขาไป
ชวยดําเนินการซ่ึงอาจจะจัดเปนโครงการบริการวิชาการ นอกจากนั้น
ยังเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขาไปฝกงานดวย 
    - ควรรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดอบรมให
ความรูแกเจาหนาท่ีซ่ึงยังขาดความรู ความชํานาญในหลายดาน อาทิ 
การออกแบบวางผังเมือง 
3) เม่ือเขาสูประชาคมอาเซียนสาขาสถาปตยกรรมเปนวิชาชีพหนึ่งท่ี
สามารถเคลื่อนยายแรงงานไดโดยเสรี คณะสถาปตยกรรมศาสตรจึง
ควรเตรียมความพรอมในดานตางๆ ใหแกนักศึกษา อาทิ ความรูเรื่อง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
4) คณะสถาปตยกรรมศาสตรควรพิจารณาเปดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาการออกแบบผังเมือง นอกเหนือจากระดับปริญญา
โท สาขาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม ซ่ึงไดเปดสอนมา
เปนเวลานานแลว ท้ังนี้เ พ่ือตอบสนองความตองการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน อบต. ท่ีตองการบุคลากรดานการออกแบบผัง
เมืองจํานวนมาก  
5) คณะสถาปตยกรรมศาสตรควรวางแผนและสนับสนุนงบประมาณ
ดานการวิจัยและสรางสรรคแกบุคลากรใหมากข้ึน 
6) คณะสถาปตยกรรมศาสตรควรริเริ่มจัดโครงการบริการวิชาการท่ี
สรางสรรคและเกิดประโยชนแกสังคมประเทศ ใหมากข้ึน อาทิ การ
ออกแบบอาคาร บานประหยัดพลังงาน บานอัจฉริยะราคาถูก บานท่ี
มีพ้ืนท่ีใชสอยสูงสุด เปนตน 
7) คณะสถาปตยกรรมศาสตรควรพิจารณาใชพ้ืนท่ีใชสอยตาง ๆ ท่ี
คณะวิชามีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน พิจารณาการจัดการเรียน
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การสอน ณ อาคารศิลปพีระศรี 1 

2.วางระเบียบและการออกขอบังคับ ของ
มหาวิทยาลัย  
(มาตรา 16 (2)) 
 

2.1 มหาวิทยาลัยเสนอพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. … 
(รายละเอียดพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. …ภาคผนวก 6 หนา 76) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 .ประเด็น ท่ีมหาวิทยาลัยและสภาคณาจารย  เสนอใหสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ิมเติม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้ 
1) เห็นชอบองคประกอบของสภามหาวิทยาลัย ตามท่ีมหาวิทยาลัย 
เสนอ คือ 
     1.1) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 15 คน 
     1.2) บุคคลภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 14 คน 

 1.3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 6 คน 
ประเภทผูบริหาร (รองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหนาสวนงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ) 

1.4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 6 คน 
          ประเภทคณาจารยประจํา  
         (กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 2 คน) 
         (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 คน) 
         (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 คน) 

1.5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จํานวน 2 คน 
          โดยตําแหนง (อธิการบดี,ประธานสภาคณาจารย) 
  ประเด็นคําวา สภาคณาจารย  เห็นชอบใหใชคําวา สภาคณาจารย
และพนักงาน  เนื่องจาก คําวา สภาคณาจารยและพนักงาน จะ
ครอบคลุมความเปนตัวแทนของบุคลากรทุกสายของมหาวิทยาลัย 
สําหรับกระบวนการ วิธีการไดมาซ่ึงประธานสภาคณาจารยและ
พนักงาน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ โดยใหมีคณาจารย
ประจําเปนประธานสภาคณาจารยและพนักงาน และใหมีรองประธาน
จากขาราชการและพนักงานสายสนับสนุนวิชาการจํานวนหนึ่งคน 
และจากคณาจารยประจําอีกจํานวนหนึ่งคน 

ท้ังนี้ รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย ขอสงวน
สิทธิ์ไมเห็นดวยในประเด็นการใชคําวา สภาคณาจารยและพนักงาน 
แทน สภาคณาจารย   
2) ประเด็นวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เห็นชอบใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีวาระการดํารงตําแหนงคราว
ละ 3 ป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรืออาจไดรับการ
แตงตั้งใหมอีกได 
3) เห็นชอบใหเพ่ิมเติม วิทยาเขต นิยามวิทยาเขต  
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เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
1.9 คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
เสนอแผนพัฒนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 
(พ.ศ.2557-2560)  
 (แผนพัฒนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ภาคผนวก 5 หนา 72) 

เห็นชอบแผนพัฒนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2557-2560) ตามท่ี รองศาสตราจารย ดร.           
ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร เสนอ 
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1) คณะสถาปตยกรรมศาสตรควรมีการบูรณาการ  การทํางานกับ
คณะวิชา หนวยงานอ่ืนๆ ใหมากข้ึน เชน ดานหลักสูตร การจัด
โครงการบริการวิชาการ ซ่ึงจะสรางอัตลักษณและคุณคาใหคณะมาก
ข้ึน 
2) คณะสถาปตยกรรมศาสตรควรรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพ่ือ
แสดงบทบาทและศักยภาพของคณะใหมากข้ึน อาทิ  
   - ควรร วม มือ กับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ซ่ึ ง มี
โบราณสถาน อาคารสถาปตยกรรมท่ีจะตองดูแลบํารุงรักษา บูรณะ
จํานวนมากแตหนวยงานดังกลาวไมมีกําลังเพียงพอท่ีจะดําเนินการได 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ซ่ึงมีองคความรูในเรื่องดังกลาวควรเขาไป
ชวยดําเนินการซ่ึงอาจจะจัดเปนโครงการบริการวิชาการ นอกจากนั้น
ยังเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขาไปฝกงานดวย 
    - ควรรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดอบรมให
ความรูแกเจาหนาท่ีซ่ึงยังขาดความรู ความชํานาญในหลายดาน อาทิ 
การออกแบบวางผังเมือง 
3) เม่ือเขาสูประชาคมอาเซียนสาขาสถาปตยกรรมเปนวิชาชีพหนึ่งท่ี
สามารถเคลื่อนยายแรงงานไดโดยเสรี คณะสถาปตยกรรมศาสตรจึง
ควรเตรียมความพรอมในดานตางๆ ใหแกนักศึกษา อาทิ ความรูเรื่อง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
4) คณะสถาปตยกรรมศาสตรควรพิจารณาเปดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาการออกแบบผังเมือง นอกเหนือจากระดับปริญญา
โท สาขาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม ซ่ึงไดเปดสอนมา
เปนเวลานานแลว ท้ังนี้เ พ่ือตอบสนองความตองการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน อบต. ท่ีตองการบุคลากรดานการออกแบบผัง
เมืองจํานวนมาก  
5) คณะสถาปตยกรรมศาสตรควรวางแผนและสนับสนุนงบประมาณ
ดานการวิจัยและสรางสรรคแกบุคลากรใหมากข้ึน 
6) คณะสถาปตยกรรมศาสตรควรริเริ่มจัดโครงการบริการวิชาการท่ี
สรางสรรคและเกิดประโยชนแกสังคมประเทศ ใหมากข้ึน อาทิ การ
ออกแบบอาคาร บานประหยัดพลังงาน บานอัจฉริยะราคาถูก บานท่ี
มีพ้ืนท่ีใชสอยสูงสุด เปนตน 
7) คณะสถาปตยกรรมศาสตรควรพิจารณาใชพ้ืนท่ีใชสอยตาง ๆ ท่ี
คณะวิชามีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน พิจารณาการจัดการเรียน
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2.2 มหาวิทยาลัยเสนอขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

2.2.1) (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. ... 

 

2.2.2) (ร าง) ขอบัง คับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ... 
 

2.2.3)  (ร า ง )  ขอบั ง คับมหาวิทยาลั ย
ศิลปากรว า ด ว ย อัต ร าค า ธ ร รม เนี ยม
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. .... 
 
 
 

4) เห็นชอบใหเพ่ิมเติม การพนจากตําแหนงอธิการบดี อีก 1 มาตรา 
ในหมวด 3 การประกันคุณภาพและการประเมิน วา ใหสภา
มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีตาม
หลักเกณฑ  วิ ธีการและระยะเวลา ท่ี กําหนดในขอบั ง คับของ
มหาวิทยาลัย                  
2.เห็นชอบ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ..  
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
    กร ณี ท่ี สํ านั ก ง านคณะกรรมการการ อุดม ศึ กษาจะออก
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 
และอาจจะมีคําศัพทตางๆ ใน ราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ......... ฉบับนี้ ซ่ึงไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบัน อุดมศึกษา  ในชั้นนี้
มหาวิทยาลั ยยั ง ไม จํ า เปนตองแก ไข  คํา ศัพทต า งๆ  ใน  ร า ง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ... เนื่องจากการพิจารณา 
ราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ยังตองผานการ
พิจารณาอีกหลายข้ันตอนจากหนวยงานตางๆ อาทิ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา ซ่ึง
หนวยงานเหลานั้นจะชวยพิจารณาตรวจสอบและปรับแกไขใหตอไป 
 
 
 

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย            
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ... 
 
 
 
 

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ... 
 
 
 

เห็นชอบ (ราง) ขอบัง คับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ....  
 

โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
     ใหมหาวิทยาลัยเติมสวนท่ีเปนหลักการและเหตุผลของการปรับ
รูปแบบและอัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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2 . 3  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ส น อ ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

2 . 3 .1  (ร า ง )  ระเบี ยบมหาวิทยาลั ย
ศิลปากรวาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษา
และคาใชจายอ่ืนๆ จากนักเรียนโรงเรียน
สาธิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... 

 

2 . 3 .2  (ร า ง )  ระเบี ยบมหาวิทยาลั ย
ศิลปากรวาดวยเบี้ยประชุม คาพาหนะ และ
เงินสมนาคุณในการพิจารณาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ  ตําแหนงระดับ
ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ... 

 

2.3.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว า ด ว ย อั ต ร า ค า ล ง ท ะ เ บี ย น แ ล ะ
คาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการ
พิเศษ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
 
2.4 มหาวิทยาลัยเสนอ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 2 ฉบับ คือ 
  2 .4 .1  (ร า ง )  ประกาศมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ..) 
 
 
 
 
2.4.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการ
พิเศษ (ฉบับท่ี ..) 
 
 

ตามท่ีไดเคยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลวไวใน
ขอบังคับดวย แลวจึงประกาศใชตอไป  
 
 
 

เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเก็บเงินบํารุง
การศึกษาและคาใชจายอ่ืนๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. ... 
โดยระเบียบนี้จะใชกับนักศึกษารุนท่ีจะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากรตั้งแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป 
 

เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยเบี้ยประชุม           
คาพาหนะ และเงินสมนาคุณในการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ ตําแหนงระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญ
การ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ            
พ.ศ. ... 
 
 
 

เห็นชอบ (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว าด วย อัตรา
คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ 
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
 
 
 
 
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ..)  
 

โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
   ใหมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ
วิเคราะห และทบทวนเก่ียวกับเรื่องคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาท้ังระบบ แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ                    
(ฉบับท่ี ..) 
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2.2 มหาวิทยาลัยเสนอขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

2.2.1) (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. ... 

 

2.2.2) (ร าง) ขอบัง คับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ... 
 

2.2.3)  (ร า ง )  ขอบั ง คับมหาวิทยาลั ย
ศิลปากรว า ด ว ย อัต ร าค า ธ ร รม เนี ยม
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. .... 
 
 
 

4) เห็นชอบใหเพ่ิมเติม การพนจากตําแหนงอธิการบดี อีก 1 มาตรา 
ในหมวด 3 การประกันคุณภาพและการประเมิน วา ใหสภา
มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีตาม
หลักเกณฑ  วิ ธีการและระยะเวลา ท่ี กําหนดในขอบั ง คับของ
มหาวิทยาลัย                  
2.เห็นชอบ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ..  
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
    กร ณี ท่ี สํ านั ก ง านคณะกรรมการการ อุดม ศึ กษาจะออก
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 
และอาจจะมีคําศัพทตางๆ ใน ราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ......... ฉบับนี้ ซ่ึงไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา  ในชั้นนี้
มหาวิทยาลั ยยั ง ไม จํ า เปนตองแก ไข  คํา ศัพทต า งๆ  ใน  ร า ง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ... เนื่องจากการพิจารณา 
ราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ยังตองผานการ
พิจารณาอีกหลายข้ันตอนจากหนวยงานตางๆ อาทิ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา ซ่ึง
หนวยงานเหลานั้นจะชวยพิจารณาตรวจสอบและปรับแกไขใหตอไป 
 
 
 

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย            
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ... 
 
 
 
 

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ... 
 
 
 

เห็นชอบ (ราง) ขอบัง คับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ....  
 

โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
     ใหมหาวิทยาลัยเติมสวนท่ีเปนหลักการและเหตุผลของการปรับ
รูปแบบและอัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
3.อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
(มาตรา 16 (3)) 
 

     มหาวิทยาลัยเสนออนุมัติปริญญาแก
ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 6,233 ราย 
จําแนกเปนระดับตางๆ ดังนี้ 
 1) ระดับอนุปริญญา จํานวน 3 ราย       
 2) ระดับปริญญาตรี จํานวน 5,216   ราย 
 3) ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน1,014 ราย 

 
 
 
 

อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาบัณฑิต 
และบัณฑิตศึกษา จํานวน 6,233  ราย ตามรายชื่อท่ีมหาวิทยาลัย
เสนอ จําแนกเปน      
    1) ระดับอนุปริญญา       จํานวน       3    ราย 
    2) ระดับปริญญาตรี       จํานวน   5,216   ราย 
    3) ระดับบัณฑิตศึกษา     จํานวน  1,014   ราย 

4.สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา
กิตติมศักดิ์แกบุคคลซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นวา
ทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้นๆ  
(มาตรา 51) 
 

   มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ขอพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ จํานวน 5 ราย  
 

 
 
 
 
 

เห็นชอบตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ คือ  
1) ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสนเทศศาสตรเพ่ือการศึกษา แดสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2) อนุมัติรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ จํานวน 5 ราย คือ 
    2.1) ศาสตราจารยเดชา วราชุน  
 ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป 

2.2) ศาสตราจารยกิตติคุณเดชา บุญคํ้า  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม 
    2.3) อาจารยเทิม มีเต็ม  
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาจารึกศึกษา 
    2.4) พลตรี หมอมราชวงศศุภวัฒย เกษมศรี 
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาประวัติศาสตร 
    2.5) อาจารยนิรันดร ไกรฤกษ  
ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาออกแบบภายใน 

5. พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ี
ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด (สกอ.)  (มาตรา 
16 (6)) 
 

    มหาวิทยาลัยเสนอพิจารณาเก่ียวกับ
หลักสูตร ดังนี้ 
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เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
   5.1 เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร ท่ีไม
กระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 99 
หลักสูตร 
 

5 .2 เสนอขอปรับปรุ งหลักสูตร ท่ี มี
ผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญ
ของหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร 

 

5.3 เสนอขอเปดหลักสูตรใหม จํานวน 
5 หลักสูตร 

 
 

5.4 เสนอขอปดหลักสูตร จํานวน 1 
หลักสูตร 

 

5.5 เสนอขอเปดสอนหลักสูตรโครงการ
พิเศษ จํานวน 4 หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 
99 หลักสูตร ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ  
(รายละเอียดภาคผนวก 7 หนา 98) 

 

อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและ
สาระสําคัญของหลักสูตรจํานวน 8 หลักสูตร ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ  
(รายละเอียดภาคผนวก 7 หนา 102) 
 

อนุมัติการเปดหลักสูตรใหม จํานวน 5 หลักสูตร ตามท่ีมหาวิทยาลัย
เสนอ  
(รายละเอียดภาคผนวก 7 หนา 102) 
 

อนุมัติการปดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
(รายละเอียดภาคผนวก 7 หนา 103) 
 

อนุมัติเปดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ จํานวน 4 หลักสูตรตามท่ี
มหาวิทยาลัยเสนอ  
(รายละเอียดภาคผนวก 7 หนา 103)  
 

โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ในการขอเปดหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  ในลักษณะโครงการพิเศษ 
ดังนี้  
1) วัตถุประสงคของการเปดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาใน
ลักษณะโครงการพิเศษ ขอหนึ่ง คือ ทําใหผูเรียนมีความสามารถดาน
ภาษาและเทคโนโลยี คณะฯจึงควรสรางกลไกการดําเนินงานเพ่ือให
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคดังกลาวไวอยางชัดเจน เพ่ือสราง
ความม่ันใจแกผูเรียนและผูปกครอง  
2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการบริหารและการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในลักษณะโครงการพิเศษ พ.ศ. 2538 ใหเหมาะสมกับบริบทปจจุบัน 
3) ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทําขอมูลและสารสนเทศเพ่ือสรางภาพ
จําลองสถานการณในอนาคต (scenario) ในดานรายรับ-รายจายของ
มหาวิทยาลัย อาทิ รายรับคาหนวยกิต งบประมาณรายจายดาน
บุคลากร คาใชจายดานการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสําคัญ/ เรื่องเชิงนโยบายของ
มหาวิทยาลัย อาทิ เรื่องคาหนวยกิต การเปดสอนหลักสูตรในลักษณะ
โครงการพิเศษ สัดสวนนักศึกษาโครงการปกติตอโครงการพิเศษ         
เปนตน 
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เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
3.อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
(มาตรา 16 (3)) 
 

     มหาวิทยาลัยเสนออนุมัติปริญญาแก
ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 6,233 ราย 
จําแนกเปนระดับตางๆ ดังนี้ 
 1) ระดับอนุปริญญา จํานวน 3 ราย       
 2) ระดับปริญญาตรี จํานวน 5,216   ราย 
 3) ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน1,014 ราย 

 
 
 
 

อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาบัณฑิต 
และบัณฑิตศึกษา จํานวน 6,233  ราย ตามรายชื่อท่ีมหาวิทยาลัย
เสนอ จําแนกเปน      
    1) ระดับอนุปริญญา       จํานวน       3    ราย 
    2) ระดับปริญญาตรี       จํานวน   5,216   ราย 
    3) ระดับบัณฑิตศึกษา     จํานวน  1,014   ราย 

4.สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา
กิตติมศักดิ์แกบุคคลซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นวา
ทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้นๆ  
(มาตรา 51) 
 

   มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ขอพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ จํานวน 5 ราย  
 

 
 
 
 
 

เห็นชอบตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ คือ  
1) ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสนเทศศาสตรเพ่ือการศึกษา แดสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2) อนุมัติรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ จํานวน 5 ราย คือ 
    2.1) ศาสตราจารยเดชา วราชุน  
 ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป 

2.2) ศาสตราจารยกิตติคุณเดชา บุญคํ้า  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม 
    2.3) อาจารยเทิม มีเต็ม  
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาจารึกศึกษา 
    2.4) พลตรี หมอมราชวงศศุภวัฒย เกษมศรี 
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาประวัติศาสตร 
    2.5) อาจารยนิรันดร ไกรฤกษ  
ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาออกแบบภายใน 

5. พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ี
ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด (สกอ.)  (มาตรา 
16 (6)) 
 

    มหาวิทยาลัยเสนอพิจารณาเก่ียวกับ
หลักสูตร ดังนี้ 
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เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
5.6 มหาวิทยาลัยเสนอวาระเชิงนโยบาย 
เรื่อง การเปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 

 

เนื่องจากแผนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญตอ
การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยและประเทศ รวมท้ังการกาวสูความ
เปนนานาชาติของมหาวิทยาลัย จึงมีประเด็นท่ีจะตองอภิปราย ระดม
ความคิดเห็นในหลากหลายมิติ จึงใหมหาวิทยาลัยพิจารณานําเรื่อง 
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และความเปนนานาชาติของ
มหาวิทยาลัย ไปจัดประชุมระดมความคิดรวมกันระหวางสภา
มหาวิทยาลัยและผูบริหารของมหาวิทยาลัย (retreat 2557) โดย
จัดทําและวิเคราะหขอมูลท้ังในดานความพรอมของมหาวิทยาลัยดาน
ตางๆอาทิ จํานวนคณาจารยและความเชี่ยวชาญ ความพรอมดาน
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน การรับนักศึกษาตางชาติ ขอมูลความ
ตองการกําลังคน รวมท้ังพิจารณาถึงแนวโนมตางๆท่ีเก่ียวของ อาทิ 
จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีจะลดลง การพัฒนาหลักสูตร
แนวตางๆในตางประเทศ การบูรณาการ ความเปนนานาชาติ รวมท้ัง
อาจพิจารณาในเรื่องหลักสูตรระยะสั้นดวย เปนตน 

6.การแตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี 
คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการ
สถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการ
ศูนย หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ และหัวหนาภาควิชา 
หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาภาควิชา (มาตรา 16 (8)) 
 

   6.1 มหาวิทยาลัยเสนอกําหนดตําแหนง
รองอธิการบดี และแตงตั้งผูสมควรดํารง
ตําแหนงรองอธิการบดีจํานวน 2 ราย และ
ผูทําหนาท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

   6.2 คณะกรรมการสรรหาผูบริหาร (สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง) เสนอรายงานผลการ
สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง คณบดี 
ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก จํานวน 4 
หนวยงาน 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

1.เห็นชอบแตงตั้งรองอธิการบดี 2 ราย คือ 
    1) แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท                          
ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 
    2) แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย  อรรถลงัรอง                                           
ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวชิาการ  
      ตั้งแตวันท่ี 9 ตุลาคม 2557 เปนตนไป  
2.เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท                          
รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตาม
คําแนะนําของอธิการบดี 
 

เห็นชอบรายงานผลการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง คณบดี 
ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก จํานวน 4 หนวยงาน ตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาแตละชุดเสนอ คือ 
1) อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ ภาควิชา
คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 13 
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6.3 มหาวิทยาลัยเสนอแตงตั้ งหัวหนา
ภาควิชา จํานวน 19 ราย 
(รายละเอียด ภาคผนวก 8 หนา 104) 

กรกฎาคม 2557 เปนตนไป 
2) อนุมัติแตงตั้ง อาจารยดําริห บรรณวิทยกิจ อาจารยประจําคณะ   
ดุริยางคศาสตร เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางค
ศาสตร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 9 กันยายน 
2557 เปนตนไป 
3) อนุมัติแตงตั้งรองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล เปนผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ตั้งแตวันท่ี 14 
กันยายน 2557 เปนตนไป 
4) อนุมัติแตงตั้ง อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท อาจารยประจํา
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ เปนผูสมควรดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการหอศิลป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป 
ตั้งแตวันท่ี 9 ตุลาคม 2557 เปนตนไป 
 

อนุมัติแตงตั้งหัวหนาภาควิชา จํานวน  19 ราย ตามท่ีมหาวิทยาลัย
เสนอ 
 

7 . พิจารณา เ พ่ือทรงพระกรุณา โปรด         
เกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย
และศาสตราจารยพิเศษ (มาตรา 16 (9)) 
 

    คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ เสนอผลการประเมินการขอ
กํ าหนดตํ า แหน ง ท า ง วิ ช า ก า ร ร ะดั บ
ศาสตราจารย จํานวน 6 ราย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับ 
ศาสตราจารย จํานวน 6 ราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการเสนอ คือ  
ผานตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 4 ราย คือ 
1) ผูชวยศาสตราจารยถาวร  โกอุดมวิทย 
ดํารงตําแหนง ศาสตราจารย  โดยวิธีพิเศษ สาขาวิชาทัศนศิลป 
2) ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห 
ดํารงตําแหนง ศาสตราจารยไดรับเงินเดือนข้ันสูง 
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
3) รองศาสตราจารยกัญญา  เจริญศุภกุล 
ดํารงตําแหนง ศาสตราจารย  สาขาวิชาทัศนศิลป 
4) รองศาสตราจารยฐิติพัฒน ประทานทรัพย 
ดํารงตําแหนงศาสตราจารย สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม 

 และไมผานตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 2 ราย  
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5.6 มหาวิทยาลัยเสนอวาระเชิงนโยบาย 
เรื่อง การเปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 

 

เนื่องจากแผนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญตอ
การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยและประเทศ รวมท้ังการกาวสูความ
เปนนานาชาติของมหาวิทยาลัย จึงมีประเด็นท่ีจะตองอภิปราย ระดม
ความคิดเห็นในหลากหลายมิติ จึงใหมหาวิทยาลัยพิจารณานําเรื่อง 
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และความเปนนานาชาติของ
มหาวิทยาลัย ไปจัดประชุมระดมความคิดรวมกันระหวางสภา
มหาวิทยาลัยและผูบริหารของมหาวิทยาลัย (retreat 2557) โดย
จัดทําและวิเคราะหขอมูลท้ังในดานความพรอมของมหาวิทยาลัยดาน
ตางๆอาทิ จํานวนคณาจารยและความเชี่ยวชาญ ความพรอมดาน
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน การรับนักศึกษาตางชาติ ขอมูลความ
ตองการกําลังคน รวมท้ังพิจารณาถึงแนวโนมตางๆท่ีเก่ียวของ อาทิ 
จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีจะลดลง การพัฒนาหลักสูตร
แนวตางๆในตางประเทศ การบูรณาการ ความเปนนานาชาติ รวมท้ัง
อาจพิจารณาในเรื่องหลักสูตรระยะสั้นดวย เปนตน 

6.การแตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี 
คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการ
สถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการ
ศูนย หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ และหัวหนาภาควิชา 
หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาภาควิชา (มาตรา 16 (8)) 
 

   6.1 มหาวิทยาลัยเสนอกําหนดตําแหนง
รองอธิการบดี และแตงตั้งผูสมควรดํารง
ตําแหนงรองอธิการบดีจํานวน 2 ราย และ
ผูทําหนาท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

   6.2 คณะกรรมการสรรหาผูบริหาร (สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง) เสนอรายงานผลการ
สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง คณบดี 
ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก จํานวน 4 
หนวยงาน 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

1.เห็นชอบแตงตั้งรองอธิการบดี 2 ราย คือ 
    1) แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท                          
ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 
    2) แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย  อรรถลงัรอง                                           
ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวชิาการ  
      ตั้งแตวันท่ี 9 ตุลาคม 2557 เปนตนไป  
2.เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท                          
รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตาม
คําแนะนําของอธิการบดี 
 

เห็นชอบรายงานผลการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง คณบดี 
ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก จํานวน 4 หนวยงาน ตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาแตละชุดเสนอ คือ 
1) อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ ภาควิชา
คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 13 
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8.แต งตั้ งและถอดถอนศาสตราจารย          
เกียรติคุณ (มาตรา 16 (10)) 
 

มหาวิทยาลัยเสนอชื่ออาจารยผูสมควร
ไดรับตําแหนงศาสตราจารย เกียรติ คุณ 
จํานวน 2 ราย  

 

 
 
 

อนุมัติผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 2 
ราย ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ คือ 

1.ศาสตราจารยปรีชา เถาทอง 
2 ศาสตราจารยพิษณุ ศุภนิมิตร 

9.อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย 
(มาตรา 16 (12)) 
 9 . 1  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ส น อ ป รั บ ป รุ ง
งบประมาณรายจ ายจ าก เ งิน ร าย ได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  
(รายละเอียด ภาคผนวก 9 หนา 106) 
 

9.2 มหาวิทยาลัยเสนองบประมาณรายจาย
จากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558  
(รายละเอียด ภาคผนวก 9 หนา 107)  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
1) อนุมัติใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงงบประมาณรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน 53,718,965 บาท 
 

 
 

2) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2558 จํานวน 1,615,685,100 บาท จําแนกเปน 

- จากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558                
จํานวน 1,436,769,300 บาท                     

- จากเงินสะสม จํานวน 178,915,800 บาท 
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
     ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทําแผนพัฒนารายได  โดยนํา
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 
เรื่องแผนกลยุทธทางการเงินมาประกอบการจัดทําแผนดังกลาวดวย  
 

 

10.การแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
และเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
หรือเพ่ือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดอันอยู ในอํานาจหนาท่ีของสภา
มหาวิทยาลัย (มาตรา 16 (13)) 
 

10 .1 )  คณะกรรมการกลั่ นกรองด าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1) แตงตั้งศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห เปนกรรมการกลั่นกรอง
ด านกฎหมายของสภามหาวิ ทยาลั ย ศิลปากร  แทน ผู ช ว ย
ศาสตราจารย ดร.วันดี ญาณไพศาล ท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
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10.2) คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3) คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.4) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

2) แตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข โดยประกอบดวย 
(1) ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ      ประธานกรรมการ 
(2) คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม     กรรมการ 
และภาพพิมพ 
(3) คณบดีคณะวิทยาศาสตร                  กรรมการ 
(4) ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง          กรรมการ 
(5) นายบุญปลูก ชายเกตุ                      กรรมการ 
(6) นายบุญยงค เวชมณีศรี                    กรรมการ 
(7) นายดิเรก พรสีมา                           กรรมการ 
(8) ผศ.ดร.สุธาสินี ผลวัฒนะ                   กรรมการ 
(9) นางสาวอัปสร กิจเจริญคา                 กรรมการ 
(10) นายสรกิจ โศภิตกุล                      กรรมการ 

โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป นับแตวันท่ี 14 พฤษภาคม 
2557 

 
 

3) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ โดย
ประกอบดวย 
(1) ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ       ประธานกรรมการ 
(2) ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท               กรรมการ 
(3) ศ.เดชา วราชุน                               กรรมการ 
(4) ศ.เกียรติคุณ ดร.กุสุมา  รักษมณี          กรรมการ 
(5) ศ. ดร.ชัยยงค พรหมวงศ                   กรรมการ 
(6) ศ.ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร            กรรมการ 
(7) ศ.ดร.ปยะสาร ประเสริฐธรรม            กรรมการ 
(8) รองอธิการบดีฝายวิชาการ                เลขานุการ 
 

โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันท่ี 9 พฤศจิกายน 
2557เปนตนไป 
 

4) แตงตั้ ง  นางดวงสมร วรฤทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย เปน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร แทน 
ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ท่ีขอลาออกจากตําแหนงประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร  
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8.แต งตั้ งและถอดถอนศาสตราจารย          
เกียรติคุณ (มาตรา 16 (10)) 
 

มหาวิทยาลัยเสนอชื่ออาจารยผูสมควร
ไดรับตําแหนงศาสตราจารย เกียรติ คุณ 
จํานวน 2 ราย  

 

 
 
 

อนุมัติผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 2 
ราย ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ คือ 

1.ศาสตราจารยปรีชา เถาทอง 
2 ศาสตราจารยพิษณุ ศุภนิมิตร 

9.อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย 
(มาตรา 16 (12)) 
 9 . 1  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ส น อ ป รั บ ป รุ ง
งบประมาณรายจ ายจ าก เ งิน ร าย ได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  
(รายละเอียด ภาคผนวก 9 หนา 106) 
 

9.2 มหาวิทยาลัยเสนองบประมาณรายจาย
จากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558  
(รายละเอียด ภาคผนวก 9 หนา 107)  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
1) อนุมัติใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงงบประมาณรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน 53,718,965 บาท 
 

 
 

2) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2558 จํานวน 1,615,685,100 บาท จําแนกเปน 

- จากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558                
จํานวน 1,436,769,300 บาท                     

- จากเงินสะสม จํานวน 178,915,800 บาท 
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
     ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทําแผนพัฒนารายได  โดยนํา
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 
เรื่องแผนกลยุทธทางการเงินมาประกอบการจัดทําแผนดังกลาวดวย  
 

 

10.การแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
และเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
หรือเพ่ือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดอันอยู ในอํานาจหนาท่ีของสภา
มหาวิทยาลัย (มาตรา 16 (13)) 
 

10 .1 )  คณะกรรมการกลั่ นกรองด าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1) แตงตั้งศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห เปนกรรมการกลั่นกรอง
ด านกฎหมายของสภามหาวิ ทยาลั ย ศิลปากร  แทน ผู ช ว ย
ศาสตราจารย ดร.วันดี ญาณไพศาล ท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
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10 .5 )  คณะกรรมการส ง เสริม กิจการ
มหาวิทยาลัย 
 

 

5) แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดย
ประกอบดวย 
(1) นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ                          ประธานกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
(2) นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท                 กรรมการ 
นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร 
(3) นายลลิต เลิศไมไทย                                 กรรมการ 
นักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร 
(4) นายธีรบูลย ฉลองมณีรัตน                           กรรมการ 
นักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร 
(5) อาจารยอํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ                          กรรมการ 
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
(6) รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง                             กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
(7) ผศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ                                  กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
(8) ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย                                  กรรมการ 
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
(9) รศ.วัฒนา เกาศัลย                                      กรรมการ 
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
(10) รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล                           กรรมการและ
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา             เลขานุการ                                                                          
(11) นางสายสมร สุระแสง                              ผูชวยเลขานุการ 
ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา    
     

      โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 13 พฤศจิกายน 
2557 เปนตนไป 
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2. ผลการดําเนินงานในการกํากับ ดูแลและหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัยและตามท่ีไดรับมอบอํานาจ   

 

            สภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ ใหความเห็นชอบ อนุมัติ รวมท้ังใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ เรื่องตางๆ ท่ี
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

เรื่องท่ีนําเสนอมหาวิทยาลัย มติและขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
1.การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 

    คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ เสนอผลการประเมินการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 

1) ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 44 
ราย  
    2) รองศาสตราจารย จํานวน 6 ราย  
    3) ศาสตราจารย จํานวน 6 ราย 
(รายละเอียด ภาคผนวก 10 หนา 109) 

 
 

เห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เสนอ ดังนี้ 
ผานตามเกณฑท่ีกําหนด ดังนี้ 
        1) ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 40 ราย  
        2) รองศาสตราจารย จํานวน 6 ราย  
        3) ศาสตราจารย     จาํนวน 4 ราย 
ไมผานตามเกณฑ จํานวน 6 ราย 
 

2.การทําขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการ 

  มหาวิทยาลัยไดเสนอทําขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันในตางประเทศ 
จํานวน 21 สถาบัน 
(รายละเอียด ภาคผนวก 11 หนา 112) 

 
 

 
 
 

เห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ จํานวน 21 สถาบัน ตามท่ี
มหาวิทยาลัยเสนอ 
 

โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ 
ท่ีไดเคยมีบันทึกขอตกลงความรวมมือกับตางประเทศวา ในปจจุบัน
ยังคงมีกิจกรรมความรวมมือกันในรูปแบบตางๆ อยูอยางสมํ่าเสมอ
หรือไม แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ สําหรับสถาบันท่ีมี
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการแตยังไมไดดําเนินกิจกรรมรวมกัน 
มหาวิทยาลัยควรผลักดันใหมีการจัดกิจกรรมข้ึน เพราะจะเปนชองทาง
ในการชวยเพ่ิมจํานวนนักศึกษาตางชาติ หลักสูตรนานาชาติ การ
แลกเปลี่ยนอาจารย และนักศึกษา ซ่ึงเก่ียวโยงกับเรื่องการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยดวย 

3.การตอเวลาราชการ 
   มหาวิทยาลั ย เสนอการตอ เวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 (1 ตุลาคม 2557)  จํานวน 1 
ราย 

 
 

เ ห็ น ช อ บ ก า ร ต อ เ ว ล า ร า ช ก า ร ข อ ง ข า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2557) 1 ราย คือ รองศาสตราจารย ดร.อารีย  
ทองภักดี คณะวิทยาศาสตร  
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10 .5 )  คณะกรรมการส ง เสริม กิจการ
มหาวิทยาลัย 
 

 

5) แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดย
ประกอบดวย 
(1) นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ                          ประธานกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
(2) นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท                 กรรมการ 
นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร 
(3) นายลลิต เลิศไมไทย                                 กรรมการ 
นักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร 
(4) นายธีรบูลย ฉลองมณีรัตน                           กรรมการ 
นักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร 
(5) อาจารยอํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ                          กรรมการ 
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
(6) รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง                             กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
(7) ผศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ                                  กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
(8) ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย                                  กรรมการ 
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
(9) รศ.วัฒนา เกาศัลย                                      กรรมการ 
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
(10) รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล                           กรรมการและ
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา             เลขานุการ                                                                          
(11) นางสายสมร สุระแสง                              ผูชวยเลขานุการ 
ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา    
     

      โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 13 พฤศจิกายน 
2557 เปนตนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำาเนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2557 36
36 
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 โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี ้

ใหมหาวิทยาลัยสงเสริม และสนับสนุนในดานงบประมาณ และในดาน
อ่ืนๆ เพ่ือใหผูไดรับการตอเวลาราชการสามารถผลิตผลงานทางวิชาการ
ใหกับมหาวิทยาลัยไดอยางตอเนื่อง 

4.การรับโอนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 

   มหาวิทยาลัยเสนอพิจารณารับโอน
ข า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 1 ราย 
 

 
 
 

อนุมัติรับโอน รอยโทหญิงเกิดศิริ เจริญวิศาล ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สังกัดภาควิชา
บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มา
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี 72 สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

5.การประกันคุณภาพการศึกษา       
 

   5 .1 มหาวิทยาลัย เสนอรายงาน
ประจําป ท่ี เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปการศึกษา 2556  
 

5 .2 มหาวิทยาลั ย เสนอผลการ
ประเ มินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มห า วิ ท ย าลั ย ศิ ลป าก ร  ป ร ะจํ า ป
การศึกษา 2556 (วันท่ี 1 มิถุนายน 
2556 - 31 พฤษภาคม 2557)  

 

5.3 มหาวิทยาลัยเสนอแผนพัฒนา
คุณภาพการ ศึกษาเ พ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ปการศึกษา 2557 

              

 
 

รับทราบรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2556 และใหดําเนินการ
ตอไป  
 
 

รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2556 (วันท่ี 1 มิถุนายน 2556 - 31 
พฤษภาคม 2557 )  และ ให ความ เห็ นชอบข อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําไปพิจารณาใชเปน
แนวทางในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557  
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ใหมหาวิทยาลัยและคณะวิชาจัดทําแผนปฏิบัติการดานการเรียนการ
สอนใหชัดเจน วามีสิ่งใดท่ีเปนจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนา และจะ
ดําเนินการอยางไร เม่ือไร โดยมีเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี
ชัดเจน เพ่ือใหผลการประเมินในองคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอนดี
ข้ึนอีก 

6.การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
ประจําหนวยงาน 
    มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิ จ า ร ณ า แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
อํานวยการประจําหนวยงาน จํานวน 1
หนวยงาน 

 
 
 

แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการประจําหนวยงาน จํานวน 1หนวยงาน 
คือ คณะกรรมการอํานวยการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
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เรื่องท่ีนําเสนอมหาวิทยาลัย มติและขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
7 . ก า ร ติ ด ต า ม  ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
อธิการบดี 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี เสนอรายงานผลการติดตาม 
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในรอบปท่ี 1 ของการ
ปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2556 - 
12 มีนาคม 2557) 

 
 
 
 
 

1.เห็นชอบ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปท่ี 1 ของการ
ปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2556 - 12 มีนาคม 2557) ตามท่ี
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีฯ เสนอ 
 

2.ใหมอบขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา ในรายงาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปท่ี 1 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 
มีนาคม 2556 - 12 มีนาคม 2557) ใหอธิการบดีนําไปพิจารณาเพ่ือ
ปรับปรุง พัฒนาการทํางานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 
   

โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1) อธิการบดีควรมอบหมายภารกิจใหรองอธิการบดีฝายตางๆ ชวย
ดําเนินการใหมากข้ึนและกํากับ ติดตามงานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ
เพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  
2) มหาวิทยาลัยควรแยกแยะบทบาทหนาท่ี และอํานาจของอธิการบดี 
และของสภามหาวิทยาลัยใหชัดเจน และไมคาบเก่ียวกัน ในเรื่องท่ี
อธิการบดีสามารถใชอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 22 ในการบริหารงาน และ
ดําเนินการเรื่องตางๆ ก็ควรใหเสร็จสิ้นไดในระดับมหาวิทยาลัย   
3) ทบทวนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปสูวิสัยทัศนท่ี
กําหนดไว โดยหารือรวมกับคณะวิชา หนวยงาน ท้ังหมด และจักตอง
ปรับแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการประจําปและการกําหนดคา
เปาหมายตามแผนของคณะวิชา หนวยงาน ใหสอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกัน และใหสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย  ท้ั งนี้ เ ม่ือมหาวิทยาลัยทบทวนแผนยุทธศาสตร 
แผนปฏิบัติราชการประจําปท่ีจะดําเนินการในปท่ี 2 -4 ชัดเจนแลวให
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือนํามาใชในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ในปท่ี 2-4   
4) ในการทบทวนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ควรกําหนดจุดเนน 
หรือจุดเดนท่ีมหาวิทยาลัยตองการผลักดันใหเกิดข้ึนใหได จํานวนไม
มากเรื่ องนัก และกิจกรรม หรือโครงการใดดํา เนินการระดับ
มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน โดยพิจารณาเชิญผูเชี่ยวชาญมาให
ความรู คําแนะนําในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย คณะ
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เรื่องท่ีนําเสนอมหาวิทยาลัย มติและขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
 โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี ้

ใหมหาวิทยาลัยสงเสริม และสนับสนุนในดานงบประมาณ และในดาน
อ่ืนๆ เพ่ือใหผูไดรับการตอเวลาราชการสามารถผลิตผลงานทางวิชาการ
ใหกับมหาวิทยาลัยไดอยางตอเนื่อง 

4.การรับโอนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 

   มหาวิทยาลัยเสนอพิจารณารับโอน
ข า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 1 ราย 
 

 
 
 

อนุมัติรับโอน รอยโทหญิงเกิดศิริ เจริญวิศาล ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สังกัดภาควิชา
บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มา
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี 72 สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

5.การประกันคุณภาพการศึกษา       
 

   5 .1 มหาวิทยาลัย เสนอรายงาน
ประจําป ท่ี เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปการศึกษา 2556  
 

5 .2 มหาวิทยาลั ย เสนอผลการ
ประเ มินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มห า วิ ท ย าลั ย ศิ ลป าก ร  ป ร ะจํ า ป
การศึกษา 2556 (วันท่ี 1 มิถุนายน 
2556 - 31 พฤษภาคม 2557)  

 

5.3 มหาวิทยาลัยเสนอแผนพัฒนา
คุณภาพการ ศึกษาเ พ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ปการศึกษา 2557 

              

 
 

รับทราบรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2556 และใหดําเนินการ
ตอไป  
 
 

รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2556 (วันท่ี 1 มิถุนายน 2556 - 31 
พฤษภาคม 2557 )  และ ให ความ เห็ นชอบข อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําไปพิจารณาใชเปน
แนวทางในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557  
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ใหมหาวิทยาลัยและคณะวิชาจัดทําแผนปฏิบัติการดานการเรียนการ
สอนใหชัดเจน วามีสิ่งใดท่ีเปนจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนา และจะ
ดําเนินการอยางไร เม่ือไร โดยมีเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี
ชัดเจน เพ่ือใหผลการประเมินในองคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอนดี
ข้ึนอีก 

6.การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
ประจําหนวยงาน 
    มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิ จ า ร ณ า แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
อํานวยการประจําหนวยงาน จํานวน 1
หนวยงาน 

 
 
 

แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการประจําหนวยงาน จํานวน 1หนวยงาน 
คือ คณะกรรมการอํานวยการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
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เรื่องท่ีนําเสนอมหาวิทยาลัย มติและขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
วิชา หนวยงาน และภาควิชา เพ่ือใหทุกระดับมีความเขาใจในการจัดทํา
แผนรวมกัน 
5) การจัดตั้งงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ควรแยกประเภทของเงินท่ีจะใชในการดําเนินการใหชัดเจนวา
มาจากเงินประเภทใดบาง 
6) อธิการบดีควรเรงดําเนินการ และกํากับดูแลอยางใกลชิดเรื่องการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมากในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และการกาวไปสูความเปนนานาชาติ และใหรายงานให
สภามหาวิทยาลัยทราบความกาวหนาเปนระยะดวย 
7) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดหางบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือจัดสรรทุน
สนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสรางสรรคสวนกลางของ
มหาวิทยาลัยท่ีตั้งไวได เ พ่ิมข้ึน ท้ังกรณีทุนวิจัยสมทบกับทุนของ
หนวยงานภายนอกแกศาสตราจารย หรือนักวิจัยอาวุโส หรือกลุมวิจัย 
ทุนวิจัยและสรางสรรค ท่ีบูรณาการกับวิชาชีพ หรือทุนวิจัยและ
สรางสรรคแกโครงการท่ีผานเกณฑการพิจารณาคุณภาพเบื้องตน
แลวแตไมไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินประจําป เปนตน 
8) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรในแตละระดับ กอนท่ีจะกาวสูตําแหนง
ผูบริหารท้ังในระดับภาควิชา คณะวิชาและมหาวิทยาลัย โดยในการ
จัดทําหลักสูตรเหลานี้ควรมีการสํารวจความตองการของผูบริหาร 
บุคลากร ดวยวาตองการพัฒนาตนเองในดานใด มีจุดออนในการทํางาน
ดานใด เพ่ือพัฒนาใหตรงกับความตองการ นอกจากนั้นควรคํานึงถึงการ
พัฒนาวิธีการทํางานท่ีสรางสรรค การคิดนอกกรอบ การนํานวัตกรรม
มาใชในการทํางาน และปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทํางานใหทันตอ
ความเปลี่ยนแปลงดวย 
9) ในการพัฒนานักศึกษา และการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ควรคํานึงถึงความแตกตาง และความตองการท่ีไมเหมือนกันของ
นักศึกษาในแตละวิทยาเขตดวย 
10) ควรพิจารณาใหโอกาสผูพิการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากข้ึน 
ซ่ึงนอกจากเปนการเปดโอกาสใหผู พิการไดมีโอกาสเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแลว ยังกอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษาอ่ืน ในการได
เรียนรูการใชชีวิตในสังคมรวมกับผู ท่ีมีความแตกตางกัน หรือการ
ชวยเหลือผูอ่ืน เปนตน 
11) ควรพิจารณาดําเนินการในเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียวอยางเปน
รูปธรรม อาทิ ลดการใชโฟม และพลาสติกในโรงอาหาร เปนตน รวมท้ัง
ควรพิจารณาใหความสําคัญกับโครงการประเภท มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบตอสังคม (University Social Responsibility) ใหจริงจัง
เพ่ิมข้ึน 



รายงานผลการดำาเนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2557 39

39 

เรื่องท่ีนําเสนอมหาวิทยาลัย มติและขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
8.การประมวลผลการปฏิบัติงานของ
หัวหนาภาควิชา 
  มหาวิทยาลัยเสนอรายงานการ
ประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนา
ภาควิชา จํานวน 12 ราย                                 
(รายละเอียด ภาคผนวก 12 หนา 113) 

 
 
รับทราบรายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา 
จํานวน 12 ราย 
 

9.มหาวิทยาลัยเสนอ 
ขออนุมัติงบประมาณรายจายจากเงิน
รายไดมหาวิทยาลัยในสวนเงินคงคลัง
เพ่ือจัดซ้ือท่ีดิน เพ่ือรองรับสวนขยายการ
จัดการศึกษา (City Campus) 
 
 

 
 
 

                1. อนุมัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมปงบประมาณ พ.ศ.2557 วงเงิน 
216,667,500 บาท (สองรอยสิบหกลานหกแสนหกหม่ืนเจ็ดพันหารอย
บาทถวน) จากเงินรายไดมหาวิทยาลัยประเภทเงินคงคลัง เพ่ือจัดซ้ือ
ท่ีดิน ณ เมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี เนื้อท่ี 10 ไร 1 
งาน 27 ตารางวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
      โดยมหาวิทยาลัยจะตั้งงบประมาณเงินรายไดในปตอๆไป ปละ
ประมาณ 20 ลานบาทเพ่ือใชคืนเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยจนครบ
ตามจํานวนท่ีไดรับอนุมัติ เริ่มในปงบประมาณเงินรายได 2559-2560 
2. เห็นชอบในหลักการใหยายสถานท่ีกอสรางอาคารศูนยเรียนรวมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา 
ซ่ึงไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินปงบประมาณ 2557-2559 จาก
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรไปท่ีเมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ           
จ.นนทบุรี ในท่ีดินท่ีมหาวิทยาลัยจัดซ้ือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแจงวามี
ความจําเปนในการพัฒนาโครงการมหาวิทยาลัยศิลปากร City 
Campus ใหสามารถดําเนินการไดอยางเรงดวน รวมท้ังมีแนวทางการ
บริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาการขาดพ้ืนท่ีใชสอยสวนกลางของวิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทรในระยะสั้นแลว และใหมหาวิทยาลัยทําความ
ตกลงกับสํานักงบประมาณตอไป 
     สําหรับมติในขอ 2  
        - รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย และ ศ.ดร.
วิชัย ศรีคํา ขอใหบันทึกวาไมเห็นดวยกับมติ 
         - ผศ.ดร.สุเชษฐ สมุหเสนีโต และ ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย ขอ
สงวนสิทธิ์ในการลงมติ 
3. ใหมหาวิทยาลัยรับขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
พิจารณาดําเนินการ โดยขอใหการพิจารณาความตองการใชพ้ืนท่ีใชสอย
ของ City Campus เปนไปโดยรอบคอบ เพ่ือออกแบบการใชพ้ืนท่ีใช
สอยใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากในระยะยาวจะมีผลกระทบตอ
งบประมาณรายจายท้ังคาสาธารณูปโภค และรายจายอ่ืนๆ ท้ังนี้การ
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วิชา หนวยงาน และภาควิชา เพ่ือใหทุกระดับมีความเขาใจในการจัดทํา
แผนรวมกัน 
5) การจัดตั้งงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ควรแยกประเภทของเงินท่ีจะใชในการดําเนินการใหชัดเจนวา
มาจากเงินประเภทใดบาง 
6) อธิการบดีควรเรงดําเนินการ และกํากับดูแลอยางใกลชิดเรื่องการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมากในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และการกาวไปสูความเปนนานาชาติ และใหรายงานให
สภามหาวิทยาลัยทราบความกาวหนาเปนระยะดวย 
7) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดหางบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือจัดสรรทุน
สนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสรางสรรคสวนกลางของ
มหาวิทยาลัยท่ีตั้งไวได เ พ่ิมข้ึน ท้ังกรณีทุนวิจัยสมทบกับทุนของ
หนวยงานภายนอกแกศาสตราจารย หรือนักวิจัยอาวุโส หรือกลุมวิจัย 
ทุนวิจัยและสรางสรรค ท่ีบูรณาการกับวิชาชีพ หรือทุนวิจัยและ
สรางสรรคแกโครงการท่ีผานเกณฑการพิจารณาคุณภาพเบื้องตน
แลวแตไมไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินประจําป เปนตน 
8) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรในแตละระดับ กอนท่ีจะกาวสูตําแหนง
ผูบริหารท้ังในระดับภาควิชา คณะวิชาและมหาวิทยาลัย โดยในการ
จัดทําหลักสูตรเหลานี้ควรมีการสํารวจความตองการของผูบริหาร 
บุคลากร ดวยวาตองการพัฒนาตนเองในดานใด มีจุดออนในการทํางาน
ดานใด เพ่ือพัฒนาใหตรงกับความตองการ นอกจากนั้นควรคํานึงถึงการ
พัฒนาวิธีการทํางานท่ีสรางสรรค การคิดนอกกรอบ การนํานวัตกรรม
มาใชในการทํางาน และปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทํางานใหทันตอ
ความเปลี่ยนแปลงดวย 
9) ในการพัฒนานักศึกษา และการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ควรคํานึงถึงความแตกตาง และความตองการท่ีไมเหมือนกันของ
นักศึกษาในแตละวิทยาเขตดวย 
10) ควรพิจารณาใหโอกาสผูพิการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากข้ึน 
ซ่ึงนอกจากเปนการเปดโอกาสใหผู พิการไดมีโอกาสเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแลว ยังกอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษาอ่ืน ในการได
เรียนรูการใชชีวิตในสังคมรวมกับผู ท่ีมีความแตกตางกัน หรือการ
ชวยเหลือผูอ่ืน เปนตน 
11) ควรพิจารณาดําเนินการในเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียวอยางเปน
รูปธรรม อาทิ ลดการใชโฟม และพลาสติกในโรงอาหาร เปนตน รวมท้ัง
ควรพิจารณาใหความสําคัญกับโครงการประเภท มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบตอสังคม (University Social Responsibility) ใหจริงจัง
เพ่ิมข้ึน 
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ออกแบบอาคารใหสะทอนถึงการใชงานของนักศึกษา และคํานึงถึงการ
ออกแบบเพ่ือรองรับกิจกรรมเพ่ือการพักผอนหยอนใจของนักศึกษาดวย 
4. ใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจําท่ีมาจากวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และ
ประธานสภาคณาจารยไปพิจารณาหาแนวทางดําเนินการเพ่ือตอบสนอง
ตอความตองการพ้ืนท่ีสวนกลางเพ่ือดําเนินกิจกรรม/ พัฒนาตนเองและ
เสริมสรางทักษะของนักศึกษา พ้ืนท่ีเพ่ือเปนแหลงการใหบริการ รวมท้ัง
พ้ืนท่ีสํานักงานของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ท่ียังคงมีอยู ใน
ระยะกลางและระยะยาวดวย 

10.มหาวิทยาลัยเสนอ 
ปรับรูปแบบการจัดเก็บและโครงสราง
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ป ริ ญ ญ า ต รี  ( โ ค ร ง ก า ร ป ก ติ ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 
2558 

 

1. เห็นชอบการปรับรูปแบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยจากแบบหนวยกิตเปนแบบ
เหมาจาย ตามโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย
เสนอ โดยเริ่มใชกับนักศึกษาใหมรุนท่ีจะเขาศึกษาในปการศึกษา 2558 
เปนตนไป ท้ังนี้นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยใน
ปจจุบันทุกคนจะยังคงใชอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเดิมตอไปจนกวา
จะสําเร็จการศึกษา 
           รองศาสตราจารย  ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภา
คณาจารย ศาสตราจารยวิโชค  มุกดามณี และศาสตราจารย ดร.วิชัย 
ศรีคํา ขอใหบันทึกวาไมเห็นดวยกับการปรับข้ึนคาธรรมเนียมการศึกษา
ในอัตราท่ีมหาวิทยาลัยเสนอเพราะมีอัตราการปรับข้ึนท่ีสูงเกินไป  
2. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยปรับอัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาสวนกลางของนักศึกษาโครงการพิเศษใหเทากันกับท่ี
มหาวิทยาลัยจัดเก็บจากนักศึกษาปกติ (คือ 4,000 บาทตอคนตอภาค
การศึกษาปกติ) โดยเริ่มกับนักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาในรุนปการศึกษา 
2558  
3. เห็นชอบในหลักการใหมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
การปรับข้ึนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรปกติ ปการศึกษา 2558-2562 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
โดยใหเสนอมาใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทุก 2 ป   

 11.มหาวิทยาลัยเสนอผลการประเมิน
การขอกําหนดระดับตําแหนงเพ่ือให
ดํารงตําแหนงสูงข้ึน จํานวน 1 ราย 
(ตําแหนงบรรณารักษเชี่ยวชาญพิเศษ 
ดานบริหาร สังกัดสํานักหอสมุดกลาง) 

เห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงบรรณารักษเชี่ยวชาญ
พิเศษ ดานบริหาร รายนางกาญจนา สุคนธมณี ตามท่ีมหาวิทยาลัย
เสนอ และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไป 
 

12.มหาวิทยาลัยเสนอการปรับปรุงบัญชี
เงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดม 
ศึกษา 

เห็นชอบการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 เปน
ตนไป 
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เรื่องท่ีนําเสนอมหาวิทยาลัย มติและขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
13.การจัดสรรกรอบอัตราพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

อนุมัติกรอบอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.
2558 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 

 1.พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน 
จํานวน 67 อัตรา 

 2.พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน 
(เงินรายไดสมทบ) จํานวน 11 อัตรา 

 3.พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงจางดวยเงินรายได (ในสวนภารกิจ
เฉพาะ) สายบริหารงานและปฏิบัติงานท่ัวไป จํานวน 4 อัตรา 

  ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยจัดทําขอมูลดาน
งบประมาณท่ีตองใชในการจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา อาทิ 
งบประมาณแผนดิน และเงินรายไดท่ีตองใชในการจางพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา และการวิเคราะหจํานวนงบประมาณคาจางท่ีตองใช
เพ่ิมข้ึนเม่ือไดรับจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิมตามท่ีเสนอ เปนตน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาครั้ง
ตอไป 
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เรื่องท่ีนําเสนอมหาวิทยาลัย มติและขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
ออกแบบอาคารใหสะทอนถึงการใชงานของนักศึกษา และคํานึงถึงการ
ออกแบบเพ่ือรองรับกิจกรรมเพ่ือการพักผอนหยอนใจของนักศึกษาดวย 
4. ใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจําท่ีมาจากวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และ
ประธานสภาคณาจารยไปพิจารณาหาแนวทางดําเนินการเพ่ือตอบสนอง
ตอความตองการพ้ืนท่ีสวนกลางเพ่ือดําเนินกิจกรรม/ พัฒนาตนเองและ
เสริมสรางทักษะของนักศึกษา พ้ืนท่ีเพ่ือเปนแหลงการใหบริการ รวมท้ัง
พ้ืนท่ีสํานักงานของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ท่ียังคงมีอยู ใน
ระยะกลางและระยะยาวดวย 

10.มหาวิทยาลัยเสนอ 
ปรับรูปแบบการจัดเก็บและโครงสราง
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ป ริ ญ ญ า ต รี  ( โ ค ร ง ก า ร ป ก ติ ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 
2558 

 

1. เห็นชอบการปรับรูปแบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยจากแบบหนวยกิตเปนแบบ
เหมาจาย ตามโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย
เสนอ โดยเริ่มใชกับนักศึกษาใหมรุนท่ีจะเขาศึกษาในปการศึกษา 2558 
เปนตนไป ท้ังนี้นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยใน
ปจจุบันทุกคนจะยังคงใชอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเดิมตอไปจนกวา
จะสําเร็จการศึกษา 
           รองศาสตราจารย  ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภา
คณาจารย ศาสตราจารยวิโชค  มุกดามณี และศาสตราจารย ดร.วิชัย 
ศรีคํา ขอใหบันทึกวาไมเห็นดวยกับการปรับข้ึนคาธรรมเนียมการศึกษา
ในอัตราท่ีมหาวิทยาลัยเสนอเพราะมีอัตราการปรับข้ึนท่ีสูงเกินไป  
2. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยปรับอัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาสวนกลางของนักศึกษาโครงการพิเศษใหเทากันกับท่ี
มหาวิทยาลัยจัดเก็บจากนักศึกษาปกติ (คือ 4,000 บาทตอคนตอภาค
การศึกษาปกติ) โดยเริ่มกับนักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาในรุนปการศึกษา 
2558  
3. เห็นชอบในหลักการใหมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
การปรับข้ึนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรปกติ ปการศึกษา 2558-2562 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
โดยใหเสนอมาใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทุก 2 ป   

 11.มหาวิทยาลัยเสนอผลการประเมิน
การขอกําหนดระดับตําแหนงเพ่ือให
ดํารงตําแหนงสูงข้ึน จํานวน 1 ราย 
(ตําแหนงบรรณารักษเชี่ยวชาญพิเศษ 
ดานบริหาร สังกัดสํานักหอสมุดกลาง) 

เห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงบรรณารักษเชี่ยวชาญ
พิเศษ ดานบริหาร รายนางกาญจนา สุคนธมณี ตามท่ีมหาวิทยาลัย
เสนอ และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไป 
 

12.มหาวิทยาลัยเสนอการปรับปรุงบัญชี
เงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดม 
ศึกษา 

เห็นชอบการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 เปน
ตนไป 
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3. การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  
          สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือชวยกลั่นกรองงาน ใหขอคิด ขอเสนอแนะตอการ
ทํางานของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ สรุปไดดังนี้ 
 

คณะกรรมการชุดท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง 

การดําเนินการ/ขอคิด ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร                         
(ดร.กฤษณพงศ กีรติกร เปนประธาน
คณะกรรมการ)  
(ภาคผนวก 13 หนา 115) 
 
 
              

 

1.ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร 3 วาระ (6 ป) และขอ
ลาออกจากตําแหนง ตั้งแตวันท่ี 4 กันยายน 2557 เนื่องจากมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
2.สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัย เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปจนครบวาระของคณะกรรมการใน
วันท่ี 26 เมษายน  2558   
3.สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดดังนี้ 
    1) คณะกรรมการไดชวยวางระบบและใหขอเสนอแนะ
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการดานการเงินแบบยั่งยืน 
เพ่ือลดความเสี่ยงดานการเงิน การบัญชี ของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะคณะวิชาท่ีมีการบริหารจัดการในลักษณะโครงการ
พิเศษ โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 4 ข้ันตอน เรียกวา
บันได 4 ข้ัน ประกอบดวย 
         (1) การปฏิบัติในมาตรฐานระบบบัญชีเดียวกันท้ัง
มหาวิทยาลัย 
         (2) มีโครงสรางระบบการเงินเดียวกัน 
         (3) การสราง Authority Table เดียวกัน 
         (4) การปรับปรุงโครงสราง และความรับผิดชอบระบบ
บัญชี และการเงิน (Restructuring & Accountability) 
 

    2) ติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี
ใหกับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ มีความเห็นโดยรวม คือ 
มหา วิ ท ย าลั ย ได ดํ า เ นิ น กา รต ามแผนบั น ได  4  ข้ั น  มี
ความกาวหนาอยางมีนัยสําคัญ สามารถทยอยแกปญหาท่ีเกิด
จากโครงการพิเศษในอดีตจนปจจุบันสามารถรับรูสภาพการเงิน 
สามารถวางระบบบัญชีและการเงิน รวมถึงการอนุมัติ ท่ี
เก่ียวกับโครงการพิเศษปจจุบันและอนาคตได กลาวโดยรวม
งานท่ีทําไดสําเร็จ เปนการแกปญหาสะสมจากอดีต และวาง
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คณะกรรมการชุดท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง 

การดําเนินการ/ขอคิด ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

กลไกไมใหปญหาเดิมเกิดข้ึนซํ้าใหม 
    3) ข้ันตอนตอไปเปนการวางยุทธศาสตร การสรางความ
ม่ันคงและความยั่งยืนใหมหาวิทยาลัยโดยใชขอมูลการเงินเปน
กลไกสําคัญ โดยมีขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
        (1) เสนอใหอธิการบดีทําแผนการทํางานในชวงเวลาท่ี
เหลือของการดํารงตําแหนงท่ีมี milestone ของการพัฒนา
ระบบจัดการการเงินและแผนการเงินชัดเจน ตามลําดับ
ความสําคัญ 
        (2) การทําแผนบูรณาการระดับมหาวิทยาลัย ท่ีแผนการ
เ งินเปนสวนประกอบสํา คัญในการสรางความยั่ งยืนให
มหาวิทยาลัย ใหครอบคลุมมากกวาการพิจารณางบประมาณ
รายรับรายจายปตอป มีการวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงินใน
ระยะกลางและระยะยาว ท่ีอาจเกิดจากปจจัยตางๆ เชน โอกาส
ท่ีงบประมาณจากภาครัฐจะไมเพ่ิม การลดลงของนักศึกษาใน
วัยเรียนอุดมศึกษา การพัฒนาแหลงรายไดอ่ืนๆ จนถึงการทํา
แผนและงบประมาณแบบ rolling plan 
       (3) ในการกําหนดระเบียบและขอบังคับดานการเงินจาก
เงินรายไดทุกประเภทโดยสภามหาวิทยาลัย และการออกแนว
ปฏิบัติภายในโดยผูบริหารระดับตางๆ โดยเฉพาะสวนท่ีเก่ียวกับ
การจายคาตอบแทนทุกชนิด (ท้ังรายการ อัตราการจายฯ) แก
บุ ค ล า ก ร ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ใ ห คํ า นึ ง ถึ ง  
“เหตุผลและความเหมาะสม ตลอดจนโอกาสของการเกิดผล
ประโยชนทับซอน” นอกจากพิจารณาเพียง “การใชอํานาจท่ีมี
อยูในการออกระเบียบและขอบังคับดานการเงิน”เพ่ือลดโอกาส
การใชชองวางหาประโยชนเขาบุคคล 
       (4) ปรับวัฒนธรรมการจัดการดานการเงินการคลัง จาก
การควบคุมหรือการออกคําสั่ง (Command oriented) เปน
การใหบริการ (Service oriented) สรางกลไกสนับสนุนการ
ปฏิบัติใหงายและชัดเจน เชน การมีคูมือการปฏิบัติ นอกจาก
การมีระเบียบขอบังคับ เปนตน      

2.คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบาย
ทางการเงิน                      
 (นายไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ  เปนประธาน 
คณะกรรมการ)  
(ภาคผนวก 13 หนา หนา 118) 
 

คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะนโยบายเก่ียวกับการเงิน             
การจัดหาผลประโยชนจากเ งินรายได  การกลั่ นกรอง
งบประมาณ การเงิน กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโดย
สรุปดังนี้  
1.กลั่นกรองงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 
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3. การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  
          สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือชวยกลั่นกรองงาน ใหขอคิด ขอเสนอแนะตอการ
ทํางานของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ สรุปไดดังนี้ 
 

คณะกรรมการชุดท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง 

การดําเนินการ/ขอคิด ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร                         
(ดร.กฤษณพงศ กีรติกร เปนประธาน
คณะกรรมการ)  
(ภาคผนวก 13 หนา 115) 
 
 
              

 

1.ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร 3 วาระ (6 ป) และขอ
ลาออกจากตําแหนง ตั้งแตวันท่ี 4 กันยายน 2557 เนื่องจากมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
2.สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัย เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปจนครบวาระของคณะกรรมการใน
วันท่ี 26 เมษายน  2558   
3.สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดดังนี้ 
    1) คณะกรรมการไดชวยวางระบบและใหขอเสนอแนะ
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการดานการเงินแบบยั่งยืน 
เพ่ือลดความเสี่ยงดานการเงิน การบัญชี ของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะคณะวิชาท่ีมีการบริหารจัดการในลักษณะโครงการ
พิเศษ โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 4 ข้ันตอน เรียกวา
บันได 4 ข้ัน ประกอบดวย 
         (1) การปฏิบัติในมาตรฐานระบบบัญชีเดียวกันท้ัง
มหาวิทยาลัย 
         (2) มีโครงสรางระบบการเงินเดียวกัน 
         (3) การสราง Authority Table เดียวกัน 
         (4) การปรับปรุงโครงสราง และความรับผิดชอบระบบ
บัญชี และการเงิน (Restructuring & Accountability) 
 

    2) ติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี
ใหกับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ มีความเห็นโดยรวม คือ 
มหา วิ ท ย าลั ย ได ดํ า เ นิ น กา รต ามแผนบั น ได  4  ข้ั น  มี
ความกาวหนาอยางมีนัยสําคัญ สามารถทยอยแกปญหาท่ีเกิด
จากโครงการพิเศษในอดีตจนปจจุบันสามารถรับรูสภาพการเงิน 
สามารถวางระบบบัญชีและการเงิน รวมถึงการอนุมัติ ท่ี
เก่ียวกับโครงการพิเศษปจจุบันและอนาคตได กลาวโดยรวม
งานท่ีทําไดสําเร็จ เปนการแกปญหาสะสมจากอดีต และวาง
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คณะกรรมการชุดท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง 

การดําเนินการ/ขอคิด ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

2.กลั่นกรองและใหขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย ในการเสนอ
ปรับรูปแบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยจากแบบหนวยกิตเปนแบบ
เหมาจาย 
3.ใหขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนําเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ไปลงทุนในกองทุนสวนบุคคลเพ่ือหาประโยชน 
4.รับทราบรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานดานการเงิน 
การบัญชีของหนวยงานในมหาวิทยาลัย เชน ศูนยหนังสือ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 สํานักบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554-2556 และรายงานผลการตรวจสอบ
งบประมาณรายจาย เงินรายไดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556 
5.ใหขอเสนอแนะ เก่ียวกับ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยอัตราคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของ
นักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... อาทิ   
       ใหจัดทําขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
        1)สรุปจํานวนเงินท่ีนักศึกษาปจจุบันใชในการศึกษา
เปรียบเทียบกับเงินคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเสนอขอปรับใหม 
เ พ่ือแสดงให เห็นวานอกจากเปนการเปลี่ยนวิธีการเ ก็บ
คาธรรมเนียมเปนแบบเหมาจายแลวยังไดปรับข้ึนคาธรรมเนียม
การศึกษาดวย 
       2 )  ห ลั ก เ ก ณ ฑ แ ล ะ เ ห ตุ ผ ล ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ข้ึ น
คาธรรมเนียมการศึกษาใหม รวมท้ังการนําเงินท่ีไดจากการปรับ
เพ่ิมคาธรรมเนียมการศึกษาไปดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาอยางไร 
6.รวมกับมหาวิทยาลัยหารือแนวทางและมาตรการในการ
ปองกันมิใหเกิดปญหาดานการเงินในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
ไดกําหนดมาตรการการดําเนินการดานตางๆ ดังนี้ 
 

    มาตรการท่ี 1  มาตรการเรงดวนท่ีตองดําเนินการภายใน
ชวง 1-2 เดือน คือ 
        1) มหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบบัญชีเ งินฝาก
ประเภทตางๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีฝากไวกับธนาคารพาณิชยวา
มีจํานวนเงินในบัญชีตรงตามยอดเงินท่ีปรากฏในสมุดบัญชี
หรือไม โดยการสอบถามเปนหนังสือกับธนาคาร รวมท้ังการ
ตรวจสอบยอดเงินในสมุดบัญชีแบบออนไลน                        
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คณะกรรมการชุดท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง 

การดําเนินการ/ขอคิด ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

       2) ลดจํานวนบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย            
ท่ีปจจุบันมีอยูมากกวาหนึ่งรอยบัญชีลงเพ่ือใหการควบคุมดูแล 
และตรวจสอบดานการเงินและบัญชีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ท้ังนี้รวมท้ังการลดจํานวนเงินในบัญชีออมทรัพยและบัญชี
กระแสรายวันลง และนําไปฝากประจําเพ่ิมข้ึนแตใหเพียงพอตอ
การหมุนเวียนดําเนินกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัย 
       3) ติดตามขาวสารการทุจริตดานการเงินท่ีเกิดข้ึนดังกลาว
อยางใกลชิด โดยเนนในดานสาเหตุ วิธีการทุจริต และมาตรการ
ในการปองกันและตรวจสอบ เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางสําหรับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวตอไป 
      มาตรการท่ี 2 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดจางบริษัทท่ี
ปรึกษาซ่ึงเชี่ ยวชาญดานการวางระบบการเงินและการ
ตรวจสอบดานการเงินและบัญชีจากภายนอกมาชวยตรวจสอบ
ระบบการควบคุมและระบบการเงิน รวมท้ังการวางระบบใน
การปองกันและแกไขจุดออนตางๆ ของมหาวิทยาลัยดวย 
      มาตรการท่ี 3 ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือชวยกํากับดูแล และวาง
มาตรการการจัดการความเสี่ยงดานการเงินและการคลังของ
มหาวิทยาลัย 
      มาตรการท่ี 4 มหาวิทยาลัยตองสรางความเขาใจและ
ความตระหนักแกผูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานการเงิน
การคลัง  ในเรื่องการประพฤติปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย
สุจริต รวมท้ังดูแลเรื่องความกาวหนาในอาชีพของผูปฏิบัติงาน 
เพ่ือปองกันการทุจริต 

3.คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ 
(ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปน
ประธานกรรมการ)  
(ภาคผนวก 13 หนา 120) 

คณะกรรมการไดชวยพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
   1) เสนอรายงานผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารย จํานวนรวม 56 ราย โดยปจจุบันข้ันตอน
การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสามารถดําเนินการได
รวดเร็วข้ึนใชเวลาเฉลี่ยประมาณ 8-10 เดือน 
   2) พิจารณากลั่นกรองรายชื่อวารสารทางวิชาการ สําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหเปนไปตาม ประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
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คณะกรรมการชุดท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง 

การดําเนินการ/ขอคิด ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

2.กลั่นกรองและใหขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย ในการเสนอ
ปรับรูปแบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยจากแบบหนวยกิตเปนแบบ
เหมาจาย 
3.ใหขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนําเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ไปลงทุนในกองทุนสวนบุคคลเพ่ือหาประโยชน 
4.รับทราบรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานดานการเงิน 
การบัญชีของหนวยงานในมหาวิทยาลัย เชน ศูนยหนังสือ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 สํานักบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554-2556 และรายงานผลการตรวจสอบ
งบประมาณรายจาย เงินรายไดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556 
5.ใหขอเสนอแนะ เก่ียวกับ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยอัตราคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของ
นักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... อาทิ   
       ใหจัดทําขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
        1)สรุปจํานวนเงินท่ีนักศึกษาปจจุบันใชในการศึกษา
เปรียบเทียบกับเงินคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเสนอขอปรับใหม 
เ พ่ือแสดงให เห็นวานอกจากเปนการเปลี่ยนวิธีการเ ก็บ
คาธรรมเนียมเปนแบบเหมาจายแลวยังไดปรับข้ึนคาธรรมเนียม
การศึกษาดวย 
       2 )  ห ลั ก เ ก ณ ฑ แ ล ะ เ ห ตุ ผ ล ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ข้ึ น
คาธรรมเนียมการศึกษาใหม รวมท้ังการนําเงินท่ีไดจากการปรับ
เพ่ิมคาธรรมเนียมการศึกษาไปดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาอยางไร 
6.รวมกับมหาวิทยาลัยหารือแนวทางและมาตรการในการ
ปองกันมิใหเกิดปญหาดานการเงินในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
ไดกําหนดมาตรการการดําเนินการดานตางๆ ดังนี้ 
 

    มาตรการท่ี 1  มาตรการเรงดวนท่ีตองดําเนินการภายใน
ชวง 1-2 เดือน คือ 
        1) มหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบบัญชีเ งินฝาก
ประเภทตางๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีฝากไวกับธนาคารพาณิชยวา
มีจํานวนเงินในบัญชีตรงตามยอดเงินท่ีปรากฏในสมุดบัญชี
หรือไม โดยการสอบถามเปนหนังสือกับธนาคาร รวมท้ังการ
ตรวจสอบยอดเงินในสมุดบัญชีแบบออนไลน                        
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คณะกรรมการชุดท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง 

การดําเนินการ/ขอคิด ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

   2) (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยเบี้ย
ประชุม คาพาหนะ และเงินสมนาคุณในการพิจารณาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ตําแหนงระดับชํานาญงาน ชํานาญ
งานพิเศษ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ... 
       3) (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตรา
คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการ
พิเศษ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

6.คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
(นายสุมนต สกลไชย เปนประธาน) 
 (ภาคผนวก 13 หนา 124)  

คณะกรรมการ ไดชวยดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย
ชัยชาญ ถาวรเวช) ในรอบป ท่ี 1 ของการปฏิบัติงาน (13 
มีนาคม 2556- 12 มีนาคม 2557)  
    โดยไดนําเสนอรายงานผลติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ 
ถาวรเวช) ในรอบปท่ี 1 ของการปฏิบัติงาน (13มีนาคม 2556- 
12 มีนาคม 2557) พรอมท้ังใหขอเสนอแนะแนวทางการแกไข
ปญหาและพัฒนามหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือมอบ
ใหอธิการบดีนํ า ไปใช เปนแนวทางในการปรับปรุ งและ
พัฒนาการทํางานตอไป  
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คณะกรรมการชุดท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง 

การดําเนินการ/ขอคิด ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

4.คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
 (ภาคผนวก 13 หนา 121) 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ประกอบดวยกรรมการ            
3 ชุด คือ 
  1.คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรดานศิลปะและการ
ออกแบบ มีศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท เปนประธาน  
 2.คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรดานวิทยาศาสตร           
มีศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย เปนประธาน  
 3.คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรดานสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มีศาสตราจารยพิเศษ พิสิฐ เจริญวงศ เปน
ประธาน 
    คณะกรรมการไดชวยกลั่นกรองหลักสูตรตางๆ กอนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังสิ้น 112 หลักสูตร 
ดังนี้  
   1) พิจารณาการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบ
โครงสรางหลักสูตร จํานวน 99 หลักสูตร 

2) พิจารณาการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอ
โครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร 

3) พิจารณาการเสนอขอเปดหลักสูตรใหม จํานวน 5 
หลักสูตร 

5.คณะกรรมการกลั่นกรอง 
ดานกฎหมายของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปน
ประธานกรรมการ)  
(ภาคผนวก 13 หนา 123) 

คณะกรรมการไดชวยกลั่นกรอง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 ฉบับ คือ 
         1) (ร าง ) ขอบัง คับมหาวิทยาลัยศิลปากรว าดวย
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย               
พ.ศ. ... 
         2) (ร าง )  ขอบัง คับมหาวิทยาลัยศิลปากรว าดวย
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. ... 
         3) (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. .... 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 ฉบับ คือ 

      1) (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเก็บ
เงินบํารุงการศึกษาและคาใชจายอ่ืนๆ จากนักเรียนโรงเรียน
สาธิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี ..)    
พ.ศ. ... 
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สวนที่ 3 
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ตั้งแตปการศึกษา 2552  
เปนตนมา โดยสภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ  

สําหรับการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2556 มีการดําเนินการ ดังนี้ 
            1.สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา เสนอวา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบงชี้ท่ี 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับ

ของสถาบัน และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ตัวบงชี้ท่ี 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี

ของสภาสถาบัน กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยตองประเมินตนเอง  

                การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเสนอใหนํา
แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีใชในปการศึกษา 2555 มาใชในการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2556 ตอไป โดยมีวัตถุประสงคของการประเมินตนเอง ดังนี้ 
 1) เพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของตนเองและ
นําผลท่ีไดไปพัฒนาการปฏิบัติภารกิจของสภามหาวิทยาลัยตามบทบาทหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 2) เพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติหนาท่ีตามอํานาจ บทบาท หนาท่ี ระบบกลไกและประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติหนาท่ีและนํามาวางแผนพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
 3) เพ่ือนําผลการประเมิน ไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกรวมท้ัง
การพัฒนา 
 

 2. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 วันท่ี 12 มีนาคม 2557 พิจารณาแลว มีมติ 
 1) เห็นชอบใหนําแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีใชในปการศึกษา 2555 
มาใชในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2556 โดยใหสํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ  
  2) ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันซ่ึงยังคงดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อยูในการประชุมครั้งนี้ (เดือนมีนาคม 2557) จํานวน 37 คน เปนผูตอบแบบประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557)  

 

 3.แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2556 มีรายละเอียดดังนี้  
 3.1 ประกอบดวยการประเมิน 3 ดาน จํานวน 31 ขอ ดังนี้  
 ดานท่ี 1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย จํานวน 12 ขอ 

 ดานท่ี 2 การปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 10 ขอ 

 ดานท่ี3 การปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย จํานวน 9 ขอ 

                      กําหนดระดับความคิดเห็นเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และมีเกณฑการแปล
คาคะแนน ดังนี้  
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                 ระดับความคิดเห็น   
มากท่ีสุด     =  5  คะแนน 
มาก        =  4  คะแนน 
ปานกลาง    =  3  คะแนน 
นอย         =  2  คะแนน 
นอยท่ีสุด   =  1  คะแนน 

     การแปลความหมายคะแนน   
มากท่ีสุด     =  4.51 - 5.00   คะแนน 
มาก        =  3.51 - 4 .50  คะแนน 
ปานกลาง    =  2.51 – 3.50  คะแนน  
นอย         =  1.51 – 2.50  คะแนน 
นอยท่ีสุด   นอยกวา 1.50   คะแนน 

 
 3.2 รอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2556  คือ มิถุนายน 2556 – 

พฤษภาคม 2557 โดยมหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวมขอมูลใหเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2557  

 3.3 ผูตอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบัน 

จํานวน 37 คน ประกอบดวย 

      3.3.1 นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 16 

คน วาระการดํารงตําแหนง วันท่ี 29 มิถุนายน 2555 - วันท่ี 28 มิถุนายน 2557  

                    3.3.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร จํานวน 10 คน วาระการดํารง

ตําแหนง วันท่ี 1 เมษายน 2555 - วันท่ี 31 มีนาคม 2557 

                          3.3.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา จํานวน 9 คน วาระการดํารง

ตําแหนง วันท่ี 29 มีนาคม 2555 - วันท่ี 28 มีนาคม 2557 

                          3.3.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง จํานวน 2 คน 

       - ประธานสภาคณาจารย วาระการดํารงตําแหนง วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 - 

9 กันยายน 2557 

 - ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย วาระการดํารงตําแหนง  

วันท่ี 8 กันยายน 2553 - วันท่ี 7 กันยายน 2557 
 

 4. สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดจัดสงแบบประเมินฯ ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จํานวน 37 คน และไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 72.97  
 

 5. สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และจัดทํารายงานผลการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2556 เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา 
 

 6. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2557 วันท่ี 11 มิถุนายน 2557 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ 
รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2556 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้  
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สวนที่ 3 
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ตั้งแตปการศึกษา 2552  
เปนตนมา โดยสภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ  

สําหรับการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2556 มีการดําเนินการ ดังนี้ 
            1.สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา เสนอวา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบงชี้ท่ี 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับ

ของสถาบัน และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ตัวบงชี้ท่ี 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี

ของสภาสถาบัน กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยตองประเมินตนเอง  

                การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเสนอใหนํา
แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีใชในปการศึกษา 2555 มาใชในการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2556 ตอไป โดยมีวัตถุประสงคของการประเมินตนเอง ดังนี้ 
 1) เพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของตนเองและ
นําผลท่ีไดไปพัฒนาการปฏิบัติภารกิจของสภามหาวิทยาลัยตามบทบาทหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 2) เพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติหนาท่ีตามอํานาจ บทบาท หนาท่ี ระบบกลไกและประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติหนาท่ีและนํามาวางแผนพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
 3) เพ่ือนําผลการประเมิน ไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกรวมท้ัง
การพัฒนา 
 

 2. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 วันท่ี 12 มีนาคม 2557 พิจารณาแลว มีมติ 
 1) เห็นชอบใหนําแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีใชในปการศึกษา 2555 
มาใชในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2556 โดยใหสํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ  
  2) ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันซ่ึงยังคงดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อยูในการประชุมครั้งนี้ (เดือนมีนาคม 2557) จํานวน 37 คน เปนผูตอบแบบประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557)  

 

 3.แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2556 มีรายละเอียดดังนี้  
 3.1 ประกอบดวยการประเมิน 3 ดาน จํานวน 31 ขอ ดังนี้  
 ดานท่ี 1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย จํานวน 12 ขอ 

 ดานท่ี 2 การปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 10 ขอ 

 ดานท่ี3 การปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย จํานวน 9 ขอ 

                      กําหนดระดับความคิดเห็นเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และมีเกณฑการแปล
คาคะแนน ดังนี้  
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 6.1 ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2556  
  1) ดานท่ี 1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.18 คะแนน  
อยูในระดับ “มาก” 
 2) ดานท่ี 2 การปฏิบัติหนาท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 คะแนน อยูในระดับ “มาก” 
 3) ดานท่ี 3 การปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 คะแนน อยูในระดับ “มาก” 
 4) ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ัง 3 ดาน (31 ประเด็น) มีคะแนนเฉลี่ย 
4.28 คะแนน อยูในระดับ “มาก”  

ดานท่ี 1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย จํานวน 12 ขอ      
ขอ
ท่ี 

            รายการประเมิน คะแนน
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตร ฐาน 

การแปล
ความหมาย  
คะแนน 

1  สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

4.30  0.54  มาก  

2  สภามหาวิทยาลัยมีการกํากับการดําเนินงานของฝายบริหาร
มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  

4.26  0.66  มาก  

3  สภามหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินงานผูบริหาร
มหาวิทยาลัยและใหขอคิดเห็น/เสนอแนะดานการบริหารจัดการ
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย  

4.42  0.58  มาก  

4  สภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลและใหขอคิดเห็น/เสนอแนะดานการ
บริหารงบประมาณ การจัดการการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย  

4.19  0.68  มาก  

5  สภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลและใหขอคิดเห็น/เสนอแนะดานการ
บริหารจัดการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  

4.00  0.62  มาก  

6  สภามหาวิทยาลัยมีการกํากับดูแลและใหขอคิดเห็น/เสนอแนะดาน
การจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย  

3.96  0.81  มาก  

7  สภามหาวิทยาลัยมีการกํากับดูแลและใหขอคิดเห็น/เสนอแนะดาน
การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา  

4.22  0.89  มาก  

8  สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบและใหขอคิดเห็น/
เสนอแนะดานการวิจัยและสรางสรรค  

4.07  0.78  มาก  

9  สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบและใหขอคิดเห็น/
เสนอแนะดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  

3.67  0.83  มาก  

10  สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบและใหขอคิดเห็น/
เสนอแนะดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

4.00  0.88  มาก  

11  สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย
อยางครบถวน  
 

4.26  0.59  มาก  
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12  สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก  

4.30  0.67  มาก  

 คะแนนเฉลี่ย 4.18 0.59 มาก 
 

ดานท่ี 2 การปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาภิบาล จานวน 10 ขอ 
ขอ
ท่ี  

รายการประเมิน คะแนน
เฉลี่ย  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

การแปล
ความหมาย  
คะแนน  

1  สภามหาวิทยาลัยใชหลักประสิทธิผลในการพัฒนา มหาวิทยาลัย  4.11  0.51  มาก  
2  สภามหาวิทยาลัยใชหลักประสิทธิภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัย  4.11  0.58  มาก  
3  สภามหาวิทยาลัยใชหลักการตอบสนองในการพัฒนามหาวิทยาลัย  4.15  0.60  มาก  
4  สภามหาวิทยาลัยใชหลักภาระรับผิดชอบในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย  
4.23  0.82  มาก  

5  สภามหาวิทยาลัยใชหลักความโปรงใสในการพัฒนามหาวิทยาลัย  4.41  0.84  มาก  
6  สภามหาวิทยาลัยใชหลักการมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  4.26  0.76  มาก  
7  สภามหาวิทยาลัยใชหลักการกระจายอํานาจในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย  
4.19  0.79  มาก  

8  สภามหาวิทยาลัยใชหลักนิติธรรมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  4.37  0.74  มาก  
9  สภามหาวิทยาลัยใชหลักความเสมอภาคในการพัฒนามหาวิทยาลัย  4.19  0.83  มาก  
10  สภามหาวิทยาลัยใชหลักมุงเนนฉันทามติในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย  
4.11  0.85  มาก  

 คะแนนเฉลี่ย  4.20  0.63  มาก  
    

ดานท่ี 3 การปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและประสิทธิภาพการดําเนินงานของ 
          สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จํานวน 9 ขอ   

ขอ
ท่ี 

รายการประเมิน คะแนน 
เฉลี่ย  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

การแปล
ความหมาย  
คะแนน  

1  ทานตระหนักและใหความสําคัญในบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

4.67  0.55  มากท่ีสุด  

2  ทานมีการเขารวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอยางสมํ่าเสมอ  4.78  0.42  มากท่ีสุด  
3  ทานมีการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
4.30  0.54  มาก  

4  ทานมีความเปนอิสระและยอมรับในการเสนอความคิดเห็นเพ่ือการ
พัฒนามหาวิทยาลัย  

4.41  0.57  มาก  

5  ทานมีการลงมติอยางเปนธรรมกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม  

4.59  0.50  มากท่ีสุด  
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 6.1 ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2556  
  1) ดานท่ี 1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.18 คะแนน  
อยูในระดับ “มาก” 
 2) ดานท่ี 2 การปฏิบัติหนาท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 คะแนน อยูในระดับ “มาก” 
 3) ดานท่ี 3 การปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 คะแนน อยูในระดับ “มาก” 
 4) ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ัง 3 ดาน (31 ประเด็น) มีคะแนนเฉลี่ย 
4.28 คะแนน อยูในระดับ “มาก”  

ดานท่ี 1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย จํานวน 12 ขอ      
ขอ
ท่ี 

            รายการประเมิน คะแนน
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตร ฐาน 

การแปล
ความหมาย  
คะแนน 

1  สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

4.30  0.54  มาก  

2  สภามหาวิทยาลัยมีการกํากับการดําเนินงานของฝายบริหาร
มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  

4.26  0.66  มาก  

3  สภามหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินงานผูบริหาร
มหาวิทยาลัยและใหขอคิดเห็น/เสนอแนะดานการบริหารจัดการ
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย  

4.42  0.58  มาก  

4  สภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลและใหขอคิดเห็น/เสนอแนะดานการ
บริหารงบประมาณ การจัดการการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย  

4.19  0.68  มาก  

5  สภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลและใหขอคิดเห็น/เสนอแนะดานการ
บริหารจัดการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  

4.00  0.62  มาก  

6  สภามหาวิทยาลัยมีการกํากับดูแลและใหขอคิดเห็น/เสนอแนะดาน
การจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย  

3.96  0.81  มาก  

7  สภามหาวิทยาลัยมีการกํากับดูแลและใหขอคิดเห็น/เสนอแนะดาน
การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา  

4.22  0.89  มาก  

8  สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบและใหขอคิดเห็น/
เสนอแนะดานการวิจัยและสรางสรรค  

4.07  0.78  มาก  

9  สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบและใหขอคิดเห็น/
เสนอแนะดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  

3.67  0.83  มาก  

10  สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบและใหขอคิดเห็น/
เสนอแนะดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

4.00  0.88  มาก  

11  สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย
อยางครบถวน  
 

4.26  0.59  มาก  
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6  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีการเตรียมขอมูลประกอบการประชุม
อยางครบถวนและเพียงพอตอการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

4.26  0.71  มาก  

7  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดสงระเบียบวาระและเอกสาร
ประกอบการประชุมลวงหนาและมีการประสานงานกับกรรมการ
สภาไมนอยกวา 7 วัน  

4.56  0.75  มากท่ีสุด  

8  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอํานวยความสะดวกแกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยชวงกอนการประชุม ระหวางการประชุมและภายหลัง
การประชุม  

4.50  0.70  มากท่ีสุด  

9  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย  

4.33  0.78  มาก  

 คะแนนเฉลี่ย  4.49  0.43  มาก  
    

 6.2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดแสดงความคิดเห็นและให
ขอเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้ 
                     1) การบริหารเวลาในการประชุม 
 1.1) ควรบริหารเวลาในการอภิปรายใหกระชับ ไมใชเวลามากเกินไป และไมควรใหเวลา
กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทานใดทานหนึ่งมากเกิน เพราะทําใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทานอ่ืนมีเวลา
จํากัด/ไมมีโอกาสอภิปราย 
 1.2) ควรใหเวลากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิในการใหขอเสนอแนะมากข้ึน 
                        

                     2) วาระการประชุม/เอกสารประกอบการประชุม 
  2.1) ควรมีวาระเก่ียวกับยุทธศาสตรและการพัฒนามหาวิทยาลัย วาระเชิงนโยบาย ให
มากข้ึน 
  2.2) ปญหาหลายเรื่องท่ีนํามาอภิปรายในท่ีประชุมสภาฯ บางเรื่องเปนปญหาเล็กๆ และ
มิใชอํานาจ หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย  
  2.3) ควรนําเสนอสาระสําคัญของขอมูลท่ีเพียงพอตอการตัดสินใจ รวมท้ังมีรูปแบบการ
นําเสนอท่ีเขาใจงาย  
 2.4) ไมควรมีเอกสารประกอบการประชุมเพ่ิมเติมในท่ีประชุมสภาฯ  ยกเวนกรณีมีความ

จําเปน เรงดวน และควรสงเอกสารเปน digital ลวงหนา 

 2.5) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายเก่ียวกับการสนับสนุนการทํางานวิจัยของบุคลากรอยาง
เปนรูปธรรม ควรตั้งงบประมาณเฉพาะใหแกสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือสมทบทุนวิจัยในลักษณะ ทวิภาคี 
หรือ ไตรภาคี กับหนวยงานวิจัยภายนอก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวิจัย รวมท้ังจะเปนการเพ่ิมจํานวนผลงาน
ตีพิมพ ซ่ึงจะชวยใหมหาวิทยาลัยศิลปากรกาวเขาสูมหาวิทยาลัยวิจัย 
 2.6) ควรใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาบุคลากรใหมากข้ึน  
 2.7) ควรมีการกํากับดูแลการพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่องโดยอิงหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 



รายงานผลการดำาเนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2557 5353 

 3) การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 3.1) เพ่ือใหกรรมการทุกคนมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลการบริหารกิจการของ
มหาวิทยาลัยตามเจตนารมณของ พ.ร.บ. ดวยความจริงจัง สมควรนําแนวทางของการปฏิบัติตาม fiduciary 
duty มาใหความรูแกกรรมการใหตระหนักถึง 

                      - การปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง 
                      - การปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต 

                - การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ขอบังคับ วัตถุประสงค ฯลฯ 
                - การเปดเผยขอมูลเพ่ือความโปรงใสไมขัดแยงผลประโยชน 
                - กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรมีโอกาสพบปะสังสรรคกันมากข้ึน 

 3.2) บางเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ไมใชอํานาจ หนาท่ีของสภา
มหาวิทยาลัย จึงควรแยกอํานาจ หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยใหชัดเจน   
 3.3) บทบาทของผูแทนประชาคม เชน สภาคณาจารย กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีมา
จากคณะวิชา ดูเหมือนจะกลายเปนฝายคาน หรือมีขอสงสัยในหลายๆ ประเด็น ทําใหตองใชเวลาในการ
ประชุมนาน  
 3.4) ควรสรางบรรยากาศในการประชุมท่ีเปนมืออาชีพมากข้ึน  
  3.5) ในการพิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายหลายเรื่องของสภามหาวิทยาลัย ควรกําหนด
ระยะเวลา ยุทธศาสตรและงบประมาณท่ีจําเปนดวย เพ่ือใหนโยบายตางๆ เห็นผลชัดเจนข้ึน 
  3.6) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรมีการหารือ/ตกลงกันในเรื่องรูปแบบและวิธีประชุม
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6  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีการเตรียมขอมูลประกอบการประชุม
อยางครบถวนและเพียงพอตอการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

4.26  0.71  มาก  

7  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดสงระเบียบวาระและเอกสาร
ประกอบการประชุมลวงหนาและมีการประสานงานกับกรรมการ
สภาไมนอยกวา 7 วัน  

4.56  0.75  มากท่ีสุด  

8  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอํานวยความสะดวกแกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยชวงกอนการประชุม ระหวางการประชุมและภายหลัง
การประชุม  

4.50  0.70  มากท่ีสุด  

9  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย  

4.33  0.78  มาก  

 คะแนนเฉลี่ย  4.49  0.43  มาก  
    

 6.2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดแสดงความคิดเห็นและให
ขอเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้ 
                     1) การบริหารเวลาในการประชุม 
 1.1) ควรบริหารเวลาในการอภิปรายใหกระชับ ไมใชเวลามากเกินไป และไมควรใหเวลา
กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทานใดทานหนึ่งมากเกิน เพราะทําใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทานอ่ืนมีเวลา
จํากัด/ไมมีโอกาสอภิปราย 
 1.2) ควรใหเวลากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิในการใหขอเสนอแนะมากข้ึน 
                        

                     2) วาระการประชุม/เอกสารประกอบการประชุม 
  2.1) ควรมีวาระเก่ียวกับยุทธศาสตรและการพัฒนามหาวิทยาลัย วาระเชิงนโยบาย ให
มากข้ึน 
  2.2) ปญหาหลายเรื่องท่ีนํามาอภิปรายในท่ีประชุมสภาฯ บางเรื่องเปนปญหาเล็กๆ และ
มิใชอํานาจ หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย  
  2.3) ควรนําเสนอสาระสําคัญของขอมูลท่ีเพียงพอตอการตัดสินใจ รวมท้ังมีรูปแบบการ
นําเสนอท่ีเขาใจงาย  
 2.4) ไมควรมีเอกสารประกอบการประชุมเพ่ิมเติมในท่ีประชุมสภาฯ  ยกเวนกรณีมีความ

จําเปน เรงดวน และควรสงเอกสารเปน digital ลวงหนา 

 2.5) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายเก่ียวกับการสนับสนุนการทํางานวิจัยของบุคลากรอยาง
เปนรูปธรรม ควรตั้งงบประมาณเฉพาะใหแกสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือสมทบทุนวิจัยในลักษณะ ทวิภาคี 
หรือ ไตรภาคี กับหนวยงานวิจัยภายนอก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวิจัย รวมท้ังจะเปนการเพ่ิมจํานวนผลงาน
ตีพิมพ ซ่ึงจะชวยใหมหาวิทยาลัยศิลปากรกาวเขาสูมหาวิทยาลัยวิจัย 
 2.6) ควรใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาบุคลากรใหมากข้ึน  
 2.7) ควรมีการกํากับดูแลการพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่องโดยอิงหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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ภาพกิจกรรมสภามหาวทิยาลัย  
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับเชิญเปนวิทยากร 

 

 

 

 

 

 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดใหเกียรติเขารวม

ใหขอมูลประเด็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรแกคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2556 ซ่ึงคณะกรรมการฯ จะนําผลดังกลาวไปประกอบการใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตอไป 

 

 

 

 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนวิทยากร

บรรยาย หัวขอ “หลักการและเหตุผลของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย นโยบายและทิศทางการนําองคกรเขาสู

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย” ในโครงการอบรม “การเสริมสรางความรูและความเขาใจการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก (World University Rankings)” เม่ือวันพุธท่ี 29 มกราคม 2557 ณ หองประชุม 

314 – 315 ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยยงยุทธ  วัชรดุลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปน
วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การสรางสรรคดวยสหวิทยาการ (Creative by Interdisciplinary)” เม่ือวันอังคารท่ี 
22 พฤษภาคม 2557 ณ หองประชุม 407 ชั้น 4 ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
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นายกสภามหาวิทยาลัยมอบรางวัลแสดงความยินดีกับอาจารย บุคลารก นักศึกษา 

              กอนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยแตละครั้ง ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จะมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับอาจารย ขาราชการ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา และศิษยเกา ท่ีไดรับรางวัลจากหนวยงาน องคกรตางๆ และท่ีทําคุณประโยชน
ใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับเชิญเปนวิทยากร 

 

 

 

 

 

 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดใหเกียรติเขารวม

ใหขอมูลประเด็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรแกคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2556 ซ่ึงคณะกรรมการฯ จะนําผลดังกลาวไปประกอบการใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตอไป 

 

 

 

 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนวิทยากร

บรรยาย หัวขอ “หลักการและเหตุผลของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย นโยบายและทิศทางการนําองคกรเขาสู

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย” ในโครงการอบรม “การเสริมสรางความรูและความเขาใจการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก (World University Rankings)” เม่ือวันพุธท่ี 29 มกราคม 2557 ณ หองประชุม 

314 – 315 ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยยงยุทธ  วัชรดุลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปน
วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การสรางสรรคดวยสหวิทยาการ (Creative by Interdisciplinary)” เม่ือวันอังคารท่ี 
22 พฤษภาคม 2557 ณ หองประชุม 407 ชั้น 4 ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
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                สภามหาวิทยาลัย ไดนําระบบการประชุม e-Meeting มาใชครั้งแรกในการประชุมสภาฯ                 
ครั้งท่ี 4/2557 วันท่ี 9 เมษายน 2557  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 5 คน ไดเขาศึกษาดูงาน ณ สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ตามโครงการพัฒนาบุคลากร สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2557 เม่ือ
วันท่ี 24 เมษายน 2557  
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ภาคผนวก 1 

แผนพัฒนาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557-2560) 
 

       แผนพัฒนาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557-2560) สรุปไดดังนี้ 
              

 แผนพัฒนาคณะโบราณคดี ระยะ 4 ป พ.ศ.2557-2560 “มุงเนนความเปนเลิศและความโดดเดนเฉพาะ
ทางโดยบูรณาการศิลปและศาสตรอยางลงตัว ควบคูกับการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม เปนแหลงสราง 
สะสม และถายทอดองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ”  
 1.แนวคิดดานนโยบาย 
 นโยบายหลัก คือ “พัฒนาวิชาการ วิจัย และกิจการนักศึกษา” หากมีการยกระดับ
คุณภาพงานดานวิชาการและวิจัยของคณะโบราณคดีใหสูงข้ึน โดยเนนการบูรณาการงานบริการวิชาการ         
การเรียนการสอน และงานวิจัย กับกิจกรรมของนักศึกษาแลวคุณภาพของบัณฑิตก็จะเปนไปตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

     ดานงานวิชาการ เปนนโยบายหลัก จะมุงเนนการถายทอดเทคโนโลยีและภูมิปญญา            
โดยเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัยใหมากข้ึนมีการปรับปรุงกลไก และ ระเบียบปฏิบัติ ของการ
ใหบริการวิชาการใหเปนระบบมากยิ่งข้ึน ควบคูไปกับการบริหารจัดการองคกร มุงเนนการดําเนินการเชิงรุกให
มากข้ึน มีการจัดทําแผนการดําเนินการของทุกกลุมงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว และท่ีสําคัญคือการทํางานใน
องคกรอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

       ดานการวิจัย เปนนโยบายหลัก โดยเฉพาะการผลักดันใหเกิดการสรางการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการใหมากข้ึน การสรางเครือขายความรวมมือทางการวิจัยกับ
หนวยงานภายนอกท้ังภายในและตางประเทศ รวมถึงการกระตุนและสนับสนุนใหคณาจารยมีการขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากภายนอกใหมากข้ึน 

        ดานกิจการนักศึกษา เปนนโยบายหลักท่ีมุงเนนกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสอดคลองกับการ
เรียนการสอนและการใชชีวิตในคณะโบราณคดี เพ่ือพัฒนานักศึกษามีคุณลักษณะ 3 ประการ ดวยกัน คือ             
1.มีคุณภาพ และเปนผูท่ีมีความสามารถในสาขาวิชา 2.มีคุณธรรม มีความตั้งใจท่ีจะทําประโยชนใหแกสังคม          
3.มีคุณคา โดยประพฤติตนใหเปนประโยชนแกสังคม โดยคณะจะสนับสนุนท้ังรูปแบบของกิจกรรมหรือ
โครงการทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการบําเพ็ญประโยชน 

 

 2.วิสัยทัศน 
          “คณะโบราณคดี มุงเนนความเปนเลิศและความโดดเดนเฉพาะทางโดยบูรณาการศิลปและ

ศาสตรอยางลงตัว ควบคูกับการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม เปนแหลงสราง สะสม และถายทอดองค
ความรูดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ” 

 

 3.พันธกิจ ท่ีตองมีการดําเนินงาน 6 ดาน ดังนี้ 
 3.1 ดานการจัดการศึกษา คณะโบราณคดีผลิตบัณฑิตท่ีเปนเลิศทางวิชาการ สอดคลองความ
ตองการและเปนประโยชนตอสังคม สามารถแสวงหาความรูไดตนเอง โดยเนนการเรียนรูจากประสบการณจริง 
 3.2 ดานการวิจัย สงเสริมการวิจัยของบุคลากรของคณะโบราณคดี สอดคลองกับยุทธศาสตร
การวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคณะโบราณคดีใหเปนผูนําการวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผลิตผล
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งานวิจัยท่ีมีคุณภาพในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อันกอใหเกิดองคความรูและการสรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือการ
พัฒนาองคกร สังคม และประเทศชาติ 
 3.3 ดานบริการวิชาการ คณะโบราณคดีเปนศูนยกลางการบริการวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมใหแกทุกภาคสวน ทุกระดับ ท้ังระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และนานาชาติ 
 3.4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะโบราณคดีเปนศูนยกลางดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทุกระดับ ท้ังระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และนานาชาติ 
 3.5 ดานกิจการนักศึกษา นักศึกษาของคณะโบราณคดี  มี คุณภาพ และเปนผู ท่ี มี
ความสามารถในสาขาวิชา มีคุณธรรม มีความตั้งใจท่ีจะทําประโยชนใหแกสังคม มีคุณคา โดยประพฤติตนให
เปนประโยชนแกสังคม 
 3.6 ดานการบริหาร คณะโบราณคดี มีการบริการงานอยางโปรงใส และมีประสิทธิภาพ ทัน
ตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง โดยรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝาย สงเสริมความสามัคคีและมีความสุข
ในการทํางาน เสริมสรางสมรรถนะ องคกรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   

 4. แนวทางการดําเนินงานเรงดวนเชิงรุกตามภารกิจ 
 4.1 ดานการจัดการศึกษา  
 1) สรางกลยุทธในการดึงดูดนักเรียนท่ีมีคุณภาพใหเขามาศึกษาในคณะโบราณคดีใหมาก
ข้ึน 
 1.1) ปรับปรุงเว็บไซตของคณะโบราณคดี/ทุกภาควิชาใหทันสมัย อยางเรงดวน 
 1.2) สรางกลยุทธการประชาสัมพันธของคณะอยางเรงดวนแบบเชิงรุกเพ่ือเขาถึง
กลุมเปาหมาย 
 1.3) ปรับปรุงภาพลักษณของคณะโบราณคดี (Re-branding) 
 1.4) การใหทุนการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ  
 2) ปรับปรุงหลักสูตร (ป.ตรี ในป 58-59) และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให
ทันสมัยสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน และความตองการของสังคม 
 3) ปรับปรงุ Facilities ตางๆ ของคณะ เชน พ้ืนท่ีใชสอยหนาคณะ ดาดฟา หองเรียน 
หองทํากิจกรรม เครื่องไมเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน 
        4) ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
          5) สงเสริมและผลักดันใหมีกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาใหมากข้ึน และสรางเปน
ประเพณีเก่ียวกับวิชาการคณะโบราณคดีของนักศึกษา 
 4.2 ดานการวิจัย  
    1) จัดทํายุทธศาสตรการวิจัยของคณะใหเปนรูปธรรม โดยใชกองทุนวิจัยและ
สรางสรรคคณะโบราณคดี เปนแกนกลาง โดยอยูบนกรอบยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและความตองการของ
ประเทศ 
   2) สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน ท้ังในและ
ตางประเทศ 
   3) สนับสนุน สงเสริม การทําวิจัยของบุคลากรในคณะ ท้ังสายวิชาการและสาย
สนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่งการบูรณการณหลาย ๆ ศาสตร 
   4) เรงสงเสริมผลิตผลงานทางวิชาการของคณะโบราณคดี ทุกรูปแบบ เชน การ
ตีพิมพบทความทางวิชาการในวารสารท่ีเปนท่ียอมรับ ตํารา สื่อการสอนตาง ๆ เปนตน 
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แผนพัฒนาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557-2560) 
 

       แผนพัฒนาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557-2560) สรุปไดดังนี้ 
              

 แผนพัฒนาคณะโบราณคดี ระยะ 4 ป พ.ศ.2557-2560 “มุงเนนความเปนเลิศและความโดดเดนเฉพาะ
ทางโดยบูรณาการศิลปและศาสตรอยางลงตัว ควบคูกับการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม เปนแหลงสราง 
สะสม และถายทอดองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ”  
 1.แนวคิดดานนโยบาย 
 นโยบายหลัก คือ “พัฒนาวิชาการ วิจัย และกิจการนักศึกษา” หากมีการยกระดับ
คุณภาพงานดานวิชาการและวิจัยของคณะโบราณคดีใหสูงข้ึน โดยเนนการบูรณาการงานบริการวิชาการ         
การเรียนการสอน และงานวิจัย กับกิจกรรมของนักศึกษาแลวคุณภาพของบัณฑิตก็จะเปนไปตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

     ดานงานวิชาการ เปนนโยบายหลัก จะมุงเนนการถายทอดเทคโนโลยีและภูมิปญญา            
โดยเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัยใหมากข้ึนมีการปรับปรุงกลไก และ ระเบียบปฏิบัติ ของการ
ใหบริการวิชาการใหเปนระบบมากยิ่งข้ึน ควบคูไปกับการบริหารจัดการองคกร มุงเนนการดําเนินการเชิงรุกให
มากข้ึน มีการจัดทําแผนการดําเนินการของทุกกลุมงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว และท่ีสําคัญคือการทํางานใน
องคกรอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

       ดานการวิจัย เปนนโยบายหลัก โดยเฉพาะการผลักดันใหเกิดการสรางการบูรณาการ
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 2.วิสัยทัศน 
          “คณะโบราณคดี มุงเนนความเปนเลิศและความโดดเดนเฉพาะทางโดยบูรณาการศิลปและ

ศาสตรอยางลงตัว ควบคูกับการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม เปนแหลงสราง สะสม และถายทอดองค
ความรูดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ” 

 

 3.พันธกิจ ท่ีตองมีการดําเนินงาน 6 ดาน ดังนี้ 
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ตองการและเปนประโยชนตอสังคม สามารถแสวงหาความรูไดตนเอง โดยเนนการเรยีนรูจากประสบการณจริง 
 3.2 ดานการวิจัย สงเสริมการวิจัยของบุคลากรของคณะโบราณคดี สอดคลองกับยุทธศาสตร
การวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคณะโบราณคดีใหเปนผูนําการวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผลิตผล
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         5) เพ่ิมคุณวุฒิอาจารยประจํา และ ตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยในคณะใหสูงข้ึนใน          
ทุก ๆ  ป  
 4.3 ดานบริการวิชาการ  
   1) จัดทํายุทธศาสตรดานการบริการวิชาการของคณะใหเปนรูปธรรม ท้ังการบริการ
วิชาการท่ีไมเกิดรายไดและสรางรายได โดยอยูบนกรอบยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและความตองการของ
ประเทศ 
   2) สนับสนุนการบริการวิชาการท่ีเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัยใหมาก
ข้ึน มีการปรับปรุงกลไก และ ระเบียบปฏิบัติ ของการใหบริการวิชาการใหเปนระบบมากยิ่งข้ึน 
   3) สรางเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน 
ท้ังในและตางประเทศใหมากข้ึน 
 

 4.4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
   1) สนับสนุนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัยให
มากข้ึน  
   2) สรางเครือขายความรวมมือดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานภาครัฐ 
เอกชน ท้ังในและตางประเทศใหมากข้ึน 

   3) สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการท่ีเก่ียวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทุก
รูปแบบ 

 

 4.5 ดานกิจการนักศึกษา 
   1) คณะวิชาสนับสนุนและพัฒนาการจัดกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษาใหเปนไป

ตามกรอบการประกันคุณภาพ โดยสรางความเขาใจกับนักศึกษาในการทําโครงการ และสงเสริมใหนักศึกษามี
สวนรวมในการวางแผนการทํากิจกรรม และการทําประเมินผลเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมครั้ง
ตอไป (จัดการประชุมสัมมนาสรางแผนพัฒนากิจการนักศึกษา) 

   2) มีการจัดทําแผนปฏิทินกิจกรรมของนักศึกษา เพ่ือวางแผนในการทํากิจกรรม
นักศึกษาใหไดประสิทธิภาพตามประกันคุณภาพ 
 4.6 ดานการบริหาร  
   1) ปรับปรุงโครงสรางภายในสํานักงานเลขานุการใหม โดยปรับเปลี่ยนภารกิจความ
รับผิดชอบของเจาหนาท่ีใหสอดคลองกับความถนัด 
   2) สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกภาคสวน ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
   3) พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบหลายมิติ ท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม
และโปรงใส 
   4) สรางกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสัมพันธของบุคลากร และสรางบรรยากาศการ
ทํางานท่ีเปนมิตร อบอุน จริงใจ และเชื่อม่ันซ่ึงกันและกัน 
   5) ประสานผลประโยชนอยางเปนธรรม และบริหารการเงินอยางโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได 
 

 5. โอกาส 10 ความฝน ในการพัฒนา 4 ป ขางหนา 
1) คณะโบราณคดี ผลิตผูนําดานศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติและนานาชาติ 
2) คณะโบราณคดี มีหลักสูตรทันสมัยตอสภาวการณปจจุบัน  
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3) คณะโบราณคดี รับและผลิตนักศึกษาท้ังในและตางประเทศ (บางสาขา) เพ่ิมข้ึน  
4) คณะโบราณดี มีบัณฑิตเปนท่ีตองการของสังคม มีความรู คูคุณธรรม 
5) คณะโบราณคดี มีงานวิจัยท่ีโดดเดนท่ีเปนรูปธรรมเปนท่ียอมรับระดับชาติและ

นานาชาติ 
6) คณะโบราณคดี มีงานวิจัยท่ีตีพิมพเพ่ิมข้ึน ท้ังระดับชาติและนานาชาติ อยางเปน

รูปธรรม 
7) คณะโบราณคดี มีความเปนมืออาชีพ ในงานวิจัย การฝกอบรม ในระดับชาติและ

นานาชาติ 
8) คณะโบราณคดี มีความรวมมือท้ังทางดานการเรียนการสอน การวิจัยการ บริการ

วิชาการท่ีชัดเจน 
9) คณะโบราณคดี สามารถตอบโจทยสังคม ผานรูปแบบสื่อตางๆ ในนามคณะ 

ทันทวงที 
10) คณะโบราณคดี มีบุคลากรทุกสายงาน มีความรักองคกร ทํางานอยางมีความสุข 

และมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 2 
แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557-2560) 
 

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2557 -2560) สรุปไดดังนี้ 

 

ปณิธานของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(จากแผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2553-2557)   

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนแหลงคนควาวิจัย บูรณาการ ถายทอด

ความรูทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาชุมชน รวมท้ังเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีภูมิปญญา 

ความคิดสรางสรรค ยึดม่ันในคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม ประเทศชาติและมนุษยชาติ 
 

วิสัยทัศนของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(จากแผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2553-2557)   

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนองคกรท่ีผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม และมุงม่ันเปนหนึ่งในผูนําดานงานวิจัยและการเรียนรูของประเทศ 

 

วิสัยทัศนของคณบดี 

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนคณะท่ีสงเสริมใหคณาจารย บุคลากร  และ

นักศึกษาของคณะทุกคนไดพัฒนาความคิดสรางสรรคในดานวิจัยและวิชาการขามสาขา และมุงพัฒนาให

บัณฑิตท่ีจบการศึกษาเปนท่ียอมรับความสามารถในการทํางานแบบมืออาชีพ ท่ีปรับตัวไดดี ท้ังในระดับชาติ

และระดับอาเซียน 
 

เปาหมายในการทํางาน 

มุงเนนการสรางสิ่งแวดลอมและโอกาสใหคณาจารยและบุคลากรท่ีทํางานในคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหมีความเปนเลิศในงานท่ีตนมีความถนัด ไมวาจะเปนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีความภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

ศิลปากรใหเปนแหลงเรียนรูและการผลิตงานวิจัยและสรางสรรคท่ีสามารถนําไปใชไดจริง สามารถตอยอดให

เกิดการสรางงานและสรางอาชีพใหแกสังคมไทย  

โดยการบริหารงานท่ีตรวจสอบไดและมีธรรมาภิบาลในการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา เพ่ือมุงสูเปาหมายท่ีจะพัฒนานักศึกษาท่ีมาเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรใหจบการศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ มีทักษะการวิเคราะห

ทางวิทยาศาสตรและมีแนวคิดในการแกไขปญหาอยางสรางสรรคเปนพ้ืนฐานในชีวิต อีกท้ังมีจิตสาธารณะท่ีมุง

ประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน  
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แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2557-2560  
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความรูทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ
ท่ีทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสรางสรรค และมีภาวะความเปนผูนํา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมและสรางความเปนเลิศทางดานงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ท้ังงานวิจัย
ท่ีสรางองคความรู และงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ใหบริการทางวิชาการโดยใชฐานความรูและความเชี่ยวชาญของคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือเสริมสรางการตอยอดองคความรู ตอบสนองตอความตองการของสังคม 
และสรางคุณคา และมูลคาแกคณะฯ   

ยุทธศาสตรท่ี 4 สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และสงเสริมการนําองคความรูทางดานวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีไปใชในการอนุรักษศิลปะ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 ประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางภาพลักษณขององคกร 
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ภาคผนวก 2 
แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557-2560) 
 

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2557 -2560) สรุปไดดังนี้ 

 

ปณิธานของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(จากแผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2553-2557)   

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนแหลงคนควาวิจัย บูรณาการ ถายทอด

ความรูทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาชุมชน รวมท้ังเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีภูมิปญญา 

ความคิดสรางสรรค ยึดม่ันในคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม ประเทศชาติและมนุษยชาติ 
 

วิสัยทัศนของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(จากแผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2553-2557)   

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนองคกรท่ีผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม และมุงม่ันเปนหนึ่งในผูนําดานงานวิจัยและการเรียนรูของประเทศ 

 

วิสัยทัศนของคณบดี 

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนคณะท่ีสงเสริมใหคณาจารย บุคลากร  และ

นักศึกษาของคณะทุกคนไดพัฒนาความคิดสรางสรรคในดานวิจัยและวิชาการขามสาขา และมุงพัฒนาให

บัณฑิตท่ีจบการศึกษาเปนท่ียอมรับความสามารถในการทํางานแบบมืออาชีพ ท่ีปรับตัวไดดี ท้ังในระดับชาติ

และระดับอาเซียน 
 

เปาหมายในการทํางาน 

มุงเนนการสรางสิ่งแวดลอมและโอกาสใหคณาจารยและบุคลากรท่ีทํางานในคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหมีความเปนเลิศในงานท่ีตนมีความถนัด ไมวาจะเปนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีความภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

ศิลปากรใหเปนแหลงเรียนรูและการผลิตงานวิจัยและสรางสรรคท่ีสามารถนําไปใชไดจริง สามารถตอยอดให

เกิดการสรางงานและสรางอาชีพใหแกสังคมไทย  

โดยการบริหารงานท่ีตรวจสอบไดและมีธรรมาภิบาลในการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา เพ่ือมุงสูเปาหมายท่ีจะพัฒนานักศึกษาท่ีมาเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรใหจบการศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ มีทักษะการวิเคราะห

ทางวิทยาศาสตรและมีแนวคิดในการแกไขปญหาอยางสรางสรรคเปนพ้ืนฐานในชีวิต อีกท้ังมีจิตสาธารณะท่ีมุง

ประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน  
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ภาคผนวก 3 
แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร  

ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557-2560) 
 
  แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (13 กรกฎาคม 2557-              
12 กรกฎาคม 2561) สรุป ไดดังนี้ 
 

 1.วิสัยทัศน  

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนองคกรแหงความสุข มีการบริหารจัดการหลักสูตร และ
การศึกษาอยางบูรณาการ การกํากับมาตรฐานการศึกษาใหมีคุณภาพในระดับสากล การใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ การสรางเครือขายท้ังในและตางประเทศ ยกระดับมหาวิทยาลัยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเขาสู
ระดับโลก 

 

 2.ยุทธศาสตรของบัณฑิตวิทยาลัย  
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มีแผนยุทธศาสตรของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2555-2559) 
สําหรับใชเปนทิศทางในการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 
2554-2563) และไดมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหมเปน พ.ศ. 
2556-2559 เพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีปรับใหม พ.ศ. 2556-2563 

 

 3.วัตถุประสงค  
 

1) เปนหนวยงานกลาง ทําหนาท่ีบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย  
2) ประสานงาน สนับสนุนอํานวยความสะดวกในการดําเนินการศึกษาและการวิจัยใหแกคณะวิชาท่ี

ทําการเปดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
3) ประเมินผลและสรุปผลการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
4) ดําเนินงานและปฏิบัติงาน เพ่ือใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปน

มาตรฐานเดียวกัน  
5) พัฒนาและบูรณาการการจัดการศึกษาอยางสรางสรรค 

 4.นโยบาย ประกอบดวย 

จุดเนนท่ี 1 ดานหลักสูตร  
จุดเนนท่ี 2 ดานการควบคุมคุณภาพการจัดการการศึกษาเพ่ือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเขาสู

ระดับโลก (World University Ranking)  
จุดเนนท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ  
จุดเนนท่ี 4 ดานการสรางเครือขายความรวมมือดานการศึกษา วิจัย  
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 5.เปาหมายในการทํางาน 
 

ไดแบงเปาหมายการทํางานออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะสั้น (1-2 ป) ระยะปานกลาง (3 ป) ระยะ
ยาว (4 ป) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

5.1.เปาหมายระยะสั้น  

- ผลักดันใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนองคกรแหงความสุข (Happiness Workplace)  
- ประสานกับหนวยงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร เพ่ือ

ยกระดับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก (World University Ranking)  
- ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรท่ีมีลักษณะเชิงสรางสรรค  
- จัดกระบวนการประเมินคุณภาพการเรียน การสอน และนักศึกษา โดยเนนความเปน

สากล  
- แสวงหา จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัย ใหสอดคลองกับโจทยวิจัยเชิง

สรางสรรค และใชประโยชนได  
- การพัฒนาคณาจารย และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  
- เพ่ิมการจัดตั้งศูนยการใหบริการ GOALS  
- ปรับปรุงกฎระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ รวมท้ังการจัดการทรัพยสินทางปญญา และจรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย  
- จัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับนโยบาย โดยเนนความเปนเลิศดานการวิจัย ของ

บัณฑิตใหมีคุณภาพและสรางสรรค  
- การจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ รวมกับคณะวิชาในลักษณะ

สหสาขาวิชาและบูรณาการ และจัดทําวารสารวิชาการใหมีมาตรฐานในระดับนานาชาติ  
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับชุมชนวิจัยท้ังในประเทศ และตางประเทศ เพ่ือให

เกิดความรวมมือดานการศึกษา วิจัย และตอยอดองคความรู  
- ปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร ระบบบริการ

การศึกษา และงบประมาณ  
- ประสานงานกับศูนยคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาสื่อการสอน e-Learning สําหรับ

บัณฑิตศึกษา  
- จัดการอบรมความรูดานการวิจัย สารสนเทศ และภาษาตางประเทศ ใหกับนักศึกษา  
- สนับสนนุการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีรองรับการเปนประชาคมอาเซียน  

 

5.2 เปาหมายระยะปานกลาง  
 

- ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร Dual degree หรือ Co-terminal degree programme 
และหลักสูตรนานาชาติ รวมกับคณะวิชา  

- ประเมินผลและกํากับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
เขาสูระดับโลก  

- ปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศใหสามารถเชื่อมโยงกับระบบกลางของ
มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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ภาคผนวก 3 
แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร  

ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557-2560) 
 
  แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (13 กรกฎาคม 2557-              
12 กรกฎาคม 2561) สรุป ไดดังนี้ 
 

 1.วิสัยทัศน  

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนองคกรแหงความสุข มีการบริหารจัดการหลักสูตร และ
การศึกษาอยางบูรณาการ การกํากับมาตรฐานการศึกษาใหมีคุณภาพในระดับสากล การใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ การสรางเครือขายท้ังในและตางประเทศ ยกระดับมหาวิทยาลัยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเขาสู
ระดับโลก 

 

 2.ยุทธศาสตรของบัณฑิตวิทยาลัย  
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มีแผนยุทธศาสตรของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2555-2559) 
สําหรับใชเปนทิศทางในการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 
2554-2563) และไดมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหมเปน พ.ศ. 
2556-2559 เพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีปรับใหม พ.ศ. 2556-2563 

 

 3.วัตถุประสงค  
 

1) เปนหนวยงานกลาง ทําหนาท่ีบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย  
2) ประสานงาน สนับสนุนอํานวยความสะดวกในการดําเนินการศึกษาและการวิจัยใหแกคณะวิชาท่ี

ทําการเปดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
3) ประเมินผลและสรุปผลการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
4) ดําเนินงานและปฏิบัติงาน เพ่ือใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปน

มาตรฐานเดียวกัน  
5) พัฒนาและบูรณาการการจัดการศึกษาอยางสรางสรรค 

 4.นโยบาย ประกอบดวย 

จุดเนนท่ี 1 ดานหลักสูตร  
จุดเนนท่ี 2 ดานการควบคุมคุณภาพการจัดการการศึกษาเพ่ือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเขาสู

ระดับโลก (World University Ranking)  
จุดเนนท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ  
จุดเนนท่ี 4 ดานการสรางเครือขายความรวมมือดานการศึกษา วิจัย  
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- จัดทําวารสารวิชาการใหมีมาตรฐานในระดับสากล  
- การแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงงานวิจัยกับหนวยงาน สถาบัน ท้ังในประเทศ และ

ตางประเทศ  
 

5.3 เปาหมายระยะยาว  
- ประเมินผลและกํากับคุณภาพการศึกษาใหอยูในระดับท่ีสูงข้ึนในการจัดอันดับ 

World University Ranking  
- ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรท่ีมีลักษณะเชิงบูรณาการและสงเสริมใหผูเรียนมีความคิด

สรางสรรคของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา  
- สงเสริมใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพ่ือนบาน  
- การแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงงานวิจัยกับหนวยงาน สถาบัน ท้ังในประเทศ และ

ตางประเทศ  
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ภาคผนวก 4 
แผนพัฒนาคณะดุริยางคศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557-2560) 

 
 แผนพัฒนาคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2558 -
2561) สรุป ไดดังนี้ 
 

 1.วิสัยทัศน 
  คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความเปนเลิศทางวิชาการ เปนสถาบันดนตรี
แหงการวิจัยและสรางสรรค เปนแหลงเสริมสรางและบูรณาการองคความรู ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูรอบและจิต
สานึกท่ีดีตอสังคม 
 

2.แผนพัฒนาคณะดุริยางคศาสตร แบงตามประเด็นยุทธศาสตร (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-
2561) 

2.1 ประเด็นยุทธศาสตร 1 ดานการจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมี

ความคิดสรางสรรค  
เปาประสงค : มีหลักสูตรบูรณาการระหวางศาสตรและศิลปท่ีสามารถผลิตบัณฑิตให

มีความคิดสรางสรรค  
 กลยุทธ 1.1 ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร เพ่ือสรางผลการเรียนรูตาม

มาตรฐานสากล  
 กลยุทธ 1.2 ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ือสรางความ

ตระหนักรูของบัณฑิต เรื่องประชาคมอาเซียน สังคมพหุวัฒนธรรม และเอกลักษณศิลปากร  
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสรางความคิดสรางสรรค ปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม  

เปาประสงค : นักศึกษามีความรู มีความคิดสรางสรรค คุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคม  

กลยุทธ 2.1 เพ่ิมขีดสมรรถนะสากลของบัณฑิต  
กลยุทธ 2.2 พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร  
กลยุทธ 2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีรองรับการเปนประชาคมอาเซียน  

   กลยุทธ 2.4 พัฒนาสมรรถนะศิษยเกา รองรับการทํางาน การประกอบอาชีพ ใน
ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีเอ้ือใหเกิดการเรียนรู และ
ความคิดสรางสรรค  

เปาประสงค : มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และกระตุนใหเกิด
ความคิดสรางสรรค  

กลยุทธ 3.1 พัฒนาสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัย ใหเปนแหลงเรียนรู และความคิด
สรางสรรค  

68 

 

- จัดทําวารสารวิชาการใหมีมาตรฐานในระดับสากล  
- การแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงงานวิจัยกับหนวยงาน สถาบัน ท้ังในประเทศ และ

ตางประเทศ  
 

5.3 เปาหมายระยะยาว  
- ประเมินผลและกํากับคุณภาพการศึกษาใหอยูในระดับท่ีสูงข้ึนในการจัดอันดับ 

World University Ranking  
- ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรท่ีมีลักษณะเชิงบูรณาการและสงเสริมใหผูเรียนมีความคิด

สรางสรรคของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา  
- สงเสริมใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพ่ือนบาน  
- การแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงงานวิจัยกับหนวยงาน สถาบัน ท้ังในประเทศ และ

ตางประเทศ  
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2.2 ประเด็นยุทธศาสตร 2 ดานการวิจัยและสรางสรรค  
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการวิจัย และการสรางสรรค เพ่ือกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ี

ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ  
เปาประสงค : เปนมหาวิทยาลัยวิจัยเชิงสรางสรรค  
กลยุทธ 4.1 การวิจัยและสรางสรรคในระดับชาติ และนานาชาติ  
กลยุทธ 4.2 เผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือการใช

ประโยชนในทุกระดับ  
กลยุทธ 4.3 การสรางมูลคาและองคความรูจากการวิจัยและสรางสรรค  

 

2.3 ประเด็นยุทธศาสตร 3 ดานบริการวิชาการ  
ยุทธศาสตรท่ี 5 การมีสวนรวมกับชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็งแกสังคมตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เปาประสงค : เปนแหลงถายทอดองคความรูแกชุมชนและสังคม  
กลยุทธ 5.1 บูรณาการขามศาสตรในกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และการ

จัดการเรียนการสอนในระดับชาติและนานาชาติ 
 

2.4 ประเด็นยุทธศาสตร 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตรท่ี 6 การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

รวมท้ังการประยุกตใช เพ่ือรักษาคุณคาและเพ่ิมมูลคาในระดับชาติและนานาชาติ  
เปาประสงค : เปนผูนําในการอนุรักษและประยุกตใชศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิม

คุณคาและมูลคาในระดับชาติและนานาชาติ  
กลยุทธ 6.1 พัฒนาสูความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐาน

การบูรณาการบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
   กลยุทธ 6.2 การเปนผูนําดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
 

2.5 ประเด็นยุทธศาสตร 5 ดานการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการเปน

มหาวิทยาลัย แหงการสรางสรรค  
เปาประสงค 1 :  บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  
เปาประสงค 2 :  มีโครงสรางการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและคลองตัวรองรับ

การเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ 7.1 พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลาย

รูปแบบ  
กลยุทธ 7.2 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร  
กลยุทธ 7.3 สรางความรับรูในภาพลักษณ และการยอมรับในมาตรฐานการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัย ตอสาธารณชน  
กลยุทธ 7.4 การปรับเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ  
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2.6 ประเด็นยุทธศาสตร 6 ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจใหมี

ประสิทธิภาพ  
เปาประสงค 1 : มีระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพและครอบคลุมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรและการ ดําเนินการตางๆ ของมหาวิทยาลัย  
เปาประสงค 2 : มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรองรับการ

ดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
กลยุทธ 8.1 จัดทําฐานขอมูลและปรับปรุงระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ  

 
2.7 ประเด็นยุทธศาสตร 7 ดานงบประมาณ การเงินและการคลัง  

ยุทธศาสตรท่ี 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
เปาประสงค : ระบบการเงินงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ 9.1 การเงินและงบประมาณ  

  ยุทธศาสตรท่ี 10 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสูนานาชาติ  
  เปาประสงค : มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับดานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบใน
ระดับนานาชาติ  
  กลยุทธ 10.1 การขยายพ้ืนท่ีทางการศึกษาและสรางเครือขายความรวมมือกับภาคี  
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2.2 ประเด็นยุทธศาสตร 2 ดานการวิจัยและสรางสรรค  
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการวิจัย และการสรางสรรค เพ่ือกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ี

ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ  
เปาประสงค : เปนมหาวิทยาลัยวิจัยเชิงสรางสรรค  
กลยุทธ 4.1 การวิจัยและสรางสรรคในระดับชาติ และนานาชาติ  
กลยุทธ 4.2 เผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือการใช

ประโยชนในทุกระดับ  
กลยุทธ 4.3 การสรางมูลคาและองคความรูจากการวิจัยและสรางสรรค  

 

2.3 ประเด็นยุทธศาสตร 3 ดานบริการวิชาการ  
ยุทธศาสตรท่ี 5 การมีสวนรวมกับชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็งแกสังคมตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เปาประสงค : เปนแหลงถายทอดองคความรูแกชุมชนและสังคม  
กลยุทธ 5.1 บูรณาการขามศาสตรในกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และการ

จัดการเรียนการสอนในระดับชาติและนานาชาติ 
 

2.4 ประเด็นยุทธศาสตร 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตรท่ี 6 การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

รวมท้ังการประยุกตใช เพ่ือรักษาคุณคาและเพ่ิมมูลคาในระดับชาติและนานาชาติ  
เปาประสงค : เปนผูนําในการอนุรักษและประยุกตใชศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิม

คุณคาและมูลคาในระดับชาติและนานาชาติ  
กลยุทธ 6.1 พัฒนาสูความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐาน

การบูรณาการบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
   กลยุทธ 6.2 การเปนผูนําดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
 

2.5 ประเด็นยุทธศาสตร 5 ดานการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการเปน

มหาวิทยาลัย แหงการสรางสรรค  
เปาประสงค 1 :  บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  
เปาประสงค 2 :  มีโครงสรางการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและคลองตัวรองรับ

การเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ 7.1 พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลาย

รูปแบบ  
กลยุทธ 7.2 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร  
กลยุทธ 7.3 สรางความรับรูในภาพลักษณ และการยอมรับในมาตรฐานการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัย ตอสาธารณชน  
กลยุทธ 7.4 การปรับเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ  
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ภาคผนวก 5 
แผนพัฒนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557-2560) 

 

             แผนพัฒนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2557-2560) 
สรุปไดดังนี้ 
 

 1.การจัดการศึกษา 
  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จัดการเรียนการสอนรวม 14 หลักสูตร โดยเปดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาบัณฑิต 2 หลักสูตร ปริญญามหาบัณฑิต 10 หลักสูตร และปริญญาดุษฎีบัณฑิต 2 หลักสูตร ดังนี้ 

 

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
1. สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
2. สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย 
 

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
1. สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 
2. สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย 
3. สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
1. สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
2. สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
3. สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเท่ียว (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
1. สาขาวิชาการจัดการโครงการกอสราง 
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบสถาปตยกรรม 
 

ปริญญาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต 
1. สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม 

 

ปริญญาภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
1. สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม 
 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
1. สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเท่ียว (หลักสูตรนานาชาติ) 

 

ปริญญาปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 
  2. สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
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 2.แนวนโยบายการดําเนินงานตามพันธกิจ 4 ดาน 
      2.1 ดานการจัดการศึกษา 

 1) เสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตใหมีความรอบรูทางปญญาบน
พ้ืนฐานความหลากหลายทางวิชาการของคณะฯ 
 2) พัฒนาหลักสูตรใหมและการจัดการเรียนการสอนใหมีลักษณะเชิงสรางสรรค เชน หลักสูตร
ปริญญาตรีแบบบูรณการ หลักสูตรปริญญาโทแบบควบคู (Dual Degree) และหลักสูตรปริญญาเอกแบบเลือก
เรียนอิสระ และหลักสูตรพิเศษสําหรับการเรียนการสอนท่ีอาคารศิลป พีระศรี นครปฐม 
 3) เพ่ิมขีดความสามารถบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
เชน การพัฒนาสมรรถนะดานการใชภาษาอังกฤษ การพัฒนาสื่อการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัด
กิจกรรมเพ่ือเปดโลกทัศนและเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถในเวทีนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระดับอาเซียนการพัฒนาสมรรถนะดานการประกอบวิชาชีพและการทํางานขามวัฒนธรรมของบัณฑิต 
 4) เสริมสรางนักศึกษาใหเปนบุคคลท่ีมีความเจริญงอกงามทางสติปญญา มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 
 

 2.2 ดานการวิจัย 
 1) สรางกลไกสนับสนุนนักวจิัยรุนใหม 
 2) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย การเผยแพรงานวิจัยคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 3) สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยเพ่ือนําไปสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
 4) แสวงหาความรวมมือดานการวิจัยและแหลงทุนกับหนวยงานท้ังในและตางประเทศ 
 

 2.3 ดานการบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน 
 1) สนับสนุนการใหบริการวิชาการแกหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2) จัดบรรยายพิเศษหรือเปดหลักสูตรอบรมระยะสั้นตามความตองการของชุมชน 
 3) รวมมือกับคณะวิชาตางๆ ในวังทาพระกอตั้งศูนยการออกแบบและสรางสรรค วังทาพระ 
เพ่ือใหบริการวิชาการแกสังคม 
 

 2.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 1) สนับสนุนโครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 
 2) รวมมือกับองคกรภายนอกจัดรวบรวมขอมูลสถาปตยกรรมไทยเพ่ือเผยแพรสูสังคม 

 

 3. แนวนโยบายการดําเนินงานดานอ่ืนๆ 
 3.1 ดานการบริหารจัดการ 
 1) สรางเอกภาพในองคกรท่ีมีบุคลากรและทรัพยากรองคความรูระดับสูงท่ีหลากหลาย เพ่ือให
เกิดอัตลักษณของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีความโดดเดนและเปนท่ียอมรับ ในการ
เปนสถาบันการศึกษาดานวิชาชีพแนวหนาท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
 2) เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปนหนวยงานในกํากับรัฐ 
 3) จัดสรรทรัพยากรตางๆ ภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตรอยางเปนธรรม 
 4) การพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีคุณภาพและครอบคลุมการบริหารทรัพยากร การดําเนิน 
งานคณะฯ และการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก 5 
แผนพัฒนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557-2560) 

 

             แผนพัฒนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2557-2560) 
สรุปไดดังนี้ 
 

 1.การจัดการศึกษา 
  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จัดการเรียนการสอนรวม 14 หลักสูตร โดยเปดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาบัณฑิต 2 หลักสูตร ปริญญามหาบัณฑิต 10 หลักสูตร และปริญญาดุษฎีบัณฑิต 2 หลักสูตร ดังนี้ 

 

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
1. สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
2. สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย 
 

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
1. สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 
2. สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย 
3. สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
1. สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
2. สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
3. สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเท่ียว (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
1. สาขาวิชาการจัดการโครงการกอสราง 
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบสถาปตยกรรม 
 

ปริญญาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต 
1. สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม 

 

ปริญญาภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
1. สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม 
 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
1. สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเท่ียว (หลักสูตรนานาชาติ) 

 

ปริญญาปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 
  2. สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
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 5) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารสํานักงานเลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 6) ปรับปรุงอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร วังทาพระ และอาคารศิลป พีระศรี 1 
พระราชวังสนามจันทร ใหสามารถใชประโยชนอยางเต็มท่ี 
 7) แสวงหารายไดจากฐานความรูของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 8) สรางความม่ันคงทางดานการเงินของคณะสถาปตยกรรมศาสตรเพ่ือนํามาเปนทุนในการ
ผลักดันพันธกิจของคณะฯ อยางตอเนื่อง เชน การระดมทุนจากพันธมิตร การลดคาใชจาย ฯลฯ 
 9) สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรอ่ืน ๆ ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

 

 3.2 แนวทางการบริหารงานอยางเปนเอกภาพ 
                     สงเสริมพ้ืนท่ีในการแสดงความสามารถของบุคลากรไดอยางเต็มศักยภาพ การสื่อสารทําความ
เขาใจ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน และการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางมีเอกภาพ สามารถกําหนดตําแหนง (Position) ของคณะในการเปนสถาบัน
ดานศิลปะและการสรางสรรค ท่ีครอบคลุมวิชาชีพดานตางๆ ในระดับแนวหนาของไทยและอาเซียน 

 

 3.3 แนวทางการบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพและการเพ่ิมศักยภาพทางดานความ
เขมแข็งในการแขงขันกับมหาวิทยาลัยตางๆ 
                     พัฒนาคณะสถาปตยกรรมศาสตรใหมีความกาวหนาและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ท้ังดานการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหมีสมรรถภาพสากล พัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนใหทันสมัยมีคุณภาพระดับสากล พัฒนาดานวิชาการและการวิจัยสูความเปนเลิศ 
และสรางความม่ันคงทางการเงินของคณะฯ เพ่ือนํามาเปนทุนในการผลักดันพันธกิจของคณะฯ อยางตอเนื่อง 

 

 3.4 แนวทางการบริหารเชิงรุกเพ่ือใหคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนท่ีรูจักในเชิงวิชาการ 
วิชาชีพ อยางกวางขวางมากข้ึนท้ังในประเทศและตางประเทศ 
                    พัฒนาและดําเนินกิจกรรมความรวมมือดานวิชาการและวิชาชีพกับหนวยงานวิชาชีพ สมาคม
วิชาชีพสถาบันการศึกษาภายนอก หนวยงานราชการ ภาคเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ อยางตอเนื่อง 
ท้ังกิจกรรมบริการทางวิชาการแกสังคม การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับสถาบันการศึกษาตางประเทศ การเผยแพรผลงานวิชาการในประเทศและตางประเทศ 
 

 4. แนวทางการดําเนินงานเรงดวนเชิงรุกตามภารกิจ 
      4.1 ดานการจัดการเรียนการสอน 

 1) การปรับปรุงอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร วังทาพระ รองรับการขยายการจัด
การศึกษาหลักสูตรเชิงสรางสรรคและหลักสูตรบูรณาการ 
 2) การเปดหลักสูตรใหมระดับปริญญาเอก (หลักสูตรเชิงสรางสรรคและบูรณาการ) 
 3) การจัดการศึกษาเนนผูเรียนเปนสําคัญและบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 

 4.2 ดานการวิจัยและการสรางสรรค 
 1) สนับสนุนและสงเสริมการทําวิจัย งานสรางสรรคและการเผยแพรผลงานในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 2) สงเสริมนักวิจัยรุนใหม 
 3) โครงการนักวิจยัพบผูประกอบการ/ชุมชนเพ่ือสํารวจความตองการประเภทงานวิจัยท่ี
สามารถตอยอดเชิงพาณิชย 
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 4.3 ดานการบริการวิชาการแกสังคมชุมชน 
 1) จัดตั้งศูนยวางผังและออกแบบคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2) จัดทํารานจําหนายหนังสือผลงานทางวิชาการของบุคลากรคณะฯ 

 

 4.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 1) สนับสนุนโครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 
 2) จัดตั้งศูนยสารสนเทศดานสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
 3) โครงการสํารวจและจัดทําบัญชีทรัพยากรดานวิชาการและงานสรางสรรคท่ีเก่ียวของกับ
ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ 
 4) โครงการจัดการความรูเพ่ือบูรณาการศาสตรดานการพัฒนาโครงการและอนุรักษอาคาร
ประวัติศาสตร 

 

 4.5 ดานบริหารจัดการ 
 1) การพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีคุณภาพ เชน โครงการจัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลทาง
วิชาการออนไลน 
 2) การจัดตั้งศูนยขอมูลปฏิบัติการ GIS การพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
 3) การสรางภาคีความรวมมือกับภาคเอกชนเพ่ือพัฒนารายไดสําหรับภารกิจของคณะฯ และการ
ระดมทุนจากพันธมิตร 
 4) การปรับปรุงโครงสรางการบริหารสํานักงานเลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 5) การจัดทําระเบียบเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญาเพ่ือสรางมูลคา 
 6) การบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางคณะฯ กับสมาคมนักศึกษาเกาอยางเปนรูปแบบและ
ตอเนื่อง 
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 5) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารสํานักงานเลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 6) ปรับปรุงอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร วังทาพระ และอาคารศิลป พีระศรี 1 
พระราชวังสนามจันทร ใหสามารถใชประโยชนอยางเต็มท่ี 
 7) แสวงหารายไดจากฐานความรูของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 8) สรางความม่ันคงทางดานการเงินของคณะสถาปตยกรรมศาสตรเพ่ือนํามาเปนทุนในการ
ผลักดันพันธกิจของคณะฯ อยางตอเนื่อง เชน การระดมทุนจากพันธมิตร การลดคาใชจาย ฯลฯ 
 9) สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรอ่ืน ๆ ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

 

 3.2 แนวทางการบริหารงานอยางเปนเอกภาพ 
                     สงเสริมพ้ืนท่ีในการแสดงความสามารถของบุคลากรไดอยางเต็มศักยภาพ การสื่อสารทําความ
เขาใจ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน และการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางมีเอกภาพ สามารถกําหนดตําแหนง (Position) ของคณะในการเปนสถาบัน
ดานศิลปะและการสรางสรรค ท่ีครอบคลุมวิชาชีพดานตางๆ ในระดับแนวหนาของไทยและอาเซียน 

 

 3.3 แนวทางการบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพและการเพ่ิมศักยภาพทางดานความ
เขมแข็งในการแขงขันกับมหาวิทยาลัยตางๆ 
                     พัฒนาคณะสถาปตยกรรมศาสตรใหมีความกาวหนาและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ท้ังดานการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหมีสมรรถภาพสากล พัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนใหทันสมัยมีคุณภาพระดับสากล พัฒนาดานวิชาการและการวิจัยสูความเปนเลิศ 
และสรางความม่ันคงทางการเงินของคณะฯ เพ่ือนํามาเปนทุนในการผลักดันพันธกิจของคณะฯ อยางตอเนื่อง 

 

 3.4 แนวทางการบริหารเชิงรุกเพ่ือใหคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนท่ีรูจักในเชิงวิชาการ 
วิชาชีพ อยางกวางขวางมากข้ึนท้ังในประเทศและตางประเทศ 
                    พัฒนาและดําเนินกิจกรรมความรวมมือดานวิชาการและวิชาชีพกับหนวยงานวิชาชีพ สมาคม
วิชาชีพสถาบันการศึกษาภายนอก หนวยงานราชการ ภาคเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ อยางตอเนื่อง 
ท้ังกิจกรรมบริการทางวิชาการแกสังคม การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับสถาบันการศึกษาตางประเทศ การเผยแพรผลงานวิชาการในประเทศและตางประเทศ 
 

 4. แนวทางการดําเนินงานเรงดวนเชิงรุกตามภารกิจ 
      4.1 ดานการจัดการเรียนการสอน 

 1) การปรับปรุงอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร วังทาพระ รองรับการขยายการจัด
การศึกษาหลักสูตรเชิงสรางสรรคและหลักสูตรบูรณาการ 
 2) การเปดหลักสูตรใหมระดับปริญญาเอก (หลักสูตรเชิงสรางสรรคและบูรณาการ) 
 3) การจัดการศึกษาเนนผูเรียนเปนสําคัญและบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 

 4.2 ดานการวิจัยและการสรางสรรค 
 1) สนับสนุนและสงเสริมการทําวิจัย งานสรางสรรคและการเผยแพรผลงานในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 2) สงเสริมนักวิจัยรุนใหม 
 3) โครงการนักวิจยัพบผูประกอบการ/ชุมชนเพ่ือสํารวจความตองการประเภทงานวิจัยท่ี
สามารถตอยอดเชิงพาณิชย 
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ภาคผนวก 6 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ........ 

 

ราง 

พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. .... 
     

 

.................................... 

.................................... 

.................................... 
 
 ....................................................................................................................................................... 
........................................................... 
  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 ........................................................................................................................................................ 
...........................................................   
  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....” 
  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา          
เปนตนไป 
  มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
  (๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
  (๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
  “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  “สภาคณาจารยและพนักงาน” หมายความวา สภาคณาจารยและพนักงาน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
  “วิทยาเขต” หมายความวา เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีมีคณะ หรือสวนงานท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ตั้งแตสองสวนงานข้ึนไปตั้งอยูในเขตนั้น 
  “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  “ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการและลูกจาง
ของสวนราชการซ่ึงปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 
  “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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  มาตรา ๕ ใหมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
เปนมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัตินี้ และเปนนิติบุคคล 
  มหาวิทยาลัยศิลปากรมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ซึ่งไมเปนสวนราชการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอ่ืน 
  มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ภาคผนวก 6 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ........ 

 

ราง 

พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. .... 
     

 

.................................... 

.................................... 

.................................... 
 
 ....................................................................................................................................................... 
........................................................... 
  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 ........................................................................................................................................................ 
...........................................................   
  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....” 
  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา          
เปนตนไป 
  มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
  (๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
  (๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
  “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  “สภาคณาจารยและพนักงาน” หมายความวา สภาคณาจารยและพนักงาน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
  “วิทยาเขต” หมายความวา เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีมีคณะ หรือสวนงานท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ตั้งแตสองสวนงานข้ึนไปตั้งอยูในเขตนั้น 
  “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  “ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการและลูกจาง
ของสวนราชการซ่ึงปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 
  “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 
     
 
  มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงคให
การศึกษา สงเสริม ประยุกตและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพอยางสรางสรรคและอยางมีคุณภาพในทาง
สุนทรียะ ศิลปะและวิทยาการ เนนความงาม ความจริงและความเปนธรรม สอน วิจัย ทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม            รวมท้ังใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
  มาตรา ๘ ในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยคํานึงถึง 
  (๑) ความเปนเลิศทางศิลปะและงานสรางสรรค 
  (๒) ความเปนเลิศทางวิชาการและทางวิชาชีพควบคูไปกับคุณธรรมและความเปนธรรม 
  (๓) ความเสมอภาคทางการศึกษาของประชาชน 
  (๔) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการและทางวิชาชีพอันเปนท่ียอมรับท้ังในประเทศและใน
ระดับนานาชาติ 
  (๕) การบริหารท่ีมีคุณภาพ เท่ียงธรรม โปรงใสและตรวจสอบได รวมท้ังความรับผิดชอบตอรัฐ
และสังคม 
  (๖) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
  (๗) การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากร 
  (๘) การใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา 
  (๙) เสรีภาพทางวิชาการของนักวิชาการ 
  มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน ดังนี้ 
  (๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
  (๒) สํานักงานอธิการบดี 
  (๓) วิทยาเขต 
  (๔) คณะ 

  มหาวิทยาลัยอาจใหมีสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะเพื่อดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนงานในมหาวิทยาลัยอีกได 
  การแบงหนวยงานภายในของสวนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหทําเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา ๙ ใหทําเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ประกาศของมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง และการรวมสวนงาน           
ตองระบุถึงภาระหนาท่ีของสวนงานนั้น ๆ  ใหชัดเจน 
  มาตรา ๑๑ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง หรือ

สถาบันอ่ืนเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่ง

ชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได 
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  การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซ่ึงสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนตามวรรคหนึ่ง            
ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนท่ีเขาสมทบในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตาม           
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๑๒ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาและดําเนินการ
วิจัยรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศก็
ได   โดยในการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดรวม
กับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแกผูสําเร็จการศึกษาได 
  การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลยัและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงานและกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ พนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงไดรับสิทธิประโยชนในฐานะขาราชการ
บํานาญแลวใหไดรับยกเวนไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการประกันสังคม แตไมตัดสิทธิท่ีจะประกันตน
ดวยความสมัครใจ 
  มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่กระทําการตาง ๆ  ตามวัตถุประสงคที่ระบุ
ไวในมาตรา ๗ อํานาจและหนาท่ีเชนวานี้ใหรวมถึง 
  (๑) ซ้ือ ขาย สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ใหเชา เชาซ้ือ ใหเชาซ้ือ แลกเปลี่ยนและจําหนาย 
หรือทํานิติกรรมใด ๆ  เพ่ือประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมี
ทรัพยสิทธิ์ตาง ๆ  ในทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หรือมีสิทธิในหรือหาประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา              
และจําหนายทรัพยสินท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักรตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูอุดหนุนหรืออุทิศ
ให 
  การจําหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัย ใหกระทําไดเฉพาะ
อสังหาริมทรัพยท่ีไดมาตามมาตรา ๑๖ ซ่ึงมีวัตถุประสงคใหจําหนายหรือแลกเปลี่ยนได 
  (๒) รวมมือกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองคการหรือหนวยงานตางประเทศหรือ            
ระหวางประเทศ 
  (๓) กูยืมเงินและใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน การลงทุนหรือการรวม
ลงทุน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย 
  (๔) รับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการในการใหบริการภายใน
อํานาจหนาท่ีของมหาวิทยาลัย รวมท้ังทําความตกลงและกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการนั้น 

  (๕) กําหนดคาตอบแทนหรือคาตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน และ           
ประโยชนอยางอ่ืนใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
  (๖) จัดใหมีกองทุนใหกูยืมเพื่อกิจการตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย โดยการ
บริหารกองทุนใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  (๗) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

และท่ีราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุ 
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หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 
     
 
  มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงคให
การศึกษา สงเสริม ประยุกตและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพอยางสรางสรรคและอยางมีคุณภาพในทาง
สุนทรียะ ศิลปะและวิทยาการ เนนความงาม ความจริงและความเปนธรรม สอน วิจัย ทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม            รวมท้ังใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
  มาตรา ๘ ในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยคํานึงถึง 
  (๑) ความเปนเลิศทางศิลปะและงานสรางสรรค 
  (๒) ความเปนเลิศทางวิชาการและทางวิชาชีพควบคูไปกับคุณธรรมและความเปนธรรม 
  (๓) ความเสมอภาคทางการศึกษาของประชาชน 
  (๔) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการและทางวิชาชีพอันเปนท่ียอมรับท้ังในประเทศและใน
ระดับนานาชาติ 
  (๕) การบริหารท่ีมีคุณภาพ เท่ียงธรรม โปรงใสและตรวจสอบได รวมท้ังความรับผิดชอบตอรัฐ
และสังคม 
  (๖) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
  (๗) การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากร 
  (๘) การใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา 
  (๙) เสรีภาพทางวิชาการของนักวิชาการ 
  มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน ดังนี้ 
  (๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
  (๒) สํานักงานอธิการบดี 
  (๓) วิทยาเขต 
  (๔) คณะ 

  มหาวิทยาลัยอาจใหมีสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะเพื่อดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนงานในมหาวิทยาลัยอีกได 
  การแบงหนวยงานภายในของสวนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหทําเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา ๙ ใหทําเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ประกาศของมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง และการรวมสวนงาน           
ตองระบุถึงภาระหนาท่ีของสวนงานนั้น ๆ  ใหชัดเจน 
  มาตรา ๑๑ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง หรือ

สถาบันอ่ืนเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่ง

ชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได 
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  (๘) จัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองคกรท่ีเปนนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือรวม
ลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพ่ือดําเนินกิจการท่ีเก่ียวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัยหรือการนําผล
การ คนควาวิจัยไปเผยแพรหรือหาประโยชนเพ่ือเปนรายไดของมหาวิทยาลัย 
  (๙) จัดใหมีการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 
  (๑๐) ออกพันธบัตรเพ่ือการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
  (๑๑) นําผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค และทรัพยสินทางปญญาไปพัฒนาเพ่ือประโยชนใน
เชิงพาณิชย 
  มาตรา ๑๕ รายไดของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
  (๑) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป 
  (๒) เงินและทรัพยสินซ่ึงมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 
  (๓) เงินกองทุนท่ีรัฐบาลจัดสรรใหหรือเงินกองทุนท่ีมหาวิทยาลัยจัดตั้งข้ึน และรายไดหรือ
ผลประโยชนจากกองทุนดังกลาว 
  (๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
  (๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนหรือการรวมลงทุนและจากทรัพยสินและ
ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย 
  (๖) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดจากการใชท่ีราชพัสดุหรือจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ 
ซ่ึงมหาวิทยาลยัปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน 
  (๗) รายไดหรือผลประโยชนอยางอ่ืน 
  เงินอุดหนุนท่ัวไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรงเปนจํานวนท่ี
เพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในกรณีท่ีรัฐบาลไดปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชน
อ่ืนใดแกขาราชการ ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ิมเติมใหแกมหาวิทยาลัยเพื่อ
เปนคาใชจายดังกลาวใหพนักงานมหาวิทยาลัยตามความจําเปน 
  รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคง
คลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
  ในกรณีท่ีรายไดตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยและคาภาระตาง ๆ  ท่ีเหมาะสม และมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลงอ่ืนได รัฐบาลพึง
จัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ิมเติมใหแกมหาวิทยาลัยตามความจําเปนของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๑๖ บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีมหาวิทยาลัยไดมาจากการให หรือซ้ือดวยเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หรือไดมาโดยวิธีอื่น ไมถือเปนที่ราชพัสดุ
และใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๑๗ ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่ใชเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษาและการวิจัย
โดยตรง ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครองและบุคคลใดจะยกอายุ
ความข้ึนเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมิได 
  มาตรา ๑๘ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตองจัดการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ 
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  เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศกําหนดไว 

แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกลาว ตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศหรือทายาท หากไมมี

ทายาทหรือทายาทไมปรากฏตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

หมวด ๒ 
การดําเนินการ 

     
 
  มาตรา ๑๙ ใหมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
  (๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
  (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสามคน ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
  (๓) อธิการบดี 
  (๔) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน และนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยศิลปากร 
  (๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหกคน ซึ ่งเลือกตั้งจากผูดํารงตําแหนงผู ดํารง
ตําแหนงรองอธิการบดี หัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง 
  (๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหกคน ซึ่งเลือกตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการผูไดทําการสอนในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาหาป 
  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒) ให 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) และ (๔) เปนผูดําเนินการสรรหาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  คุณสมบัติของผู ดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู 
ทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๕) ใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี หัวหนาสวน
งานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง เปนผูเลือก สวนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม 
(๖) ใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเปนผูเลือกตั้ง 
  คุณสมบัต ิของผู ร ับเล ือกตั ้ง ตลอดจนหลักเกณฑและวิธ ีการเล ือกตั ้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามวรรคสี่ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒) คนหนึ่งเปนอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือเม่ือไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 
  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๒๐ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๒) และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๕) และ (๖) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป แตจะ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรืออาจไดรับเลือกตั้งใหมอีกได 
  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๒) (๕) และ (๖) พนจากตําแหนงเม่ือ 
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  (๘) จัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองคกรท่ีเปนนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือรวม
ลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพ่ือดําเนินกิจการท่ีเก่ียวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัยหรือการนําผล
การ คนควาวิจัยไปเผยแพรหรือหาประโยชนเพ่ือเปนรายไดของมหาวิทยาลัย 
  (๙) จัดใหมีการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 
  (๑๐) ออกพันธบัตรเพ่ือการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
  (๑๑) นําผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค และทรัพยสินทางปญญาไปพัฒนาเพ่ือประโยชนใน
เชิงพาณิชย 
  มาตรา ๑๕ รายไดของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
  (๑) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป 
  (๒) เงินและทรัพยสินซ่ึงมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 
  (๓) เงินกองทุนท่ีรัฐบาลจัดสรรใหหรือเงินกองทุนท่ีมหาวิทยาลัยจัดตั้งข้ึน และรายไดหรือ
ผลประโยชนจากกองทุนดังกลาว 
  (๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
  (๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนหรือการรวมลงทุนและจากทรัพยสินและ
ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย 
  (๖) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดจากการใชท่ีราชพัสดุหรือจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ 
ซ่ึงมหาวิทยาลยัปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน 
  (๗) รายไดหรือผลประโยชนอยางอ่ืน 
  เงินอุดหนุนท่ัวไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรงเปนจํานวนท่ี
เพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในกรณีท่ีรัฐบาลไดปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชน
อ่ืนใดแกขาราชการ ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ิมเติมใหแกมหาวิทยาลัยเพื่อ
เปนคาใชจายดังกลาวใหพนักงานมหาวิทยาลัยตามความจําเปน 
  รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคง
คลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
  ในกรณีท่ีรายไดตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยและคาภาระตาง ๆ  ท่ีเหมาะสม และมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลงอ่ืนได รัฐบาลพึง
จัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ิมเติมใหแกมหาวิทยาลัยตามความจําเปนของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๑๖ บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีมหาวิทยาลัยไดมาจากการให หรือซ้ือดวยเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หรือไดมาโดยวิธีอื่น ไมถือเปนที่ราชพัสดุ
และใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๑๗ ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่ใชเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษาและการวิจัย
โดยตรง ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครองและบุคคลใดจะยกอายุ
ความข้ึนเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมิได 
  มาตรา ๑๘ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตองจัดการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ 
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  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 
  (๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน 
  (๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
  (๖) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลงไมวาดวย
เหตุใด และยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ใหสภา
มหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาท่ีมีอยู 
  ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๒) (๕) และ 
(๖) พนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรือไดมีการเลือกตั้งผูดํารง          
ตําแหนงแทนแลว ใหผูซ่ึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรือไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทากับ
วาระท่ีเหลืออยูของ ผูซ่ึงตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมดําเนิน
การใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 
  ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย พนจากตําแหนงตามวาระแต
ยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั ้งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิไดเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนข้ึนใหม ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ หรือไดมีการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอ่ืนข้ึนใหมแลว 
  มาตรา ๒๑ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย อํานาจและหนาท่ีเชนวานี้ใหรวมถึง 
  (๑) กําหนดนโยบายในการบริหารงานมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ และแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย 
  (๒) ออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายใหสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ
สําหรับสวนงานนั้นเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได 
  (๓) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙ 
รวมท้ังการแบงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว 
  (๔) อนุมัติการใหและการเพิกถอนปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรท้ังของมหาวิทยาลัยและท่ีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษารวมกับ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน รวมท้ังอนุมัติการใหและการเพิกถอนปริญญากิตติมศักดิ์ 
  (๕) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๒) อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ 
  (๖) แตงตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย  รองศาสตราจารย พิเศษ ผู ช วยศาสตรา
จารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และผูดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 
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  (๗) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
และวรรคสอง 
  (๘) แตงตั้งและถอดถอนกรรมการสภาวิชาการ 
  (๙) ออกขอบังคับวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา ขอบังคับวาดวยการวิจัย ขอบังคับวา          
ดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
  (๑๐) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม หรือการ
ยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
  (๑๑) อนุมัติการรับเขาสมทบ การจัดการศึกษารวม หรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิก
การจัดการศึกษารวมของสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอ่ืน 
  (๑๒) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
  (๑๓) กําหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอ่ืน 
  (๑๔) ออกขอบังคับและระเบียบเก่ียวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย 
  (๑๕) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 
  (๑๖) ออกระเบียบวาดวยการแบงรายไดท่ีไดจากการหาประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา
ของมหาวิทยาลัยกับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
  (๑๗) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ  
อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังมอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลดังกลาวทําการแทนแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
  (๑๘) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงานตาง ๆ 
  (๑๙) รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
  (๒๐) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใด
โดยเฉพาะ 
  มาตรา ๒๒ การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๒๓ ใหมีสภาวิชาการ ประกอบดวยอธิการบดีเปนประธานสภาวิชาการและ
กรรมการสภาวิชาการซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง 
ของกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ ใหเปนไปตามขอบัง
คับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๒๔ สภาวิชาการมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 
  (๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยตออธิการบดี 
  (๒) กําหนดและกํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
  (๓) ประมวลและประเมินความกาวหนาทางวิชาการ และจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาทางวิชาการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 
  (๔) เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน 
รวมท้ังการปรับปรงุ การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
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  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 
  (๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน 
  (๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
  (๖) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลงไมวาดวย
เหตุใด และยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ใหสภา
มหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาท่ีมีอยู 
  ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๒) (๕) และ 
(๖) พนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรือไดมีการเลือกตั้งผูดํารง          
ตําแหนงแทนแลว ใหผูซ่ึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรือไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทากับ
วาระท่ีเหลืออยูของ ผูซ่ึงตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมดําเนิน
การใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 
  ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย พนจากตําแหนงตามวาระแต
ยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั ้งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิไดเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนข้ึนใหม ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ หรือไดมีการเลือกต้ังกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอ่ืนข้ึนใหมแลว 
  มาตรา ๒๑ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย อํานาจและหนาท่ีเชนวานี้ใหรวมถึง 
  (๑) กําหนดนโยบายในการบริหารงานมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ และแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลยั 
  (๒) ออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายใหสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ
สําหรับสวนงานนั้นเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได 
  (๓) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙ 
รวมท้ังการแบงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว 
  (๔) อนุมัติการใหและการเพิกถอนปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรท้ังของมหาวิทยาลัยและท่ีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษารวมกับ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน รวมท้ังอนุมัติการใหและการเพิกถอนปริญญากิตติมศักดิ์ 
  (๕) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๒) อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ 
  (๖) แตงตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย  รองศาสตราจารย พิเศษ ผู ช วยศาสตรา
จารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และผูดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 
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  (๕) เสนอการใหและการเพิกถอนปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรตอสภามหาวิทยาลัย 
  (๖) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย ศาสตราจารย
พิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษตอสภา
มหาวิทยาลัย 
  (๗) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนตามมาตรา ๑๑ และการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนตามมาตรา ๑๒ ตอสภา
มหาวิทยาลัย 
  (๘) ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัยที่มี
หนาท่ีสอน วิจัย หรือใหบริการทางวิชาการตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง รวมทั้งเสนอการแบง            
หนวยงานภายในของสวนงานดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัย 
  (๙) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระทําการใด ๆ 
อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของสภาวิชาการ 
  (๑๐) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกอธิการบดีและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย
หรืออธิการบดีมอบหมาย 
  มาตรา ๒๕ ใหมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
  (๑) ประธานกรรมการ ไดแก อธิการบดี 
  (๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก รองอธิการบดี หัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๒) และ (๓) 
  ใหอธิการบดีแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งทําหนาท่ีเลขานุการ 
  มาตรา ๒๖ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 
  (๑) พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการกิจการของ
มหาวิทยาลัย 
  (๒) พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
  (๓) ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุและ
ทรัพยสินอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
  (๔) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับหลักสูตรการศึกษา การเปดสอน และการวัดผลการศึกษา
เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
  (๕) กลั่นกรองการใหและการเพิกถอนปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตรเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
  (๖) เสนอการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกสวนงานตามมาตรา ๙ รวมทั้งเสนอการแบง
หนวยงานภายในของสวนงานดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัย 
  (๗) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษา
ชั้นสูงและสถาบันวิจัยอ่ืนเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
  (๘) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย ศาสตราจารย
พิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และตําแหนง
ทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตอสภามหาวิทยาลัย 
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  (๙) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการแตงตั้งและถอดถอนหัวหนาหนวยงานภายในของสวน
งานตามมาตรา ๙ 
  (๑๐) จัดหาวิธีการอันจะทําใหการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม         
การริเริ่ม การปรับแปลง การถายทอดและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และการอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนไปตามวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
  (๑๑) พิจารณาใหความเห็นแกสภามหาวิทยาลัยในเรื่องเก่ียวกับการบริหารของมหาวิทยาลัย 
  (๑๒) การแตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการ         
ใดๆ  อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  (๑๓) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
  มาตรา ๒๗ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขคณะหนึ่ง มีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ 
  (๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งลงโทษ 
  (๒) พิจารณาวินิจฉัยเรื ่องที่ผู รองทุกขถูกสั ่งใหออกจากงาน หรือผู รองทุกขไดรับความ
เดือดรอนเนื่องจากผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาท่ีโดยไมถูกตอง ฝาฝนกฎหมาย หรือไมเปนธรรม 
  องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง การพน
จากตําแหนง วิธีการดําเนินงาน วิธีการอุทธรณและรองทุกข และวิธีการพิจารณาการอุทธรณและรองทุกข 
ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๒๘ ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู ชวยอธิการบดีเพ่ือทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดี
มอบหมายก็ได 
  มาตรา ๒๙ อธิการบดีนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๒ 
  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  รองอธิการบดีนั้น ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๓๓ 
  ผูชวยอธิการบดีนั้น ใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ 
  มาตรา ๓๐ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และจะทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
  เม่ืออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย 
  มาตรา ๓๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๐ อธิการบดีพนจากตําแหนง
เม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ 
  (๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน 
  (๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
  (๖) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  มาตรา ๓๒ อธิการบดีตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
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  (๕) เสนอการใหและการเพิกถอนปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรตอสภามหาวิทยาลัย 
  (๖) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย ศาสตราจารย
พิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษตอสภา
มหาวิทยาลัย 
  (๗) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนตามมาตรา ๑๑ และการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนตามมาตรา ๑๒ ตอสภา
มหาวิทยาลัย 
  (๘) ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัยที่มี
หนาท่ีสอน วิจัย หรือใหบริการทางวิชาการตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง รวมทั้งเสนอการแบง            
หนวยงานภายในของสวนงานดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัย 
  (๙) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระทําการใด ๆ 
อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของสภาวิชาการ 
  (๑๐) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกอธิการบดีและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย
หรืออธิการบดีมอบหมาย 
  มาตรา ๒๕ ใหมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
  (๑) ประธานกรรมการ ไดแก อธิการบดี 
  (๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก รองอธิการบดี หัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๒) และ (๓) 
  ใหอธิการบดีแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งทําหนาท่ีเลขานุการ 
  มาตรา ๒๖ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 
  (๑) พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการกิจการของ
มหาวิทยาลัย 
  (๒) พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
  (๓) ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุและ
ทรัพยสินอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
  (๔) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับหลักสูตรการศึกษา การเปดสอน และการวัดผลการศึกษา
เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
  (๕) กลั่นกรองการใหและการเพิกถอนปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตรเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
  (๖) เสนอการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกสวนงานตามมาตรา ๙ รวมทั้งเสนอการแบง
หนวยงานภายในของสวนงานดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัย 
  (๗) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษา
ชั้นสูงและสถาบันวิจัยอ่ืนเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
  (๘) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย ศาสตราจารย
พิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และตําแหนง
ทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตอสภามหาวิทยาลัย 
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  (๑) ไดปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย หรือไดปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรบัรอง หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับรองศาสตราจารยจากมหาวทิยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนมาแลวไมนอยกวาสี่ปหรือมีประสบการณ
ดานการบริหารไมต่ํากวาระดับคณบดีหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวาสี่ปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
  (๒) สําเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนมาแลวไมนอยกวาแปดป หรือมีประสบการณดานการบริหาร
ไมต่ํากวาระดับคณบดีหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวาสี่ป ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภา
มหาวิทยาลัยรับรอง 
  มาตรา ๓๓ รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้ 
  (๑) ไดปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย หรือไดปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับรองศาสตราจารยจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที ่สภามหาว ิทยาล ัยร ับรอง และได ทําการสอนมาแลวไม น อยกว าสามปหร ือมี
ประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภา
มหาวิทยาลัยรับรอง 
  (๒) สําเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนมาแลวไมนอยกวาหกป หรือมีประสบการณดานการ
บริหารมาแลวไมนอยกวาหกป ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
  มาตรา ๓๔ อธิการบดีเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการท้ังปวง และใหมีอํานาจและหนาท่ี 
ดังนี้ 
  (๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายตอสภามหาวิทยาลัย 
  (๒) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
  (๓) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  (๔) บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามระเบียบ               
ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
  (๕) บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  (๖) บรรจุ แตงตั้ง ดําเนินการทางวินัยและถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของ     
มหาวิทยาลัย 
  (๗) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี หัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ 
(๒) และรองหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ 
  (๘) ปฏิบตัิตามนโยบายและแผนงาน รวมท้ังดําเนินการใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
  (๙) จัดหารายไดและทรัพยากรอ่ืนจากแหลงตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินภารกิจของ
มหาวิทยาลัยและความเปนเลิศทางวิชาการ 
  (๑๐) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
  (๑๑) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ 
อัน อยูในอํานาจหนาท่ีของอธิการบดี 
  (๑๒) เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับกิจการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 
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  (๑๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยหรือ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  มาตรา ๓๕ ในกรณีที่อธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษาการแทน             
ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาการแทน ถาอธิการบดีมิได
มอบหมาย ใหรองอธิการบดีท่ีมีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน 
  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีหรือไมมีผูรักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง 

หรือมี แตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๒ เปนผูรักษาการแทน 

  มาตรา ๓๖ ในสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง ใหมีหัวหนาสวนงานคน
หนึ ่งซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนผู บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสวนงานนั้น และอาจใหมี              
รองหัวหนาสวนงานหรือผูชวยหัวหนาสวนงาน หรือจะมีทั้งรองหัวหนาสวนงานและผูชวยหัวหนาสวนงาน
คนหนึ่งหรือหลายคนก็ได เพ่ือทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามท่ีหัวหนาสวนงานมอบหมาย 
  หัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง มีวาระการดํารงตําแหนงคราว
ละสี่ปและอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
  การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติ วิธีการสรรหา อํานาจและหนาท่ี และการบริหารงานของ
หัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๓๗ ใหอธิการบดีแตงตั้งรองหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรค
สอง โดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงานจากผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับหัวหนาสวนงานดังกลาว และใหมีอํานาจ
ถอดถอนรองหัวหนาสวนงาน โดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงาน 
  เมื่อหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนง ใหรองหัวหนาสวนงานและผูชวยหัวหนาสวนงาน          
พนจากตําแหนงดวย 
  มาตรา ๓๘ ในสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง ใหมีคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน โดยมีหัวหนาสวนงานเปนประธานคณะกรรมการประจําสวนงานมีอํานาจและหนาท่ี
บริหารงานของสวนงานนั้น 
  องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา อํานาจและหนาท่ี วาระการดํารง            
ตําแหนง และการพนจากตําแหนง ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําสวนงาน
ในสวนงานดังกลาว ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๓๙ ใหมีสภาคณาจารยและพนักงาน ประกอบดวยกรรมการซ่ึงเปนขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารยประจําเปนประธานกรรมการ และใหมีรองประธานกรรมการจาก
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนหนึ่งคน และจากคณาจารยประจําอีก
จํานวนหนึ่งคน 
  สภาคณาจารยและพนักงานทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตออธิการบดีเก่ียวกับ
กิจการดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย รวมท้ังเสริมสรางจรรยาบรรณ 
และคุณธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
  จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
ของประธานสภาคณาจารยและพนักงานและสมาชิก ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภา
คณาจารยและพนักงาน ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
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  (๑) ไดปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย หรือไดปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรบัรอง หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับรองศาสตราจารยจากมหาวทิยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนมาแลวไมนอยกวาสี่ปหรือมีประสบการณ
ดานการบริหารไมต่ํากวาระดับคณบดีหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวาสี่ปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
  (๒) สําเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนมาแลวไมนอยกวาแปดป หรือมีประสบการณดานการบริหาร
ไมต่ํากวาระดับคณบดีหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวาสี่ป ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภา
มหาวิทยาลัยรับรอง 
  มาตรา ๓๓ รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้ 
  (๑) ไดปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย หรือไดปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับรองศาสตราจารยจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที ่สภามหาว ิทยาล ัยร ับรอง และได ทําการสอนมาแลวไม น อยกว าสามปหร ือมี
ประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภา
มหาวิทยาลัยรับรอง 
  (๒) สําเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนมาแลวไมนอยกวาหกป หรือมีประสบการณดานการ
บริหารมาแลวไมนอยกวาหกป ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
  มาตรา ๓๔ อธิการบดีเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการท้ังปวง และใหมีอํานาจและหนาท่ี 
ดังนี้ 
  (๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายตอสภามหาวิทยาลัย 
  (๒) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
  (๓) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  (๔) บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามระเบียบ               
ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
  (๕) บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  (๖) บรรจุ แตงตั้ง ดําเนินการทางวินัยและถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของ     
มหาวิทยาลัย 
  (๗) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี หัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ 
(๒) และรองหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ 
  (๘) ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมท้ังดําเนินการใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
  (๙) จัดหารายไดและทรัพยากรอ่ืนจากแหลงตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินภารกิจของ
มหาวิทยาลัยและความเปนเลิศทางวิชาการ 
  (๑๐) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
  (๑๑) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ 
อัน อยูในอํานาจหนาท่ีของอธิการบดี 
  (๑๒) เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับกิจการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 
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  มาตรา ๔๐ ในวิทยาเขตหนึ่ง ใหมีสํานักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดีคนหนึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาเขตนั้นแทนอธิการบดีตามท่ีไดรับมอบหมาย และจะใหมีผูชวย
อธิการบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได 
  มาตรา ๔๑ ในวิทยาเขตหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการประจําวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขตเปนประธานกรรมการ มีอํานาจและหนาท่ีบริหารงานของวิทยาเขตนั้น 
  องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา อํานาจและหนาท่ี วาระการดํารง

ตําแหนง และการพนจากตําแหนง ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต 

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

  มาตรา ๔๒ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี ผู ช วยอธิการบดี หัวหนาสวนงาน

ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง หรือรองหัวหนาสวนงาน จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่ง

ตําแหนงในขณะเดียวกันไมได 

  ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาการแทนตําแหนงดังกลาวไดอีกเพียงหนึ่งตําแหนงแต

ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

  มาตรา ๔๓ การรักษาการแทน การมอบอํานาจใหปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอํานาจ

ชวงใหปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

  ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งหรือกําหนดใหผู

ดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอํานาจและหนาที่อยางใด ใหผูรักษาการแทนทําหนาท่ี

กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาการแทน          

ดวย แลวแตกรณี เวนแตผูมอบอํานาจจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในคําสั่งมอบอํานาจ 

หมวด ๓ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

     
 
  มาตรา ๔๔ ใหสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีตาม
หลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๔๕ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๔๖ ใหสภาวิชาการจัดใหมีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการ
วัดผลตามหลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด แลวดําเนินการตาม
มาตรา ๒๔ (๔) 
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  มาตรา ๔๗ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินสวนงานของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ 
วิธีการและระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๔๘ ใหอธิการบดีจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงานและผู
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๔ 

การบัญชีและการตรวจสอบ 
     
 
  มาตรา ๔๙ ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไว ซึ่งระบบบัญชีอันถูกตองแยกตามสวนงาน
ของมหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย หนี้ ทุน รายไดและคาใชจายตามความ         
เปนจริง พรอมดวยขอความอันเปนท่ีมาของรายการนั้น ๆ 
  การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
  มาตรา ๕๐ ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงินและบัญชีรายรับและรายจายสงผูสอบบัญชี

ของมหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี 

  วันเริ่มและวันสิ้นปบัญชีของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๕๑ ใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบป
บัญชี โดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๕๒ ใหผู สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  
ท่ีเก่ียวของของมหาวิทยาลัย เพ่ือการนี้ใหมีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และเรียก
ใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของของมหาวิทยาลัยเปนการเพ่ิมเติมไดตามความ         
จําเปน 
  มาตรา ๕๓ ใหผูสอบบัญชีทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพ่ือสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี 
  ใหมหาวิทยาลัยเผยแพรรายงานประจําปของปท่ีสิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทําการ และ
บัญชีรายรับและบัญชีรายจายที่สภามหาวิทยาลัยรับรองแลว พรอมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปท่ี          
ลวงมาและแผนงานท่ีจะจัดทําในปตอไปภายในหนึ่งรอยแปดสบิวนันับแตวันสิ้นปบัญชี 
  มาตรา ๕๔ ใหอธิการบดีเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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  มาตรา ๔๐ ในวิทยาเขตหนึ่ง ใหมีสํานักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดีคนหนึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาเขตนั้นแทนอธิการบดีตามท่ีไดรับมอบหมาย และจะใหมีผูชวย
อธิการบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได 
  มาตรา ๔๑ ในวิทยาเขตหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการประจําวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขตเปนประธานกรรมการ มีอํานาจและหนาท่ีบริหารงานของวิทยาเขตนั้น 
  องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา อํานาจและหนาท่ี วาระการดํารง

ตําแหนง และการพนจากตําแหนง ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต 

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

  มาตรา ๔๒ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี ผู ช วยอธิการบดี หัวหนาสวนงาน

ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง หรือรองหัวหนาสวนงาน จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่ง

ตําแหนงในขณะเดียวกันไมได 

  ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาการแทนตําแหนงดังกลาวไดอีกเพียงหนึ่งตําแหนงแต

ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

  มาตรา ๔๓ การรักษาการแทน การมอบอํานาจใหปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอํานาจ

ชวงใหปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

  ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งหรือกําหนดใหผู

ดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอํานาจและหนาที่อยางใด ใหผูรักษาการแทนทําหนาท่ี

กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาการแทน          

ดวย แลวแตกรณี เวนแตผูมอบอํานาจจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในคําสั่งมอบอํานาจ 

หมวด ๓ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

     
 
  มาตรา ๔๔ ใหสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีตาม
หลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๔๕ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๔๖ ใหสภาวิชาการจัดใหมีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการ
วัดผลตามหลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด แลวดําเนินการตาม
มาตรา ๒๔ (๔) 
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หมวด ๕ 
การกํากับดูแล 

     
 
  มาตรา ๕๕ รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี ่ยวกับมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ ในกรณีท่ีมีปญหาขอขัดแยงในการดําเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัยซ่ึงอาจเกิดความเสียหายตอสวนรวม ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เม่ือคณะรัฐมนตรี
วินิจฉัยเปนประการใดแลวใหผูเก่ียวของมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 
  มาตรา ๕๖ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติ
นี้ ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 

 
หมวด ๖ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
     
 
  มาตรา ๕๗ คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 
  (๑) ศาสตราจารย 
  (๒) รองศาสตราจารย 
  (๓) ผูชวยศาสตราจารย 
  (๔) อาจารย 
 
  ศาสตราจารยนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
  สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนดวยก็ไดโดยทํา
เปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๕๘ ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูซึ่งมิได
เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
  คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๕๙ ศาสตราจารยซ่ึงมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษและพนจาก
ตําแหนงไปโดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาวิชาท่ี
ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพ่ือเปนเกียรติยศได 
  คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๖๐ สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผู ซึ ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนผู
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเปนรองศาสตราจารยพิเศษและผูชวยศาสตราจารยพิเศษได 
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  อธิการบดีอาจแต งตั ้งผ ูซึ ่งม ีค ุณสมบัต ิเหมาะสมและมิไดเป นคณาจารย ประจําของ
มหาวิทยาลัยเปนอาจารยพิเศษได โดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรค
สอง 
  คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตรา
จารยพิเศษและอาจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๖๑ บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย            
ศาสตราจารยพิเศษ หรือไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย             
รองศาสตราจารย พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผู ช วยศาสตราจารยพิเศษ อาจารย อาจารยพิเศษ                       
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการดังกลาวเปนคํานําหนานามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได
ตลอดไป 
  การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่งใหใชอักษรยอ ดังนี้ 

  (๑) ศาสตราจารย    ใหใชอักษรยอ ศ. 
  (๒) ศาสตราจารยเกียรติคุณ   ใชอักษรยอ ศ. (เกียรติคุณ) 
  (๓) ศาสตราจารยพิเศษ    ใหใชอักษรยอ ศ. (พิเศษ) 
  (๔) รองศาสตราจารย    ใหใชอักษรยอ รศ. 
  (๕) รองศาสตราจารยพิเศษ   ใหใชอักษรยอ รศ. (พิเศษ) 
  (๖) ผูชวยศาสตราจารย    ใหใชอักษรยอ ผศ. 
  (๗) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ   ใหใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ) 
  (๘) อาจารย    ใหใชอักษรยอ อ. 
  (๙) อาจารยพิเศษ   ใหใชอักษรยอ อ. (พิเศษ) 
  การใชคํานําหนานามและการใชอักษรยอคํานําหนานามสําหรับตําแหนงทางวิชาการท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืน ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๗ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

     
 
  มาตรา ๖๒ ปริญญามีสามชั้น คือ 
  ปริญญาเอก  เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ ด. 
  ปริญญาโท  เรียกวา มหาบัณฑิต  ใชอักษรยอ ม. 
  ปริญญาตรี  เรียกวา บัณฑิต   ใชอักษรยอ บ. 
 
  มาตรา ๖๓ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรใน
สาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย และรวมใหปริญญาในสาขาวิชาท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
ชั้นสูงอ่ืนในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศ 
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หมวด ๕ 
การกํากับดูแล 

     
 
  มาตรา ๕๕ รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี ่ยวกับมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ ในกรณีท่ีมีปญหาขอขัดแยงในการดําเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัยซ่ึงอาจเกิดความเสียหายตอสวนรวม ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เม่ือคณะรัฐมนตรี
วินิจฉัยเปนประการใดแลวใหผูเก่ียวของมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 
  มาตรา ๕๖ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติ
นี้ ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 

 
หมวด ๖ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
     
 
  มาตรา ๕๗ คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 
  (๑) ศาสตราจารย 
  (๒) รองศาสตราจารย 
  (๓) ผูชวยศาสตราจารย 
  (๔) อาจารย 
 
  ศาสตราจารยนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
  สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนดวยก็ไดโดยทํา
เปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๕๘ ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูซึ่งมิได
เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
  คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๕๙ ศาสตราจารยซ่ึงมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษและพนจาก
ตําแหนงไปโดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาวิชาท่ี
ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพ่ือเปนเกียรติยศได 
  คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๖๐ สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผู ซึ ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนผู
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเปนรองศาสตราจารยพิเศษและผูชวยศาสตราจารยพิเศษได 
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  การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด และจะใช
อักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
  มาตรา ๖๔ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได 
  มาตรา ๖๕ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรชั้นตาง ๆ  
และอนุปริญญาได ดังนี้ 
  (๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว 
  (๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาแลว 
  (๓) อนุปริญญา ออกใหแกผู สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึงข้ันไดรับ
ปริญญาตรี 
  (๔) ประกาศนียบตัรประเภทอ่ืน ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
  มาตรา ๖๖ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกผูซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเห็นวา
ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแกปริญญานั้น ๆ  แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา ผูดํารง
ตําแหนงตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ 
ในขณะดํารงตําแหนงนั้นไมได 
  ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๖๗ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมาย
แสดงวิทยฐานะของผู ไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได 
  การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจําตําแหนง ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลยัและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไข
อยางใด ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๖๘ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย 
หรือสวนงานของมหาวิทยาลัยก็ได โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  การใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา หรือการใชสิ่งดังกลาวท่ี
มิใช เพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
มหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๖๙ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของ
นักศึกษาและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
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หมวด ๘ 
บทกําหนดโทษ 

     
 
  มาตรา ๗๐ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง เครื่องแบบ 
เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษาและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่ง             
ดังกลาวโดยไมมีสิทธิที่จะใช หรือแสดงดวยประการใด ๆ วาตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัยโดยท่ีตนไมมีสิทธิ ถาได
กระทําเพ่ือใหบุคคลอ่ืนเชื่อวาตนมีสิทธิท่ีจะใช หรือมีวิทยฐานะหรือตําแหนงเชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  มาตรา ๗๑ ผูใด 
  (๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซ่ึงตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวน
งานของมหาวิทยาลัย ไมวาจะทําเปนสีใด หรือทําดวยวิธีใด ๆ 
  (๒) ใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัยปลอม
หรือซ่ึงทําเลียนแบบ 
  (๓) ใช หรือทําใหปรากฏซ่ึงตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน
ของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ  โดยฝาฝนมาตรา ๖๘ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาผูกระทําความผิดตาม (๑) เปนผูกระทําความผิดตาม (๒) ดวย ใหลงโทษตาม (๒) แตกระทง
เดียว 
  ความผิดตาม (๓) เปนความผิดอันยอมความได 
 

บทเฉพาะกาล 
     
 
  มาตรา ๗๒ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายไดของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ มาเปนของมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๗๓ ใหนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตามมาตรา ๑๙ (๒) และมีการเลือกตั้ง หรือเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ ตองไม
เกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
  ให คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต งตั้ ง ท่ี มีอยู ในวัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ทําหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายตอไปจนกวาจะมีสภามหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
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  การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด และจะใช
อักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
  มาตรา ๖๔ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได 
  มาตรา ๖๕ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรชั้นตาง ๆ  
และอนุปริญญาได ดังนี้ 
  (๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว 
  (๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาแลว 
  (๓) อนุปริญญา ออกใหแกผู สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึงข้ันไดรับ
ปริญญาตร ี
  (๔) ประกาศนียบตัรประเภทอ่ืน ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
  มาตรา ๖๖ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกผูซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเห็นวา
ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแกปริญญานั้น ๆ  แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา ผูดํารง
ตําแหนงตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ 
ในขณะดํารงตําแหนงนั้นไมได 
  ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๖๗ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมาย
แสดงวิทยฐานะของผู ไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได 
  การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจําตําแหนง ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลยัและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไข
อยางใด ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๖๘ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย 
หรือสวนงานของมหาวิทยาลัยก็ได โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  การใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา หรือการใชสิ่งดังกลาวท่ี
มิใช เพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
มหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๖๙ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของ
นักศึกษาและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
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  มาตรา ๗๔ ใหประธานสภาคณาจารยและกรรมการสภาคณาจารยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาคณาจารยและพนักงานและสมาชิกสภาคณาจารยและพนักงานจนกวาจะไดมาซึ่งสภา
คณาจารยและพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ 
  มาตรา ๗๕ ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
๒๕๓๐ อยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ 
  ในกรณีที ่ผู ดํารงตําแหนงอธิการบดีตามวรรคหนึ ่งเปนขาราชการของมหาวิทยาลัย               
ใหเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีและผูชวย
อธิการบดีโดยอนุโลม 
  การเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคสองและวรรคสาม              
ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี 
  มาตรา ๗๖ การนับวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดีและหัวหนาส วนงานตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง ใหนับรวมวาระการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ดวย 
  มาตรา ๗๗ ใหสวนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซ่ึงมีอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงอยูตอไปจนกวาจะมีประกาศของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๗๘ ใหผูดํารงตําแหนงคณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ                     
หัวหนาภาควิชา รองหัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงาน และรองหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะหรือภาควิชาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ อยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ 
  ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการของมหาวิทยาลัยใหเปลี่ยนสถานภาพ
จากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
  การนับวาระการดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ ง ใหนับรวมวาระการดํารงตําแหนงตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ดวย 
  การเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคสองและวรรคสาม             
ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี 
  มาตรา ๗๙ ใหโอนบรรดาขาราชการ ลูกจางของสวนราชการและพนักงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ มาเปนขาราชการ ลูกจาง
ของสวนราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ใหขาราชการและลูกจางของสวนราชการตามวรรคหนึ่งรับเงินเดือน คาจาง และประโยชนตอบ
แทนอยางอ่ืนผานมหาวิทยาลัยโดยเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดินงบบุคลากรท่ีจายในลักษณะเงินเดือน 
คาจาง และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนท่ีเก่ียวของ และใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบวาดวยการนั้นมาใชบังคับ แลวแตกรณี 
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  เพ่ือประโยชนในการรับโอนตามวรรคหนึ่ง ใหถือวามหาวิทยาลัยเปนสวนราชการและใหนํา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการมาใชบังคับกับขาราชการและลูกจางของสวน
ราชการท่ีโอนมาตามวรรคหนึ่ง แลวแตกรณี โดยใหมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประกอบดวยบุคคลตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยเพื่อทําหนาที่เปนคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
คณะอนุกรรมการตามกฎหมาย   กฎ ระเบียบ และขอบังคับดังกลาว แลวแตกรณี และใหอํานาจของ
คณะรัฐมนตรีหรืออํานาจของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจาสังกัดตามกฎหมายนั้นเปนอํานาจของสภา
มหาวิทยาลัยหรือนายกสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ และใหอํานาจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรืออธิบดี           
เปนอํานาจของอธิการบดี 
  ในกรณีที่นํากฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับที่ออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบ           
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการมาใช
บังคับตามวรรคสาม แตไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีท่ีไมอาจนํามาใชบังคับไดดวยเหตุใด ๆ  
ใหการดําเนินการในสวนท่ีไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้ หรือในสวนที่ไมอาจนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือขอบังคับดังกลาวมาใชได เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๘๐ ขาราชการหรือลูกจางตามมาตรา ๗๙ ผูใด 
  (๑) แสดงเจตนาโอนมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี ในทันที 
  (๒) แสดงเจตนาโอนมาเป นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ างของมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม (๑) แตไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ                         
เม่ือมหาวิทยาลัยไดประเมินแลวเห็นวามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ใหบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยไดโดยไมตองทดลองปฏิบัติงาน 
  (๓) แสดงเจตนาโอนมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม (๒) แตไมเกินหาปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ              
เม่ือมหาวิทยาลัยไดประเมินแลวเห็นวามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหรับ    
เขาทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาหนึ่งป เม่ือพนกําหนดแลวเห็นวามีความเหมาะสมที่จะบรรจุเขาเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจางของ     มหาวิทยาลัย ก็ใหบรรจุได 
  (๔) แสดงเจตนาโอนมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม (๓) ถามหาวิทยาลัยเห็นวาการรับบุคคลนั้นเขาทํางานจะเปน              
ประโยชนตอมหาวิทยาลัยและมีอัตราท่ีจะรับเขาทํางานได ใหดําเนินการตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย และเมื่อไดยื่น

แสดงเจตนาแลวจะถอนมิได 

  ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการตามมาตรา ๗๙ ซ่ึงมิไดรับการบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงสถานะความเปนขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ 
  มาตรา ๘๑ ผูซ่ึงมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๘ และมาตรา ๘๐ ใหไดรับเงินเดือน คาจาง สวัสดิการและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนไม
นอยกวาท่ีเคยไดรับอยูกอนเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย 
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  มาตรา ๗๔ ใหประธานสภาคณาจารยและกรรมการสภาคณาจารยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานสภาคณาจารยและพนักงานและสมาชิกสภาคณาจารยและพนักงานจนกวาจะไดมาซึ่งสภา
คณาจารยและพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ 
  มาตรา ๗๕ ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
๒๕๓๐ อยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ 
  ในกรณีที ่ผู ดํารงตําแหนงอธิการบดีตามวรรคหนึ ่งเปนขาราชการของมหาวิทยาลัย               
ใหเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีและผูชวย
อธิการบดีโดยอนุโลม 
  การเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคสองและวรรคสาม              
ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี 
  มาตรา ๗๖ การนับวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดีและหัวหนาส วนงานตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง ใหนับรวมวาระการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ดวย 
  มาตรา ๗๗ ใหสวนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซ่ึงมีอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงอยูตอไปจนกวาจะมีประกาศของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๗๘ ใหผูดํารงตําแหนงคณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ                     
หัวหนาภาควิชา รองหัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงาน และรองหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะหรือภาควิชาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ อยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ 
  ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการของมหาวิทยาลัยใหเปลี่ยนสถานภาพ
จากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
  การนับวาระการดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ ง ใหนับรวมวาระการดํารงตําแหนงตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ดวย 
  การเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคสองและวรรคสาม             
ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี 
  มาตรา ๗๙ ใหโอนบรรดาขาราชการ ลูกจางของสวนราชการและพนักงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ มาเปนขาราชการ ลูกจาง
ของสวนราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ใหขาราชการและลูกจางของสวนราชการตามวรรคหนึ่งรับเงินเดือน คาจาง และประโยชนตอบ
แทนอยางอ่ืนผานมหาวิทยาลัยโดยเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดินงบบุคลากรท่ีจายในลักษณะเงินเดือน 
คาจาง และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนท่ีเก่ียวของ และใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบวาดวยการนั้นมาใชบังคับ แลวแตกรณี 
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  มาตรา ๘๒ ขาราชการซ่ึงมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๕ มาตรา 
๗๘ และมาตรา ๘๐ ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการแลวแตกรณี ทั้งนี้ 
นับแตวันท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ลูกจางของสวนราชการซ่ึงมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของ   
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๐ ใหถือวาเปนการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหนงและใหมีสิทธิไดรับ
บําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 
  ขาราชการซ่ึงเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการอยูแลว ใหมีสิทธิขอเปนสมาชิก
ตอไปไดแมจะออกจากราชการแลว ในกรณีเชนนี้ใหถือวาเปนขาราชการบํานาญและมีสิทธิไดรับสวัสดิการจาก
ทางราชการเชนเดียวกับผูไดรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
  มาตรา ๘๓ ให คณะกรรมการประจ ําคณะ คณะกรรมการประจ ําบ ัณฑิตว ิทยาล ัย 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย คณะกรรมการประจําสถาบัน คณะกรรมการประจาํสํานัก คณะกรรมการประจําศูนย 
และคณะกรรมการประจําหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ หรือตามมติสภามหาวิทยาลัย ซึ่งดํารงตําแหนงอยู
ในวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใชบังคับ คงมีฐานะเปนคณะกรรมการดังกลาวตอไปและทําหนาท่ีคณะกรรมการ
ประจําสวนงานตามพระราชบัญญัตินี้ หรือทําหนาที่ตามที่ไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งจนกวาจะครบวาระ              
ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
  มาตรา ๘๔ ใหตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ               
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ หรืออาจารยของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนตําแหนงศาสตราจารย 
ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย              
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ หรืออาจารยตามพระราชบัญญัตินี้ และใหผู ดํารงตําแหนงดังกลาวคงดํารง               
ตําแหนงนั้นตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ใหผูซึ ่งเปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ อยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๘๕ สิทธิในการเขาสูตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย 
หรือตําแหนงอ่ืนใดของขาราชการหรือพนักงานท่ีโอนมาตามมาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐ และสิทธิในการเลื่อน
ตําแหนงของลูกจาง มิใหเสียไปเพราะเหตุท่ีโอนหรือไมโอนมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๘๖ ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการและลูกจางของสวนราชการในมหาวิทยาลัย
ตําแหนงใดวางอยูหรือวางลงภายหลังวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยุบเลิกตําแหนงนั้นและใหโอนเงิน
งบประมาณแผนดิน งบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนและคาจางประจําซึ่งตั้งไวสําหรับตําแหนงนั้นไป        
เปนของมหาวิทยาลัย และใหถือวาการโอนเงินงบประมาณดังกลาวเปนการโอนเงินงบประมาณรายจายตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
  มาตรา ๘๗ ใหออกระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลว

เสร็จภายในสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
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  ในระหวางที่ยังมิไดออกระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหนําพระราช

กฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ท่ีใชอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับโดยอนุโลมเทาท่ีไมขัด

หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

……………………………......……… 

         นายกรัฐมนตรี 
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  มาตรา ๘๒ ขาราชการซ่ึงมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๕ มาตรา 
๗๘ และมาตรา ๘๐ ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการแลวแตกรณี ทั้งนี้ 
นับแตวันท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ลูกจางของสวนราชการซ่ึงมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของ   
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๐ ใหถือวาเปนการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหนงและใหมีสิทธิไดรับ
บําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 
  ขาราชการซ่ึงเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการอยูแลว ใหมีสิทธิขอเปนสมาชิก
ตอไปไดแมจะออกจากราชการแลว ในกรณีเชนนี้ใหถือวาเปนขาราชการบํานาญและมีสิทธิไดรับสวัสดิการจาก
ทางราชการเชนเดียวกับผูไดรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
  มาตรา ๘๓ ให คณะกรรมการประจ ําคณะ คณะกรรมการประจ ําบ ัณฑิตว ิทยาล ัย 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย คณะกรรมการประจําสถาบัน คณะกรรมการประจาํสํานัก คณะกรรมการประจําศูนย 
และคณะกรรมการประจําหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ หรือตามมติสภามหาวิทยาลัย ซึ่งดํารงตําแหนงอยู
ในวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใชบังคับ คงมีฐานะเปนคณะกรรมการดังกลาวตอไปและทําหนาท่ีคณะกรรมการ
ประจําสวนงานตามพระราชบัญญัตินี้ หรือทําหนาที่ตามที่ไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งจนกวาจะครบวาระ              
ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
  มาตรา ๘๔ ใหตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ               
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ หรืออาจารยของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนตําแหนงศาสตราจารย 
ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย              
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ หรืออาจารยตามพระราชบัญญัตินี้ และใหผู ดํารงตําแหนงดังกลาวคงดํารง               
ตําแหนงนั้นตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ใหผูซึ ่งเปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ อยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๘๕ สิทธิในการเขาสูตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย 
หรือตําแหนงอ่ืนใดของขาราชการหรือพนักงานท่ีโอนมาตามมาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐ และสิทธิในการเลื่อน
ตําแหนงของลูกจาง มิใหเสียไปเพราะเหตุท่ีโอนหรือไมโอนมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๘๖ ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการและลูกจางของสวนราชการในมหาวิทยาลัย
ตําแหนงใดวางอยูหรือวางลงภายหลังวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยุบเลิกตําแหนงนั้นและใหโอนเงิน
งบประมาณแผนดิน งบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนและคาจางประจําซึ่งตั้งไวสําหรับตําแหนงนั้นไป        
เปนของมหาวิทยาลัย และใหถือวาการโอนเงินงบประมาณดังกลาวเปนการโอนเงินงบประมาณรายจายตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
  มาตรา ๘๗ ใหออกระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลว

เสร็จภายในสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
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ภาคผนวก 7 
หลักสูตร 

 

1.สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 99 หลักสูตร ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี จํานวน 59 หลักสูตร       

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
1.1.1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (5ป) ฉบับป พ.ศ.2555  
 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
1.1.3 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5ป) ฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.4 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย (5ป) ฉบับ ป พ.ศ.2555 
1.1.5 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5ป) ฉบับป พ.ศ.2555     

คณะโบราณคดี 
1.1.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  
1.1.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.13 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.14 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.2554  
 

คณะมัณฑนศิลป 
1.1.15 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  
1.1.16 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.17 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.18 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับป พ.ศ.2555  
 

คณะวิทยาศาสตร 
1.1.19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟสิกส ฉบับป พ.ศ.2555                                                           
1.1.20 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.21 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2544  
1.1.23  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.24  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ.2551  
1.1.25 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ.2555  
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1.1.26  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ.2551  
1.1.27 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ.2551  
1.1.28 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.29 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.30 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกตฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.31 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ.2551  
1.1.32 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับป พ.ศ.2555  
 

คณะศึกษาศาสตร 
1.1.33 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ป) ฉบับป พ.ศ.2555  
 

คณะอักษรศาสตร 
1.1.34 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.35 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.36 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.37 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร ฉบับป พ.ศ.2554 
1.1.38 หลักสูตรวิชาโททัศนศิลป ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.39 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.40 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.41 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.42 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.43 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.44 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.45 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษาฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.46 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ.2554  
 

คณะเภสัชศาสตร 
1.1.47 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ.2552  
 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.1.48 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ฉบับป พ.ศ.2555)  
1.1.49 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี (ฉบับป พ.ศ.2555) 
 

คณะดุริยางคศาสตร 
1.1.50 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.51 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจส ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.52 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย ฉบับป พ.ศ.2555  
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ภาคผนวก 7 
หลักสูตร 

 

1.สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 99 หลักสูตร ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี จํานวน 59 หลักสูตร       

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
1.1.1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (5ป) ฉบับป พ.ศ.2555  
 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
1.1.3 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5ป) ฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.4 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย (5ป) ฉบับ ป พ.ศ.2555 
1.1.5 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5ป) ฉบับป พ.ศ.2555     

คณะโบราณคดี 
1.1.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  
1.1.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.13 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.14 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.2554  
 

คณะมัณฑนศิลป 
1.1.15 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  
1.1.16 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.17 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.18 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับป พ.ศ.2555  
 

คณะวิทยาศาสตร 
1.1.19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟสิกส ฉบับป พ.ศ.2555                                                           
1.1.20 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.21 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2544  
1.1.23  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.24  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ.2551  
1.1.25 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ.2555  
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คณะวิทยาการจัดการ  
1.1.53 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)  
1.1.54 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2556)   

วิทยาลัยนานาชาติ 
1.1.55 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.2555 
  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1.1.56 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)  
1.1.57 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ.2554)  
1.1.58 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (ฉบับป พ.ศ.2555)  
 

1.1.59 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ.2554 
 
ระดับปริญญาโท จํานวน 26 หลักสูตร 
 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
1.1.60 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.61 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.62 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเท่ียว 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.2556  
1.1.63 หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.64 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน ฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.65 หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ.2555   
 

คณะวิทยาศาสตร 
1.1.66 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.67 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ.2553  
1.1.68 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับป พ.ศ.2556  
1.1.69 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ.2556  
1.1.70 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.71 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสฉบับป พ.ศ.2556  
1.1.72 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับป พ.ศ.2556  
1.1.73 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2554 

1.1.74 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ฉบับป พ.ศ.2556 
1.1.75 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2554 
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คณะเภสัชศาสตร 
1.1.76 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556                    
1.1.77 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ฉบับป พ.ศ. 2556  
1.1.78 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556                          
1.1.79 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556                              
1.1.80 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ. 2556  
1.1.81 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556                        
1.1.82 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556  
 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.1.83 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ.2556  
 

วิทยาลัยนานาชาติ 
1.1.84 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.
2555  
 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
1.1.85 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ฉบับป พ.ศ.2553  
  
ระดับปริญญาเอก จํานวน 14 หลักสูตร 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
1.1.86 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเท่ียว (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.2556  
1.1.87 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน ฉบับป พ.ศ.2556  
 

คณะวิทยาศาสตร                                                                                                                     
1.1.88 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ.2556  
1.1.89 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2556  
1.1.90 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ.2556  
1.1.91 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.92 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ.2556  
 

คณะอักษรศาสตร 
1.1.93 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ.2547  
 

คณะเภสัชศาสตร 
1.1.94 หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556                
1.1.95 หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556                
1.1.96 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556  
1.1.97 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556  
 

100 

 

คณะวิทยาการจัดการ  
1.1.53 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)  
1.1.54 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2556)   

วิทยาลัยนานาชาติ 
1.1.55 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.2555 
  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1.1.56 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)  
1.1.57 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ.2554)  
1.1.58 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (ฉบับป พ.ศ.2555)  
 

1.1.59 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ.2554 
 
ระดับปริญญาโท จํานวน 26 หลักสูตร 
 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
1.1.60 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.61 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.62 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเท่ียว 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.2556  
1.1.63 หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.64 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน ฉบับป พ.ศ.2555  
1.1.65 หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ.2555   
 

คณะวิทยาศาสตร 
1.1.66 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.67 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ.2553  
1.1.68 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับป พ.ศ.2556  
1.1.69 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ.2556  
1.1.70 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2554  
1.1.71 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสฉบับป พ.ศ.2556  
1.1.72 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับป พ.ศ.2556  
1.1.73 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2554 

1.1.74 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ฉบับป พ.ศ.2556 
1.1.75 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2554 
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คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.1.98  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับป พ.ศ.2553  
1.1.99 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ.2556  
 

  
2.สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร 
จํานวน 8 หลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาโท จํานวน 6 หลักสูตร 
1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2557) บัณฑิตวิทยาลัย 
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) บัณฑิต

วิทยาลัย 
3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) บัณฑิตวิทยาลัย 
4) หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) บัณฑิต

วิทยาลัย 
5) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) บัณฑิต

วิทยาลัย 
6) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) บัณฑิต

วิทยาลัย 
 

   ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร 
 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)  
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2557)  
 
 

3.สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปดหลักสูตรใหม จํานวน 5 หลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร 
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)                

คณะดุริยางคศาสตร 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.2557) คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 
 

  ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศภูมิศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) 

บัณฑิตวิทยาลัย 
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ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/

หลักสูตรใหม พ.ศ.2557) บัณฑิตวิทยาลัย 
2) หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.2557) บัณฑิตวิทยาลัย 
 

4.สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบบริการสุขภาพ ฉบับป พ.ศ.2556 คณะเภสัช

ศาสตร 
 

5.สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเปดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ จํานวน 4 หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร 
1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร    

 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.2557) คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

 

ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)  
 

ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตร

ใหม พ.ศ.2557)  
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คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.1.98  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับป พ.ศ.2553  
1.1.99 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ.2556  
 

  
2.สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร 
จํานวน 8 หลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาโท จํานวน 6 หลักสูตร 
1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2557) บัณฑิตวิทยาลัย 
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) บัณฑิต

วิทยาลัย 
3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) บัณฑิตวิทยาลัย 
4) หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) บัณฑิต

วิทยาลัย 
5) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) บัณฑิต

วิทยาลัย 
6) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) บัณฑิต

วิทยาลัย 
 

   ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร 
 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)  
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2557)  
 
 

3.สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปดหลักสูตรใหม จํานวน 5 หลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร 
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)                

คณะดุริยางคศาสตร 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.2557) คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 
 

  ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศภูมิศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) 

บัณฑิตวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 8 
การแตงตั้งหัวหนาภาควิชา 

 

 ในรอบป พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแตงตั้งหัวหนาภาควิชา จํานวน  19 ราย ดังนี้ 
 

รายช่ือหัวหนาภาควิชาท่ีไดรับการ
แตงตั้ง 

ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา/
คณะ 

วาระการดํารงตําแหนง 4 ป
อนุมัติแตงตั้งตั้งแตวันท่ี 

1.ผูชวยศาสตราจารย นาวิน  
เบียดกลาง 

ภาควิชาจิตรกรรม  
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ 

9 มกราคม 2557 เปนตนไป 

2.อาจารยจักรพันธ วิลาสินีกุล   
 

ภาควิชาประติมากรรม               
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ 

14 สิงหาคม 2557 เปนตนไป 

3.ผูชวยศาสตราจารยวิรัญญา                
ดวงรัตน  

ภาควิชาศิลปไทย                     
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ 

14 สิงหาคม 2557 เปนตนไป 

4.อาจารย ดร.ขวัญชยั โรจนกนันท  
 

ภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

10 เมษายน 2557 เปนตนไป 

5.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ    
ปรียวนิตย  
 

ภาควิชาการออกแบบและวางผัง
ชุมชนเมือง                              
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

26 พฤศจิกายน 2557              
เปนตนไป 

6.อาจารย ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ  
 

ภาควิชาสถาปตยกรรม             
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

13 พฤศจิกายน 2557             
เปนตนไป 

7.ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ                
ม่ังมีสุขศิริ  

ดํารงตํ าแหน งหัวหนาภาควิชา
ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี 

13 กุมภาพันธ 2557 เปนตนไป 

8.ผูชวยศาสตราจารย ดร.สฤษดิ์พงศ 
ขุนทรง  

ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 10 กรกฎาคม 2557 เปนตนไป 

9.ผูชวยศาสตราจารยเอกรินทร           
พ่ึงประชา  

ภาควิชามานุษยวิทยา                   
คณะโบราณคดี 

11 กันยายน 2557 เปนตนไป 

10.อาจารยนาตยา อยูคง  
 

ภาควิชาสังคมศาสตร  
คณะอักษรศาสตร 

12 มิถุนายน 2557 เปนตนไป 

11.ผูชวยศาสตราจารยวันชัย                  
สีลพัทธกุล  

ภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก 
คณะอักษรศาสตร 

11 กันยายน 2557 เปนตนไป 

12.ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน           
นิโครธานนท  

ภาควิชาภาษาภาษาฝรั่งเศส              
คณะอักษรศาสตร 

9 ตุลาคม 2557 เปนตนไป 

13.อาจารยเนาวรัตน ปฏิพัทธภักดี   
 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ                
คณะอักษรศาสตร 

13 พฤศจิกายน 2557                
เปนตนไป 
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รายช่ือหัวหนาภาควิชาท่ีไดรับการ
แตงตั้ง 

ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา/
คณะ 

วาระการดํารงตําแหนง 4 ป
อนุมัติแตงตั้งตั้งแตวันท่ี 

14.อาจารยอุรปรีย เกิดในมงคล  ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
คณะศึกษาศาสตร 

12 มิถุนายน 2557 เปนตนไป 

15.อาจารย ดร.อนิรุทธ สติม่ัน  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร 

12 กรกฎาคม 2557 เปนตนไป 

16.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ 
อินทรรักษ  

ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร 

1 ตุลาคม 2557 เปนตนไป 

17.อาจารย ดร.จิตตรา มาคะผล  
 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต     
คณะศึกษาศาสตร 

1 ตุลาคม 2557 เปนตนไป 

18.ผูชวยศาสตราจารย ดร.บษุบา               
บัวสมบูรณ  

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน      
คณะศึกษาศาสตร 

14 ธันวาคม 2557 เปนตนไป 

19.รองศาสตราจารย ดร.นีลวรรณ    
พงศศิลป  

ภาควิชาจุลชีววิทยา                    
คณะวิทยาศาสตร 

9 ตุลาคม 2557 เปนตนไป 
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ภาคผนวก 8 
การแตงตั้งหัวหนาภาควิชา 

 

 ในรอบป พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแตงตั้งหัวหนาภาควิชา จํานวน  19 ราย ดังนี้ 
 

รายช่ือหัวหนาภาควิชาท่ีไดรับการ
แตงตั้ง 

ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา/
คณะ 

วาระการดํารงตําแหนง 4 ป
อนุมัติแตงตั้งตั้งแตวันท่ี 

1.ผูชวยศาสตราจารย นาวิน  
เบียดกลาง 

ภาควิชาจิตรกรรม  
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ 

9 มกราคม 2557 เปนตนไป 

2.อาจารยจักรพันธ วิลาสินีกุล   
 

ภาควิชาประติมากรรม               
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ 

14 สิงหาคม 2557 เปนตนไป 

3.ผูชวยศาสตราจารยวิรัญญา                
ดวงรัตน  

ภาควิชาศิลปไทย                     
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ 

14 สิงหาคม 2557 เปนตนไป 

4.อาจารย ดร.ขวัญชยั โรจนกนันท  
 

ภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

10 เมษายน 2557 เปนตนไป 

5.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ    
ปรียวนิตย  
 

ภาควิชาการออกแบบและวางผัง
ชุมชนเมือง                              
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

26 พฤศจิกายน 2557              
เปนตนไป 

6.อาจารย ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ  
 

ภาควิชาสถาปตยกรรม             
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

13 พฤศจิกายน 2557             
เปนตนไป 

7.ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ                
ม่ังมีสุขศิริ  

ดํารงตํ าแหน งหัวหนาภาควิชา
ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี 

13 กุมภาพันธ 2557 เปนตนไป 

8.ผูชวยศาสตราจารย ดร.สฤษดิ์พงศ 
ขุนทรง  

ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 10 กรกฎาคม 2557 เปนตนไป 

9.ผูชวยศาสตราจารยเอกรินทร           
พ่ึงประชา  

ภาควิชามานุษยวิทยา                   
คณะโบราณคดี 

11 กันยายน 2557 เปนตนไป 

10.อาจารยนาตยา อยูคง  
 

ภาควิชาสังคมศาสตร  
คณะอักษรศาสตร 

12 มิถุนายน 2557 เปนตนไป 

11.ผูชวยศาสตราจารยวันชัย                  
สีลพัทธกุล  

ภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก 
คณะอักษรศาสตร 

11 กันยายน 2557 เปนตนไป 

12.ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน           
นิโครธานนท  

ภาควิชาภาษาภาษาฝรั่งเศส              
คณะอักษรศาสตร 

9 ตุลาคม 2557 เปนตนไป 

13.อาจารยเนาวรัตน ปฏิพัทธภักดี   
 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ                
คณะอักษรศาสตร 

13 พฤศจิกายน 2557                
เปนตนไป 
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ภาคผนวก 9 
งบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลยั 

 

1.มหาวิทยาลัยเสนอปรับปรุงงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 
   จํานวน 53,718,965 บาท  

             เนื่องจากในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยกําหนดเลื่อนเปดภาคการศึกษา 1/2557 จากเดิมใน
เดือนมิถุนายน 2557 เปนเดือนสิงหาคม 2557 สงผลใหรายรับในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ท่ีจะไดรับมีความ
ลาชา โดยคาดวารายรับท่ีจัดเก็บไดจริงนอยกวารายรับท่ีไดประมาณการไว ซ่ึงอาจสงผลตอการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย และไมสงผลกระทบตอ
การดําเนินงานในภาพรวม มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงงบประมาณเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว
โดยมีหลักการ ดังนี้ 

 1) ขออนุมัติใหคณะวิชา/หนวยงานสามารถนําเงินสะสมมาใชจายแทนรายรับท่ียังไมอาจ 
จัดเก็บไดกรณีมีความจําเปน 

2) การใชงบประมาณดังกลาว จะไมเปนการเพ่ิมวงเงินงบประมาณรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแลว 

 โดยมีคณะวิชา หนวยงานไดแจงความประสงคขอนําเงินสะสมมาเปนคาใชจายดําเนินงาน จํานวน 

53,718,965 บาท ดังนี้ 

คณะวิชา/หนวยงาน 
ประมาณการ 
รายรับท่ีขอตั้ง 
(สภาฯอนุมัติ) 

วงเงินสะสม 
ท่ีขอใช 

รวม 1,462,258,300 53,718,965 

1.สํานักงานอธิการบดี (งบกลาง) 23,241,500 1,020,000 

2.คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 18,474,600 1,436,182 

3.คณะสถาปตยกรรมศาสตร 27,080,700 10,753,385 

4.คณะโบราณคดี 20,480,200 2,000,000 

5.คณะมัณฑนศิลป 32,270,400 3,956,705 

6.คณะอักษรศาสตร 54,387,300 4,774,000 

7.คณะศึกษาศาสตร 118,073,100 - 

8.คณะวิทยาศาสตร 88,933,800 10,000,000 

9.คณะเภสัชศาสตร 103,789,000 - 

10.คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 174,928,700 - 
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11.คณะดุริยางคศาสตร 53,447,000 1,347,979 

12.คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 13,548,400 2,000,000 

13.คณะวิทยาการจัดการ 135,948,700 4,300,000 

14.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 96,884,200 5,130,714 

15.วิทยาลัยนานาชาติ 112,430,200 - 

16.บัณฑิตวิทยาลัย 38,363,500 - 

17.ศูนยคอมพิวเตอร 31,887,600 5,000,000 

18.สํานักหอสมุดกลาง สํานักงานเลขานุการ 34,822,800 2,000,000 

19.หนวยงานสวนกลาง 283,266,600 - 
      

2.มหาวิทยาลัยเสนองบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

      มหาวิทยาลัย ไดเสนองบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้ 

      1) วงเงินงบประมาณรายรับประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 มีจํานวนท้ังสิ้น 2,848,316,600 บาท 
ประกอบดวย  

   1.1)  รายรับจากงบประมาณแผนดิน   1,374,069,600  บาท  
   1.2)  รายรับจากงบประมาณเงินรายได                  1,474,247,000  บาท  
      1.2.1)  รายรับจากโครงการปกติ      628,959,700  บาท  
              - รายรับจากนักศึกษาโครงการปกติ     573,756,000 บาท      
              - รายรับคาสมัครสอบ                                      29,680,500 บาท  
              - รายรับจากหนวยงานวิสาหกิจ                           10,260,000 บาท 
              - รายรับอ่ืนๆ  15,263,200 บาท 

           - รายรับจากผลิตภณัฑการเกษตร   
                           - เงินชดใชทุนกรณีผิดสัญญา 
                             การเปนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร                             

 

                          -  เงินคาอาหารและภาชนะ 
ของนักเรียนโรงเรยีนสาธิต                           

  

                          -  เงินคาบํารุงกิจการนักศึกษา   
        1.2.2)  รายรับโครงการพิเศษ                             807,809,600 บาท  
                - รายรับจากนักศึกษาโครงการพิเศษ                 799,623,300 บาท 
                - รายรับจากคาสมัครสอบ                             8,186,300 บาท 
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ภาคผนวก 9 
งบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลยั 

 

1.มหาวิทยาลัยเสนอปรับปรุงงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 
   จํานวน 53,718,965 บาท  

             เนื่องจากในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยกําหนดเลื่อนเปดภาคการศึกษา 1/2557 จากเดิมใน
เดือนมิถุนายน 2557 เปนเดือนสิงหาคม 2557 สงผลใหรายรับในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ท่ีจะไดรับมีความ
ลาชา โดยคาดวารายรับท่ีจัดเก็บไดจริงนอยกวารายรับท่ีไดประมาณการไว ซ่ึงอาจสงผลตอการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย และไมสงผลกระทบตอ
การดําเนินงานในภาพรวม มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงงบประมาณเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว
โดยมีหลักการ ดังนี้ 

 1) ขออนุมัติใหคณะวิชา/หนวยงานสามารถนําเงินสะสมมาใชจายแทนรายรับท่ียังไมอาจ 
จัดเก็บไดกรณีมีความจําเปน 

2) การใชงบประมาณดังกลาว จะไมเปนการเพ่ิมวงเงินงบประมาณรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแลว 

 โดยมีคณะวิชา หนวยงานไดแจงความประสงคขอนําเงินสะสมมาเปนคาใชจายดําเนินงาน จํานวน 

53,718,965 บาท ดังนี้ 

คณะวิชา/หนวยงาน 
ประมาณการ 
รายรับท่ีขอตั้ง 
(สภาฯอนุมัติ) 

วงเงินสะสม 
ท่ีขอใช 

รวม 1,462,258,300 53,718,965 

1.สํานักงานอธิการบดี (งบกลาง) 23,241,500 1,020,000 

2.คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 18,474,600 1,436,182 

3.คณะสถาปตยกรรมศาสตร 27,080,700 10,753,385 

4.คณะโบราณคดี 20,480,200 2,000,000 

5.คณะมัณฑนศิลป 32,270,400 3,956,705 

6.คณะอักษรศาสตร 54,387,300 4,774,000 

7.คณะศึกษาศาสตร 118,073,100 - 

8.คณะวิทยาศาสตร 88,933,800 10,000,000 

9.คณะเภสัชศาสตร 103,789,000 - 

10.คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 174,928,700 - 
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        โดยคิดสัดสวนเงินรายรับงบประมาณเงินรายไดตอเงินงบประมาณแผนดิน เทากับ 51.76 : 48.24 

 2) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีจํานวนท้ังสิ้น 
2,989,754,700 บาท โดยมีแหลงท่ีมาดังนี้ 

2.1) งบประมาณแผนดิน   1,374,069,600  บาท 

2.2) งบประมาณเงินรายได                  1,615,685,100  บาท 

 3) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 1,615,685,100 บาท 

ประกอบดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1.2.3) รายรับจากแหลงเงินภายนอก                                          37,477,700 บาท  
                 - เงินวิจัยจากภายนอก                               

3.1) เงินรายได (โครงการปกต)ิ    628,959,700 บาท      

 3.2) เงินรายได (โครงการพิเศษ)    807,809,600 บาท      

 3.3) เงินสะสม     178,915,800 บาท  
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ภาคผนวก 10 
การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ในรอบป พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ ดังนี้ 

 

1.ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 40 ราย 
 

รายช่ืออาจารย สาขาวิชา 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
1.อาจารยทิพเนตร  แยมมณีชัย   สาขาวิชาทัศนศิลป 
2.อาจารยปาริชาติ  ศุภพันธ   สาขาวิชาทัศนศิลป 
3.อาจารยปราการ  จันทรวิชิต   สาขาวิชาทัศนศิลป 
4.อาจารยวันทนีย  ศิริพัฒนานันทกูร สาขาวิชาทัศนศิลป 
5.อาจารยอดิเรก โลหะกุล สาขาวิชาทัศนศิลป 
6.อาจารยธณฤษภ ทิพยวารี สาขาวิชาทัศนศิลป 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
7.อาจารย ดร.ณัฐวุฒิ  ปรียวนิตย สาขาวิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 
คณะโบราณคด ี
8.อาจารย ดร.กรรณิการ  สุธีรัตนาภิรมย สาขาวิชาโบราณคดี 
คณะมัณฑนศิลป 
9.อาจารย ดร.วีรวัฒน  สิริเวสมาศ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
คณะวิทยาศาสตร 
10.อาจารย ดร.ศศิประภา หิริโอตป สาขาวิชาสถิติ 
11.อาจารย ดร.นพดล ชุมชอบ สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 
12.อาจารย ดร.ประหยัด แสงงาม สาขาวิชาสถิติ 
13.อาจารย ดร.ไพโรจน  ขาวสิทธิวงษ สาขาวิชาสถิติ 
คณะศึกษาศาสตร 
14.อาจารย ดร.สูตรทิน อินทรขํา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
15.อาจารย ดร.น้ํามนต เรืองฤทธิ์   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
16.อาจารย ดร.อนิรุทธ สติม่ัน สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
17.อาจารย ดร.มัทนา  วังถนอมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
18.อาจารย ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
19.อาจารย ดร.วรรณวีร บุญคุม สาขาวิชาวิจัยการศึกษา 
20.อาจารย ดร.ลุยง วีระนาวิน สาขาวิชาปรัชญาการศึกษา 
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        โดยคิดสัดสวนเงินรายรับงบประมาณเงินรายไดตอเงินงบประมาณแผนดิน เทากับ 51.76 : 48.24 

 2) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีจํานวนท้ังสิ้น 
2,989,754,700 บาท โดยมีแหลงท่ีมาดังนี้ 

2.1) งบประมาณแผนดิน   1,374,069,600  บาท 

2.2) งบประมาณเงินรายได                  1,615,685,100  บาท 

 3) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 1,615,685,100 บาท 

ประกอบดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1.2.3) รายรับจากแหลงเงินภายนอก                                          37,477,700 บาท  
                 - เงินวิจัยจากภายนอก                               

3.1) เงินรายได (โครงการปกต)ิ    628,959,700 บาท      

 3.2) เงินรายได (โครงการพิเศษ)    807,809,600 บาท      

 3.3) เงินสะสม     178,915,800 บาท  
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รายช่ืออาจารย สาขาวิชา 
คณะอักษรศาสตร 
21.อาจารย ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม สาขาวิชาสังคมวิทยา 
คณะเภสัชศาสตร 
22.อาจารย ดร.วิชัย  สันติมาลีวรกุล สาขาวิชาเภสัชศาสตร  
23.อาจารยวิวัฒน  ถาวรวัฒนยงค สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
24.อาจารย ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
25.อาจารย ดร.ชูเกียรติ  สอดศรี  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
26.อาจารย ดร.สุวิมล  วงศสกุลเภสัช สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
27.อาจารยศุภชัย  วาสนานนท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
28.อาจารย ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
29.อาจารยระพีพันธ แกวออน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
คณะดุริยางคศาสตร 
30.อาจารยคมธรรม  ดํารงเจริญ สาขาวิชาดนตรีวิทยา  
31.อาจารยศักดิ์ศรี  วงศธราดล   สาขาวิชาดนตรีแจส  
คณะวิทยาการจัดการ 
32.อาจารยภาวิณี  กาญจนาภา สาขาวิชาการตลาด  
33.อาจารย ดร.ณัฐพงศ  บุญเหลือ สาขาวิชารัฐศาสตร 
34.อาจารย ดร.วิโรจน  เจษฎาลักษณ สาขาวิชาการจัดการ 
35.อาจารยณัฐพัชร อภิวัฒนไพศาล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
36.อาจารยธีระวัฒน  จันทึก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
37.อาจารยอมรินทร  เทวตา สาขาวิชาการจัดการ 
38.อาจารยมนัสสินี บุญมีศรีสงา สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
39.อาจารยธํารงศักดิ์  นิ่มอนุสสรณกุล สาขาวิชาทัศนศิลป 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
40.อาจารยอรอุมา  ทองหลอ สาขาวิชาพ้ืนฐานสัตวศาสตร 

 

 

 

 



รายงานผลการดำาเนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2557 111
111 

 

 

2.ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 6 ราย 
 

รายช่ืออาจารย สาขาวิชา 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
1.ผูชวยศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง สาขาวิชาภาพพิมพ  
คณะโบราณคด ี
2.ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชษฐ ติงสัญชล ี สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
คณะมัณฑนศิลป 
3.ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ พิชยะสุนทร สาขาวิชาประติมากรรม 
คณะวิทยาศาสตร 
4.ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
คณะศึกษาศาสตร 
5.ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ อวมเจริญ สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
คณะเภสัชศาสตร 
6.ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน สาขาวิชาเภสัชศาสตร 

 

3.ตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 4 ราย 
 

รายช่ืออาจารย สาขาวิชา 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
1.ผูชวยศาสตราจารยถาวร  โกอุดมวิทย สาขาวิชาทัศนศิลป  
2.รองศาสตราจารยกัญญา  เจริญศุภกุล สาขาวิชาทัศนศิลป  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
3.รองศาสตราจารยฐิติพัฒน ประทานทรัพย สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม  
คณะโบราณคด ี
4.ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห ดํารงตําแหนงศาสตราจารยไดรับเงินเดือนข้ันสูง 

สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ  
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รายช่ืออาจารย สาขาวิชา 
คณะอักษรศาสตร 
21.อาจารย ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม สาขาวิชาสังคมวิทยา 
คณะเภสัชศาสตร 
22.อาจารย ดร.วิชัย  สันติมาลีวรกุล สาขาวิชาเภสัชศาสตร  
23.อาจารยวิวัฒน  ถาวรวัฒนยงค สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
24.อาจารย ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
25.อาจารย ดร.ชูเกียรติ  สอดศรี  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
26.อาจารย ดร.สุวิมล  วงศสกุลเภสัช สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
27.อาจารยศุภชัย  วาสนานนท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
28.อาจารย ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
29.อาจารยระพีพันธ แกวออน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
คณะดุริยางคศาสตร 
30.อาจารยคมธรรม  ดํารงเจริญ สาขาวิชาดนตรีวิทยา  
31.อาจารยศักดิ์ศรี  วงศธราดล   สาขาวิชาดนตรีแจส  
คณะวิทยาการจัดการ 
32.อาจารยภาวิณี  กาญจนาภา สาขาวิชาการตลาด  
33.อาจารย ดร.ณัฐพงศ  บุญเหลือ สาขาวิชารัฐศาสตร 
34.อาจารย ดร.วิโรจน  เจษฎาลักษณ สาขาวิชาการจัดการ 
35.อาจารยณัฐพัชร อภิวัฒนไพศาล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
36.อาจารยธีระวัฒน  จันทึก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
37.อาจารยอมรินทร  เทวตา สาขาวิชาการจัดการ 
38.อาจารยมนัสสินี บุญมีศรีสงา สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
39.อาจารยธํารงศักดิ์  นิ่มอนุสสรณกุล สาขาวิชาทัศนศิลป 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
40.อาจารยอรอุมา  ทองหลอ สาขาวิชาพ้ืนฐานสัตวศาสตร 
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ลําดับ ชื่อสถาบัน ประเทศ ระยะสัญญา 
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ภาคผนวก 12 
การประมวลผลการปฏิบตัิงานของหัวหนาภาควิชา 

ในรอบป พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยไดรับทราบรายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนา
ภาควิชา จํานวน 12 ราย ดังนี้ 

 
ช่ือหัวหนาภาค ภาควิชา คณะ 

1.ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภริดี 
เกษมศุข 

สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมศาสตร 

2.อาจารย ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง สถาปตยกรรมศาสตร 
3.ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา 
นิพันธสุขกิจ 

ประวัติศาสตร อักษรศาสตร 

4.อาจารยนาตยา อยูคง สังคมศาสตร อักษรศาสตร 
5.อาจารย พ.อ.อ.ดร.สมคิด                    
ภูมิโคกรักษ 

ภูมิศาสตร อักษรศาสตร 

6.ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพันธ           
บางยี่ขัน 

จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร 

7.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจวบ 
กลอมจิตร 

วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

8.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐกาญจน 
หงสศรีพันธ 

วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

9.ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ             
สมุหเสนีโต 

เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

10.อาจารย ดร.ธรวิภา พวงเพ็ชร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

11.อาจารย ดร.ชูเกียรติ  สอดศรี วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

12.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทสพล         
เขตเจนการ 

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก 11 
การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 

ในรอบป พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ จํานวน 21 สถาบัน ดังนี้ 

 

ลําดับ ชื่อสถาบัน ประเทศ ระยะสัญญา 

1 Università Politecnica delle Marche ประเทศอิตาลี 5 ป 
2 Souphanouvong University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 5 ป 
3 Qingdao Technological University 

Qingdao College 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 5 ป 

4 Da - Yeh University สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 5 ป 
5 National Kaohsiung Normal University สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 5 ป 
6 Tunghai University (THU) สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 5 ป 
7 Ho Chi Minh City University of Culture สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ฉบับแกไข

เพ่ิมเติม) 
8 The University of the Philippines Los Banos 

(UPLB) 
สาธารณรัฐฟลิปปนส 5 ป 

9 Daito Bunka University   ประเทศญี่ปุน 3 ป 
10 Aoyama Gakuin University (AGU) ประเทศญี่ปุน 5 ป 
11 The National Institute of Oriental 

Languages and Civilizations (INALCO) 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส 5 ป 

12 ESC Rennes School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส 5 ป 
13 Namseoul University สาธารณรัฐเกาหลี 5 ป 
14 Hankuk University of Foreign Studies - 

HUFS 
สาธารณรัฐเกาหลี 5 ป 

15 Seoul National University of Technology สาธารณรัฐเกาหลี 5 ป 
16 The Graz University of Technology (TU 

Graz) 
สาธารณรัฐออสเตรีย 5 ป 

17 Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI 
Yogyakarta) 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 5 ป 

18 Institute of Management and Regional 
Economics (IBR), Lucerne University of 
Applied Sciences and Arts 

สมาพันธรัฐสวิส 5 ป 

19 University of Western Sydney (UWS) ประเทศออสเตรเลีย 5 ป 
20 Kingston University Higher Education สหราชอาณาจักร 5 ป 
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ลําดับ ชื่อสถาบัน ประเทศ ระยะสัญญา 

Corporation 
21 Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย 3 ป 

 

ภาคผนวก 12 
การประมวลผลการปฏิบตัิงานของหัวหนาภาควิชา 

ในรอบป พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยไดรับทราบรายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนา
ภาควิชา จํานวน 12 ราย ดังนี้ 

 
ช่ือหัวหนาภาค ภาควิชา คณะ 

1.ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภริดี 
เกษมศุข 

สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมศาสตร 

2.อาจารย ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง สถาปตยกรรมศาสตร 
3.ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา 
นิพันธสุขกิจ 

ประวัติศาสตร อักษรศาสตร 

4.อาจารยนาตยา อยูคง สังคมศาสตร อักษรศาสตร 
5.อาจารย พ.อ.อ.ดร.สมคิด                    
ภูมิโคกรักษ 

ภูมิศาสตร อักษรศาสตร 

6.ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพันธ           
บางยี่ขัน 

จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร 

7.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจวบ 
กลอมจิตร 

วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

8.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐกาญจน 
หงสศรีพันธ 

วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

9.ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ             
สมุหเสนีโต 

เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

10.อาจารย ดร.ธรวิภา พวงเพ็ชร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

11.อาจารย ดร.ชูเกียรติ  สอดศรี วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

12.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทสพล         
เขตเจนการ 

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก 13 
คณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะกรรมการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน           
- คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ   
- คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร    
- คณะกรรมการกล่ันกรองดานกฎหมายของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดี 
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ที่ปรึกษา
นายภราเดช พยัฆวิเชียร

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้รวบรวมเรียบเรียงและจัดทำาข้อมูล
นางสาวญาณิฐา  หลิมวัฒนา

นางประไพพรรณ  ขำาภาษี

นางสาวฐิติมา  น้อยแอ

นางเบ็ญจพร  โรจนวิภาต

นางสาวจันทิมา เขมะนุเชษฐ์
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