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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย
รายงานผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบป พ.ศ. 2557 (มกราคม – ธันวาคม
2557) ฉบับนี้เปนรายงานผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5 ที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น
เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทําใหทราบวาสภามหาวิทยาลัยไดทํา
หนาที่ตามที่กําหนดไวอยางไรบาง รวมทั้งการกํากับ ติดตาม ผลักดัน การใหขอเสนอแนะในดานตางๆ เพื่อชวยให
การทํางาน การพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว
ในรอบป 2557 มีนโยบายและเรื่องสําคัญที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบและไดกํากับติดตามการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง ทําใหการดําเนินงานมีความกาวหนาเปนตามลําดับ อาทิ โครงการขยายพื้นที่เพื่อรองรับ
พื้นที่สวนขยายการจัดการศึกษา (City Campus) ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัดซื้อที่ดินที่เมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ
จ.นนทบุรี ประมาณ 10 ไร แลวและอยู ระหวางการจัดทําแผนเพื่อใชประโยชนต อไป ราง พระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัย ศิล ปากร พ.ศ. .... ซึ่งจะเสนอสภานิติบัญ ญัติแหงชาติ (สนช.) พิจารณาตอไป นอกจากนั้นสภา
มหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบและใหขอสังเกต ขอเสนอแนะตอแผนงานที่สําคัญๆ อาทิ แผนพัฒนาคณะวิชา
หนวยงาน ตามที่คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ที่เขามารับตําแหนงใหมนําเสนอ ซึ่งนับวาเปนประโยชน
มากทั้งตอสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและคณะวิชา หนวยงาน ที่ไดมีสวนรวมในการคิดและการพัฒนารวมกัน
อยางสรางสรรค
การทํ างานของสภามหาวิ ทยาลั ย มาจากความรวมมือของทุกฝาย จึ งขอขอบพระคุ ณศาสตราจารย
เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดที่ผานมาทุกทาน
ที่ไดทุมเทเสียสละเวลาชวยทํางานใหมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ ดร.กฤษณพงศ กีรติกร อดีตประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ที่ไดชวยวางระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงตางๆ รวมทั้ง
คณะกรรมการทุกชุดที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้นซึ่งไดชวยกลั่นกรองงานและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
อยางยิ่งตอสภามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณผูบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย บุคลากร นักศึกษาทุกคน ซึ่งเปนผูที่มี
บทบาทที่สําคัญยิ่งในการทํางาน การขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานตางๆ ตามที่กําหนดไว
ในป 2558 มีแผนงาน กิจกรรม/โครงการที่สําคัญๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวและตองดําเนินการอีก
หลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง การกาวสูประชาคมอาเซียน การปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ การจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย การจัดอันดับมหาวิทยาลัย จึงขอเปนกําลังใจใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทุกทาน ผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคน ในการ
รวมกันทํางานอยางสร างสรรค ด วยความมุงมั่น และเสียสละ โดยมีจุ ดมุงหมายรว มกัน คือ เพื่อใหงานของ
มหาวิทยาลัยสัมฤทธิ์ผลตามที่กําหนดไว ซึ่งผลสําเร็จของงานจะนําไปสูความเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร สังคมและประเทศชาติตอไป
(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
3 กรกฎาคม 2558
ก

บทสรุปผูบริหาร
ในรอบป พ.ศ. 2557 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมจํานวน 12 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุม
จํานวน 219 เรื่อง จําแนกเปนวาระแจงเพื่อทราบ จํานวน 59 เรื่อง วาระเพื่อพิจารณา จํานวน 153 เรื่อง
วาระเชิงนโยบาย จํานวน 1 เรื่อง และวาระอื่นๆ จํานวน 6 เรื่อง โดยเฉลี่ยประชุมครั้งละ 18 เรื่อง กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมาเขารวมประชุมโดยเฉลี่ยครั้งละ 31 คน ( จากจํานวนทั้งหมด 37 คน) คิดเปนรอยละ
82.88
ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้
1.ผลการดํ า เนิ น งานตามอํ า นาจ หน า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ กํ า หนดไว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ
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
และให ค วามเห็ น ชอบ ให ข อเสนอแนะต อ แผนพั ฒ นาของคณะวิ ช า หน ว ยงาน ระยะ 4 ป ตามที่ ค ณบดี
ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ที่ไดรับการแตงตั้งใหมนําเสนอ จํานวน 5 หนวยงาน
1.2 ให ค วามเห็ น ชอบระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นี้ 1)พระราชบั ญ ญั ติ
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 อนุมัติผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จํานวน 5 ราย
1.5 อนุมัติเกี่ยวกับหลักสูตร ดังนี้ 1) อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรที่ไมกระทบโครงสรางหลักสูตร
จํานวน 99 หลักสูตร 2) อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร
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 จํ านวน 1,615,685,100 บาท 2) อนุมัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ปงบประมาณ พ.ศ.2557 วงเงิน 216,667,500 บาท จากเงินรายไดมหาวิทยาลัยประเภทเงินคงคลัง จัดซื้อ
ที่ดิน ณ เมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 10 ไร 1 งาน 27 ตารางวา โดยมหาวิทยาลัยจะ
ตั้งงบประมาณเงินรายไดในปตอๆ ไป ปละประมาณ 20 ลานบาท เพื่อใชคืนเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยจน
ครบตามจํานวนที่ไดรับอนุมัติ เริ่มในปงบประมาณเงินรายได 2559-2560
1.10 แตงตั้งคณะกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหนง จํานวน 4 ชุด ดังนี้ 1) คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข 2) คณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 3) คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 4) คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ง

2. ผลการดํ า เนิ น งานในด า นการกํ า กั บ ติ ด ตาม และหน า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ กํ า หนดไว ใ นระเบี ย บ
ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ
2.1 ให ค วามเห็ น ชอบผลการประเมิ น การขอกํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ ดั ง นี้ 1) ผู ช ว ย
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) รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2556
2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2556
(วันที่ 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 3) เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557
2.6 แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการประจําหนวยงาน จํานวน 1 หนวยงาน
2.7 ใหความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ในรอบปที่ 1 ของการปฏิบัติงาน (วันที่ 13 มีนาคม 2556 - 12 มีนาคม 2557) พรอมทั้งไดมอบขอเสนอแนะ
แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา ใหอธิการบดีนําไปพิจารณาดําเนินการตอไป
2.8 รับทราบรายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา จํานวน 12 ราย
2.9 เห็นชอบการปรับรูปแบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติของ
มหาวิทยาลัยจากแบบหนวยกิตเปนแบบเหมาจาย ตามโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
เสนอ โดยเริ่มใชกับนักศึกษาใหมรุนที่จะเขาศึกษาในปการศึกษา 2558 เปนตนไป
2.10 เห็นชอบการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เปนตนไป
2.11 อนุมัติกรอบอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้ 1) พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 67 อัตรา 2) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
จางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) จํานวน 11 อัตรา 3) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจาง
ดวยเงินรายได (ในสวนภารกิจเฉพาะ) สายบริหารงานและปฏิบัติงานทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
3. การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อชวยกลั่นกรองงาน ใหขอคิด ขอเสนอแนะตอ
สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ สรุปไดดังนี้
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร (ดร.กฤษณพงศ กีรติกร เปนประธาน)
คณะกรรมการไดชวยวางระบบดานการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งใหขอเสนอแนะในการ
วางแผนการดําเนินการตอไปของมหาวิทยาลัย โดยสรุปการดําเนินการของคณะกรรมการ ไดดังนี้
1) ชวยวางระบบและใหขอเสนอแนะเพื่อใหมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการดานการเงิน
แบบยั่งยืน เพื่อลดความเสี่ยงดานการเงิน การบัญชี ของมหาวิทยาลัย
จ

2) ติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่ใหกับมหาวิทยาลัย และเห็นวา
โดยรวมมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ไดมีความกาวหนาอยางมีนัยสําคัญ สามารถการแกปญหาสะสมจากอดีต
และวางกลไกไมใหปญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ําใหม
3) ขั้นตอนตอไปเปนการวางยุทธศาสตร การสรางความมั่นคงและความยั่งยืนใหมหาวิทยาลัย
โดยใชขอมูลการเงิน เปนกลไกสํ าคัญ อาทิ 1) การทําแผนบูรณาการระดับมหาวิทยาลัยที่แผนการเงินเปน
สวนประกอบสําคัญในการสรางความยั่งยืนใหมหาวิทยาลัย ใหครอบคลุมมากกวาการพิจารณางบประมาณ
รายรับรายจายปตอป มีการวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงินในระยะกลางและระยะยาว 2) ปรับวัฒนธรรมการ
จัดการดานการเงินการคลัง จากการควบคุมหรือการออกคําสั่ง (Command oriented) เปนการใหบริการ
(Service oriented) สรางกลไกสนับสนุนการปฏิบัติใหงายและชัดเจน
3.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการเงิน (นายไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ เปนประธาน)
คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการเงิน การจัดหาผลประโยชนจากเงินรายได การกลั่นกรอง
งบประมาณ การเงิน กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยสรุปดังนี้
1) กลั่นกรองงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
2) กลั่ น กรองและให ข อ เสนอแนะต อ มหาวิ ท ยาลั ย ในการปรั บ รู ป แบบการจั ด เก็ บ
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยจากแบบหนวยกิตเปนแบบเหมาจาย
3) ใหขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนําเงินรายไดของมหาวิทยาลัยไปลงทุนในกองทุนสวน
บุคคลเพื่อหาประโยชน
4) ใหขอเสนอแนะ เกี่ยวกับ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาลงทะเบียน
และคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
5) ร ว มกั บ มหาวิ ทยาลั ย หารื อแนวทางและมาตรการในการปอ งกัน มิ ใหเกิ ดปญ หาดา น
การเงินในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไดกําหนดมาตรการตางๆ อาทิ 1) การตรวจสอบบัญชีเงินฝากประเภท
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยที่ฝากไวกับธนาคารพาณิชยวามีจํานวนเงินในบัญชีตรงตามยอดเงินที่ปรากฏในสมุด
บัญชีหรือไม โดยการสอบถามเปนหนังสือกับธนาคาร รวมทั้งการตรวจสอบยอดเงินในสมุดบัญชีแบบออนไลน
2) ลดจํานวนบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย ที่ปจจุบันมีอยูมากกวาหนึ่งรอยบัญชีลงเพื่อใหการ
ควบคุมดูแล และตรวจสอบดานการเงินและบัญชีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3) ควรพิจารณาจัดจางบริษัทที่
ปรึกษาซึ่งเชี่ยวชาญดานการวางระบบการเงินและการตรวจสอบดานการเงินและบัญชีจากภายนอกมาชวย
ตรวจสอบระบบการควบคุมและระบบการเงิน รวมทั้งการวางระบบในการปองกันและแกไขจุดออนตางๆ
ของมหาวิทยาลัย
3.3 คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์
อุวรรณโณ เปนประธาน) คณะกรรมการไดชวยพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติโดยสรุป ดังนี้
1) เสนอรายงานผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารย จํานวน
56 ราย โดยปจจุบันขั้นตอนการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสามารถดําเนินการไดรวดเร็วขึ้นใชเวลา
เฉลี่ยประมาณ 8-10 เดือน
2) พิจารณากลั่นกรองรายชื่อวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
เพื่อใหเปนไปตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
ฉ

3.4 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 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) กลั่นกรองการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่ไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 99 หลักสูตร
2) กลั่นกรองการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร จํานวน 8
หลักสูตร 3) พิจารณาการเสนอขอเปดหลักสูตรใหม จํานวน 5 หลักสูตร
3.5 คณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ศาสตราจารยกิตติคุณ
ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปนประธาน)
คณะกรรมการได ช ว ยกลั่ น กรอง ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ก อ นเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 ฉบับ 2) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวน 3 ฉบับ
3.6 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
(นายสุมนต สกลไชย เปนประธาน)
คณะกรรมการได ช ว ยดํ า เนิ น การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
อธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช) ในรอบปที่ 1 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2556- 12
มีนาคม 2557)
โดยคณะกรรมการไดนําเสนอรายงานผลติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช) ในรอบปที่ 1 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2556- 12
มีนาคม 2557) พรอมทั้งใหขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนามหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อมอบใหอธิการบดีนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป

ช

สวนที่ 1
ขอมูลเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
สภามหาวิทยาลัยศิลปากรประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 37 คน คือ
1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 16 คน)

นายภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

นางดวงสมร วรฤทธิ์

นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย

นายณรงค โชควัฒนา

นางสาวนวพร เรืองสกุล

ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

รายงานผลการดำ�เนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2557

1

นายบุญชัย เบญจรงคกุล

ศ.ดร.สนิท อักษรแกว

นายอนุชาติ คงมาลัย

ศ.พิเศษ พิสิฐ เจริญวงศ

ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม

นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล

นายวีระ โรจนพจนรัตน

นายสุมนต สกลไชย

ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท

หมายเหตุ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดรับพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558
2

รายงานผลการดำ�เนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2557

2

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 3

รายงานผลการดำ�เนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2557

3

ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร

1.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา (จํานวน 9 คน)

ศ.วิโชค มุกดามณี
คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ

4

ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห
คณะโบราณคดี

รายงานผลการดำ�เนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2557

ศ.ดร.วิชัย ศรีคํา
คณะอักษรศาสตร

4

ผศ.อาวิน อินทรังษี
คณะมัณฑนศิลป

ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย
คณะศึกษาศาสตร

รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ
คณะวิทยาศาสตร

รศ.ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง
คณะเภสัชศาสตร

ผศ.ดร.สุเชษฐ สมุหเสนีโต
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ.ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
การเกษตร
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1.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง (จํานวน 2 คน)

นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต
ประธานสภาคณาจารย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
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2.อํานาจ หนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 16 ไดกําหนดอํานาจ หนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม
และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2) วางระเบียบและออกขอบังคับของมหาวิทยาลัยและอาจมอบใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัย
เปนผูวางระเบียบและออกขอบังคับสําหรับสวนราชการนั้นเปนเรื่องๆ ไปก็ได
3) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
4) เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน
สํ านั กและศู น ย ห รื อหน ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ ออยางอื่น ที่มีฐ านะเทีย บเทาคณะรวมทั้งการแบง สว นราชการของ
หนวยงานดังกลาว
5) อนุมัติการรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบ ซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัย
6) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด
7) พิจารณาดําเนินการเพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและพิจารณาถอดถอนอธิการบดี
8) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และ
หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา
9) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและพิจารณาถอดถอนศาสตราจารย
และศาสตราจารยพิเศษ
10) แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ
11) วางระเบียบและออกขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการเงิน และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
12) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
13) แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือ เพื่อ
มอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
14) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด
นอกจากมีอํานาจ หนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2530 มาตรา
16 แลว สภามหาวิทยาลัยยังมีอํานาจ หนาที่อื่นๆ ตามที่กําหนดในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ
1) ให ค วามเห็ น ชอบการทํ า ความตกลงทางวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ใน
ตางประเทศ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรว มมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ.2550
2) ใหความเห็นชอบแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
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3) การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตออายุราชการ และพิจารณาอนุมัติการตอเวลา
ราชการของอาจารย
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
4) อนุ มั ติ ก ารกํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการให ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง บุ ค คลให ดํ า รง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่2) พ.ศ.2550
5) การรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามหนั งสื อสํ านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(4)/ว1607 ลงวัน ที่
23 ธันวาคม 2551 เรื่อง แนวทางการดําเนินการรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ ก.พ.อ.
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/2551 เมื่ อ วั น ที่ 17 ธั น วาคม 2551 ได กํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น การรั บ โอน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
6) การพิจารณารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553
3.อํานาจ หนาที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2531 กําหนด อํานาจ
หนาที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
3.1 นายกสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจ หนาที่
(1) เปนประธานในที่ประชุม และรักษาระเบียบการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับ
(2) ดําเนินกิจกรรมและเปนผูแทนในกิจการของสภามหาวิทยาลัย
(3) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือตามที่ขอบังคับมหาวิทยาลัยกําหนดไว
3.2 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจ หนาที่
(1) ชวยนายกสภามหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไปหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(2) เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทํา
หนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย และใหมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัยตามที่กําหนด
ไว
3.3 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจ หนาที่
(1) เชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยกําหนด
(2) จัดระเบียบวาระการประชุม เตรียมรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวของกับวาระการประชุม
ตามที่ประธานมอบหมาย
(3) แจงระเบียบเรื่องตอที่ประชุม
(4) จัดทํารายงานการประชุม
(5) แจงมติของสภามหาวิทยาลัยไปยังผูที่เกี่ยวของ
(6) เก็บรักษาเอกสารของสภามหาวิทยาลัย
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประธานหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
8
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4. โครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัย
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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
ตารางที่ 1 จํานวนระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่
1/2557
2/2557
3/2557
4/2557
5/2557
6/2557
7/2557
8/2557
9/2557
10/2557
11/2557
12/2557
รวมทั้งหมด
เฉลี่ย

จํานวนวาระปกติ (เรื่อง)
จํานวนวาระลับ (เรื่อง) รวมวาระการ
เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เชิงนโยบาย วาระอื่นๆ เพือ่ ทราบ เพื่อพิจารณา ประชุมแตละครั้ง
2
7
1
3
13
6
7
1
3
17
7
11
1
2
21
3
8
1
3
15
4
10
3
17
3
11
2
1
3
20
3
10
5
18
5
9
1
1
4
20
8
12
3
23
4
13
1
4
22
4
7
3
14
3
7
4
5
19
52
112
1
6
7
41
219
18.25
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6. การพัฒนาระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัยและเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกแกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยในการสืบคนขอมูล รวมทั้งพัฒนาระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารของสภามหาวิทยาลัย ในป
พ.ศ. 2556 -2557 สํ า นั กงานสภามหาวิท ยาลัย ไดจัดทํ าโครงการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ดว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) และพัฒนาเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
2) เพื่อประหยัดคาใชจาย ทรัพยากรในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
3) เพื่อชวยในการจัดเก็บเอกสารใหเปนระบบ และการสืบคนขอมูลมีความสะดวก รวดเร็ว
4) เพื่อพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยใหสามารถเผยแพรขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ
กิจกรรม ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้มหาวิทยาลัย ไดมอบหมายใหศูนยคอมพิวเตอรชวยดําเนินการในเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการ
ประชุม e-Meeting และปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการดังกลาวไดดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว ดังนี้
6.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยดวยระบบ e-Meeting
เมื่อสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและศูนยคอมพิวเตอร ไดดําเนินการพัฒนาระบบการประชุม
สภามหาวิ ทยาลั ย ด ว ยระบบ e-Meeting เสร็จ แลว ไดเริ่ มนํา มาทดลองใชครั้ งแรกในการประชุม สภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2557 วันที่ 9 เมษายน 2557
ปจจุบันกรรมการสภามหาวิทยาลัยสามารถเลือกที่จะใชระบบการประชุมแบบเดิม คือ แฟม
เอกสาร หรือใชระบบ e-Meeting ก็ได สําหรับในสวนของผูบริหารที่เขารวมประชุมในฐานะผูสังเกตการณ
ซึ่งเดิมจะไดรับแฟมวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยดวยนั้น ก็ปรับใหใชระบบ e-Meeting ทั้งหมด ซึ่งเมื่อนํา
ระบบการประชุม e-Meeting มาใชแลว ไดชวยอํานวยความสะดวกแกกรรมการสภามหาวิทยาลัยและทําให
มหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัยประหยัดเวลา งบประมาณคาถายเอกสาร ประหยัดทรัพยากรตางๆ
จํานวนมาก
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6.2 การปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เดิมเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยลาสมัย มีปญหาในการเผยแพร การสืบคนขอมูล
ทําใหผูใชบริการไมไดรับความสะดวก
เมื่อไดมีการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยแลว ทําใหปจจุบันสามารถเผยแพร
ขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ กิจกรรมตางๆ ของสภามหาวิทยาลัยไดครบถวนสมบูรณมากขึ้น ชวยใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลั ย ผูรับบริการไดรับ ทราบขอมูลที่ครบถวนสมบูรณมากขึ้น รวมทั้งชวยใหการสืบคน ขอมูล
สารสนเทศตางๆ ไดรับความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนภาพที่ 3 หนาเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

14 รายงานผลการดำ�เนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2557

14

7. การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ในป พ.ศ. 2557 สภามหาวิ ท ยาลั ย โดยสํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด ทํ า ข า วสารสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธการทํางานของสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมของสภา
มหาวิทยาลัย รวมทั้งขอมูลและสาระความรูตางๆ ใหประชาคมรับทราบ จํานวน 6 ฉบับ (ออกทุกรอบ
2 เดือน)
โดยขาวสารสภามหาวิทยาลัย จะมอบใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร ในวันประชุมสภา
มหาวิทยาลัย และเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th)

ขาวสารสภาฯ ฉบับที่ 9 (ธันวาคม 56-มกราคม 57)

ขาวสารสภาฯ ฉบับที่ 10 (กุมภาพันธ 57-มีนาคม 57)

ขาวสารสภาฯ ฉบับที่ 11 (เมษายน 57-พฤษภาคม 57) ขาวสารสภาฯ ฉบับที่ 12 (มิถุนายน 57-กรกฎาคม 57)
15
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ขาวสารสภาฯ ฉบับที่ 13 (สิงหาคม 57-กันยายน 57) ขาวสารสภาฯ ฉบับที่ 14 (ตุลาคม 57-พฤศจิกายน 57)
แผนภาพที่ 4 ขาวสารสภาฯ ฉบับที่ 9 -14
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8. การพัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในป พ.ศ. 2557 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเขารวมประชุม สัมมนาใน
กิจกรรม/โครงการที่หนวยงานตางๆ จัดขึ้นดังนี้
ตารางที่ 3 กรรมการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเขารวมประชุม สัมมนา
รายชื่อ
1.ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช
อธิการบดี
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัย)

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

หลักสูตร
ประชุมวิชาการ ทปอ.
ประจําป 2557 เรื่อง
“ผลงานวิชาการรับใชสังคม
:แนวทางสนับสนุนกรอบ
รูปแบบและมาตรฐาน
เอกสารแนวทางการ
ประเมินและขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย” วันที่ 20-24
ธันวาคม 2557
ประชุมนานาชาติและ
นิทรรศการ The 10th Qs
Asia pacific Professional
leaders in Education
Conference and
Exhibition วันที่ 10-14
พฤศจิกายน 2557
ประชุมวิชาการ ทปอ.
ประจําป 2557 เรื่อง
“ผลงานวิชาการรับใชสังคม
:แนวทางสนับสนุนกรอบ
รูปแบบและมาตรฐาน
เอกสารแนวทางการ
ประเมินและขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย” วันที่ 20-24
ธันวาคม 2557

ผูจัด /สถานที่
ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม
จัดโดย 1.ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศ
ไทย (ทปอ.)
2.สถาบันคลังสมองของชาติ
3.Engagement Thailand
4.โครงการจัดตั้งหนวยสนับสนุน
วิชาการรับใชสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จัดโดย Taipei Medical University ณ
กรุงไทเป ประเทศใตหวัน

ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม
จัดโดย 1.ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศ
ไทย (ทปอ.)
2.สถาบันคลังสมองของชาติ
3.Engagement Thailand
4.โครงการจัดตั้งหนวยสนับสนุน
วิชาการรับใชสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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สวนที่ 2
ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ในรอบป พ.ศ.2557
ในรอบป พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยมีประชุมจํานวน 12 ครั้ง โดยไดดําเนินการตามอํานาจ หนาที่ที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 16 และตามอํานาจ หนาที่ที่กําหนดไว ใน
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ
นอกจากนั้นในการทํางานของสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ขึ้นเพื่อชวยกลั่นกรอง
ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ กอนที่สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหความเห็นชอบ อนุมัติ ซึ่งชวยใหการทํางาน
ของสภามหาวิทยาลัยเปนไปดวยความละเอียด รอบคอบและรวดเร็วมากขึ้น
ผลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยในรอบป พ.ศ.2557 สรุปไดดังนี้
1.ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจ หนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 16
สภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ ใหความเห็นชอบ อนุมัติ รวมทั้งใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ เรื่องตางๆ ที่
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
เรื่องที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
1.วางนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ
การศึ ก ษา การวิ จั ย การให บ ริ ก ารทาง
วิชาการและการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(มาตรา 16 (1))

มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

1.1 มหาวิ ท ยาลั ย เสนอแผนปฏิ บั ติ เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2557-2560) และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป (พ.ศ.2557-2560) และ ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้
พ.ศ.2557
1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดในบาง
ยุทธศาสตรใหทาทายมากขึ้น อาทิ จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ
การทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศหลั งจากป
2557 และตัวชี้วัดอื่นๆ โดยการจัดใหมีกลไกในการติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดกอนสิ้นสุดปงบประมาณ และใชคาผลงานที่วัดไดเปนพื้นฐาน
เพื่อปรับคาเปาหมายในปตอไปใหสูงขึ้น มหาวิทยาลัยอาจนําเรื่องการ
กําหนดเปาหมายตัวชี้วัดบรรจุเปนวาระการประชุม retreat ของสภา
มหาวิทยาลัยก็ได
2) ใหมหาวิทยาลัยกําหนดแผนงาน โครงการ และวิธีการในการ
ดํ า เนิ น การ เรื่ อ ง การจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย (ranking) ซึ่ ง
ตั้งเปาหมายใหมหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 300 ของเอเชีย
ในป 2560 ใหชัดเจนมากขึ้น แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
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เรื่องที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย

มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
3) มหาวิ ท ยาลั ย ควรพิ จ ารณาจั ด ทํา ฐานข อมู ล โครงการด า น
ศิล ปวัฒ นธรรมที่ คณะวิ ช า และมหาวิ ท ยาลั ย จั ดทํ า กิ จ กรรม และ
โครงการเปนจํานวนมาก ซึ่งหลายโครงการอาจมีเนื้อหาและความรูที่
สามารถเชื่อมโยงกันได ซึ่งจะทําใหมหาวิทยาลัยสามารถสรางความ
เขมแข็งและศักยภาพในการเปนผูนําดานศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น และ
จัดเปนงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยดวย
4) ควรจัดใหมีการทําความเขาใจและตกลงกันระหวางผูบริหารและ
ฝายจัดทําแผนในระดับตางๆของมหาวิทยาลัย ตั้งแตระดับภาควิชา
คณะ และมหาวิทยาลัย เรื่องวิธีการจัดทํา การรวบรวมขอมูล และ
ความสัมพันธระหวางแผนงาน/โครงการในระดับตางๆ ดวย เนื่องจาก
บางภาควิชามีแผนงาน/ โครงการของภาควิชาที่จะดําเนินการ แตมิได
ปรากฏรายละเอียดในแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยที่ไดเสนอ
มา

1.2 มหาวิ ท ยาลั ย เสนอรายงานผลการ
ดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการและ
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 เดื อ น
(1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)

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

1.3 มหาวิ ท ยาลั ย เสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ
ราชการ และตั ว ชี้ วั ด สํ า นั ก งบประมาณ
ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 5 7
รอบ 12 เดื อ น ( 1 ตุ ล าคม 2556-30
กันยายน 2557)

เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ
ราชการ และตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557)
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้
1) ใหมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะตามที่นําเสนอไวในรายงานผล
การดํ า เนิ น งานฯ ไปดํ าเนิ น การแกไ ขปญ หาต างๆ เพื่อ ใหมี ผ ล
ดําเนินงานที่สูงขึ้น แลวรายงานความกาวหนาใหสภามหาวิทยาลัย
ทราบเปนระยะๆ ดวย
2) ใหมหาวิทยาลัยวางแผนการทํางานรวมกับคณะวิชา หนวยงานที่
ยั ง มี ผ ลการดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําป ในระดับปานกลาง เพื่อใหมีผลการดําเนินงานที่สูงขึ้น
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มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
1.4 มหาวิทยาลัยเสนอแผนปฏิบัติราชการ เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามที่
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
มหาวิทยาลัยเสนอ
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดสัดสวนคาน้ําหนักแตละพันธ
กิจ ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ดวย เพื่อ
นําไปใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีตามขอบังคับฯ ตอไป
2) ในการนําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปควรนําเสนอเฉพาะ
จุดเนน หรือจุดเดนของมหาวิทยาลัยที่ตองการจะดําเนินการ ปญหาที่
ตองการแกไข หรือประเด็นมหาวิทยาลัยที่ตองการพัฒนาในปนั้นๆให
ชัดเจน เพื่อใหสภามหาวิทยาลัย สามารถพิจ ารณากําหนดนโยบาย
หรื อ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ช ว ยผลั ก ดั น ให ก ารดํ า เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยสัมฤทธิ์ผล ตรงประเด็นยุทธศาสตร
ในการนําเสนอขอมูลดานงบประมาณในแตละยุทธศาสตร ควร
นําเสนอขอมูลเชิงเปรียบเทียบ กับปงบประมาณที่ผานมาดวย
3) กรรมการบางทานเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับเพิ่ม
งบประมาณในยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค เนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดานการเรียนการสอน และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย
ยังไมเปนที่นาพึงพอใจ และควรไดรับการปรับปรุงอีกหลายดาน อาทิ
อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก เปนตน และ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการวิจัยและสรางสรรคเพื่อกาวสูการเปน
มหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อ
พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สู ค วามเป น นานาชาติ และการจั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัย
4) ยุทธศาสตรที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนพัฒนารายได โดยนําขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2556 เรื่องแผนกลยุทธ
ทางการเงิน มาประกอบการจัดทําแผนดังกลาวดวย
5) เมื่อมหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปร อบ 6 เดือน และ 12 เดือน ใหมหาวิทยาลัยติดตามการ
ปฏิบัติ และรายงานใหทราบถึงผลการดําเนินการที่เปนจุดเดน และ
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)ของคณะวิชา หนวยงาน รวมทั้ง
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และใหระบุถึงความตองการการ
สนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยในดานใดดวย
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1.5 คณบดีคณะโบราณคดีเสนอแผนพัฒนา
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557- 2560)
(แผนพัฒนาคณะโบราณคดี ภาคผนวก 1
หนา 60)

มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบแผนพัฒนาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป
(พ.ศ.2557- 2560) ตามที่ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว คณบดี
คณะโบราณคดีเสนอ
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้
1) คณะควรเนนการทํางานในลักษณะบูรณาการในการดําเนินการ
ตามพั น ธกิ จ ของคณะ เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด องค ค วามรู ที่ จ ะช ว ยพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตและสรางประโยชนแกชุมชน สังคมประเทศชาติไดมาก
ขึ้น อาทิ การเปดหลักสูตรในลักษณะสหวิทยาการ การบุกเบิกในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถิ่น Forensic Anthropology
2) นอกจากนั้นควรสรางเครือขายความรวมมือทั้งกับหนวยงานรัฐ
และเอกชนเพื่อใชเปนชองทางในการสรางคุณคาและมูลคาใหเกิดขึ้น
จากความรูที่ บุ คลากรของคณะมี ส ะสมไว เ ป น จํา นวนมาก ในด า น
โบราณคดี ประวั ติ ศ าสตร และวั ฒ นธรรม อาทิ ร ว มมื อ กั บ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม องคกรปกครองทองถิ่นใน
การอบรมใหความรูแกบุคลากร และการจัดทําแบบเรียน หรือรวมมือ
กับ เอกชนในการสรางเนื้อหาเผยแพรในรูป ของสารคดี ภาพยนตร
หรือแมแตการสรางโปรแกรมการทองเที่ยวที่มีเอกลักษณขึ้น
3) คณะโบราณคดีควรมีบทบาทในการชวยแกไขปญหาและพัฒนา
สังคม โดยการใหขอมูล ความรูเชิงวิชาการที่ถูกตอง แตไมเกี่ยวของ
กับผลประโยชนของฝายใด อาทิ กรณี ปราสาทเขาพระวิหาร ความ
รุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน
4) มหาวิทยาลัยและคณะควรรวมกันพิจารณาหา กลยุทธตางๆที่ทํา
ให รั กษาสาขาวิ ช าที่นักศึกษาสนใจเรีย นนอย แตเปน สาขาวิช าที่มี
ความสํ า คั ญ เป น รากฐานที่ แ สดงถึ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ มี คุ ณ ค า ของ
ประเทศเอาไวได อาทิ สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก มานุษยวิทยา
เปนตน
5) สรางความรวมมือกับประเทศในประชาคมอาเซียนในดานตางๆ
อาทิ หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน การวิ จั ย รวมทั้ ง การให ทุ น แก
นั ก ศึ ก ษาของประเทศในประชาคมอาเซี ย นเข า มาศึ ก ษาในคณะ
โบราณคดี ซึ่งความรวมมือและกิจกรรม โครงการตางๆ เหลานี้จะชวย
สรางความเปนผูนําของคณะโบราณคดีในประชาคมอาเซียนดวย
6) มีขอเสนอแนะวาในยุทธศาสตรที่ 6 เรื่องการอนุรักษและสงเสริม
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติฯนั้น เห็นควรปรับเปาหมาย
จาก “คณะโบราณคดีเปนผูนําดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม” ใหเปน
ประโยคที่แสดงใหเห็น ถึง “คุณคา ” ของคณะโบราณคดีตอการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติ มากกวา
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มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
7) ควรสนับสนุน สงเสริมใหคณาจารยใหเผยแพรผลงานทางวิชาการ
เปนภาษาอังกฤษใหมากขึ้น เพื่อใหผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรมของ
ไทยและนักวิชาการของไทยออกสูระดับนานาชาติ
8) คณะโบราณคดีเปนคณะที่มีคุณคาตอมหาวิทยาลัยศิลปากร สังคม
และประเทศชาติจากฐานความรูที่มีอยู แตก็จําเปนตองกาวใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงดานกายภาพและวิทยาการ ที่ผานมาขาดการบริหาร
จัดการที่ทันสมัย รวมทั้งอาจขาดแคลนงบประมาณ มหาวิทยาลัยจึง
ตองเขาไปมีบทบาทและใหการสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนา
คณะโบราณคดีใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผนงาน ใหมีความ
เขมแข็งเปนคณะที่เปนอัตลักษณของศิลปากร สรางคุณคาตอสังคม
และประเทศชาติ ตอไป มหาวิทยาลัยและคณะโบราณคดีจึงควรไป
หารื อ กั น ถึ ง นโยบาย ยุ ท ธศาสตร แผนงานและกิ จ กรรมที่ ต อ ง
ดําเนินการรวมทั้งทรัพยากรและการสนับสนุนที่ตองการเพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย และนํามาหารือกับสภามหาวิทยาลัยตอไป

1.6 คณบดี ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ แผนพัฒนา
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2557 -2560)
(แผนพั ฒ นาคณะวิ ศ วกรรมศาสตร ฯ
ภาคผนวก 2 หนา 64)

เห็ น ชอบแผนพั ฒ นาคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557 -2560)
ตามที่ ผู ชว ยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา พั ฒ นถาบุ ต ร คณบดี ค ณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ และใหนําไปใชใน
การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ช ว ย
ศาสตราจารย ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร ตอไป

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

เห็ น ชอบแผนพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ระยะเวลา 4 ป (13 กรกฎาคม 2557-12 กรกฎาคม 2561) ตามที่
รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เสนอ และใหนําไปใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของรองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ ตอไป
โดยมีขอ สังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้
1) มีแผนงานที่บัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอ และเห็นวามีความสําคัญ จึงควรจัดทํา
เปนแผนปฏิบัติงาน (Action plan) เพื่อใหการดําเนินงานมีความชัดเจนมากขึ้น
คือ
1.1) เรื่องทรัพยสินทางปญญา
1.2) ดานภาษาตางประเทศ
แนวทางการพัฒนาความสามารถดานภาษาตางประเทศของนักศึกษา อาทิ
การสอบประเมินความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เข ามาศึกษา
แล วพั ฒนาตามขี ดความสามารถของนั กศึ กษา นอกจากนั้ นควรเน นการ
ดําเนินงานเพื่อใหนักศึกษามีทักษะ ความสามารถในการสื่อสาร และการอาน
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1.8 คณบดี ค ณะดุ ริ ย างคศาสตร เ สนอ
แ ผ น พั ฒ น า ค ณ ะ ดุ ริ ย า ง ค ศ า ส ต ร
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ระยะเวลา 4 ป
(ปงบประมาณ พ.ศ.2558 -2561)
(แผนพัฒนาคณะดุริยางคศาสตร
ภาคผนวก 4 หนา 69)

มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
หนังสือ ตําราภาษาอังกฤษ อาทิ การปรับวิธีการสอน การจัดอบรมหลักสูตร
ตางๆ เปนตน
2) การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาควรเนนภาคปฏิบัติ การเรียนรูโดย
ใชปญหาของสังคมเปนฐาน (Problem-based Learning) ซึ่งจะทํา
ใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ศิลปากรมีคุณภาพ เปนอัตลักษณที่สราง
ชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย และเปนแรงจูงใจใหนักศึกษาตองการเขามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมากขึ้น
3) ควรพิจารณาใหทุนการศึกษา แกนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ใหศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น เพื่อสราง
แรงจูงใจใหนักศึกษาที่มีความสามารถเขามาศึกษา รวมทั้งเปนการเพิ่มจํานวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีกทางหนึ่งดวย
เห็ น ชอบแผนพั ฒ นาคณะดุ ริ ย างคศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2558 -2561) ตามที่ อาจารย
ดําริห บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตรเสนอ และใหนําไปใช
ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย
ดําริห บรรณวิทยกิจ ตอไป
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรสรางความรวมมือกับหนวยงาน องคกร ภายนอก ใหมากขึ้น
อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม ในการใชพื้นที่ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศ
ไทย สถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นา ซึ่ ง จะเกิ ด ประโยชน ต อ การ
พัฒนาการเรียนการสอน และการสรางภาพลักษณของคณะ
2) มหาวิ ท ยาลั ย และคณะดุ ริ ย างคศาสตร ค วรมี ส ว นส ง เสริ ม และ
สนับสนุน ใหภาคสวนตางๆ ในสังคมไทยเห็นความสําคัญของดนตรี
โดยเฉพาะในการนํ า มาช ว ยพั ฒ นาสมอง จิ ต ใจและอารมณ ข อง
เด็กไทย
3) ควรใชสื่อ เทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการนําเสนอผลงาน ซึ่งมี
หลายช อ งทาง อาทิ ผ า นระบบดิ จิ ต อล การสร า ง Application
YouTube เพราะสื่อตางๆ เหลานี้ ประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึงได
งาย ชวยประหยัดงบประมาณคาใชจาย และชวยแกไขปญหาขอจํากัด
ดานพื้นที่ของคณะดวย
4) คณะดุริยางคศาสตรมีศักยภาพมากในหลายดาน เชน มีอาจารยที่
มีความสามารถสูง และการบูรณาการศิลปศาสตร แตยังไมไดพัฒนา
ให เ ต็ ม ศั ก ยภาพ เนื่ อ งจากมี ข อ จํ า กั ด ด า นงบประมาณ และพื้ น ที่
มหาวิทยาลัยและคณะดุริยางคศาสตรจึงควรรวมกันพัฒนาและแกไข
ปญหา ซึ่งจะชวยใหคณะดุริยางคศาสตรสามารถพัฒนาไดมากขึ้น
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1.9 คณบดี ค ณะสถาป ต ยกรรมศาสตร
เสนอแผนพัฒนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ระยะเวลา 4 ป
(พ.ศ.2557-2560)
(แผนพั ฒ นาคณะสถาป ต ยกรรมศาสตร
ภาคผนวก 5 หนา 72)

มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบแผนพัฒนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2557-2560) ตามที่ รองศาสตราจารย ดร.
ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร เสนอ
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้
1) คณะสถาปตยกรรมศาสตรควรมีการบูรณาการ การทํางานกับ
คณะวิ ช า หน ว ยงานอื่ น ๆ ให ม ากขึ้ น เช น ด า นหลั ก สู ต ร การจั ด
โครงการบริการวิชาการ ซึ่งจะสรางอัตลักษณและคุณคาใหคณะมาก
ขึ้น
2) คณะสถาปตยกรรมศาสตรควรรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อ
แสดงบทบาทและศักยภาพของคณะใหมากขึ้น อาทิ
- ควรร ว มมื อ กั บ กรมศิ ล ปากร กระทรวงวั ฒ นธรรม ซึ่ ง มี
โบราณสถาน อาคารสถาปตยกรรมที่จะตองดูแลบํารุงรักษา บูรณะ
จํานวนมากแตหนวยงานดังกลาวไมมีกําลังเพียงพอที่จะดําเนินการได
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งมีองคความรูในเรื่องดังกลาวควรเขาไป
ชวยดําเนินการซึ่งอาจจะจัดเปนโครงการบริการวิชาการ นอกจากนั้น
ยังเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขาไปฝกงานดวย
- ควรรว มมือกับ องคกรปกครองสว นทองถิ่นในการจัดอบรมให
ความรูแกเจาหนาที่ซึ่งยังขาดความรู ความชํานาญในหลายดาน อาทิ
การออกแบบวางผังเมือง
3) เมื่อเขาสูประชาคมอาเซียนสาขาสถาปตยกรรมเปนวิชาชีพหนึ่งที่
สามารถเคลื่อนยายแรงงานไดโดยเสรี คณะสถาปตยกรรมศาสตรจึง
ควรเตรียมความพรอมในดานตางๆ ใหแกนักศึกษา อาทิ ความรูเรื่อง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
4) คณะสถาปตยกรรมศาสตรควรพิจารณาเปดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาการออกแบบผังเมือง นอกเหนือจากระดับปริญญา
โท สาขาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม ซึ่งไดเปดสอนมา
เป น เวลานานแล ว ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ตอบสนองความต อ งการขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น อบต. ที่ตองการบุคลากรดานการออกแบบผัง
เมืองจํานวนมาก
5) คณะสถาปตยกรรมศาสตรควรวางแผนและสนับสนุนงบประมาณ
ดานการวิจัยและสรางสรรคแกบุคลากรใหมากขึ้น
6) คณะสถาปตยกรรมศาสตรควรริเริ่มจัดโครงการบริการวิชาการที่
สรางสรรคและเกิดประโยชนแกสังคมประเทศ ใหมากขึ้น อาทิ การ
ออกแบบอาคาร บานประหยัดพลังงาน บานอัจฉริยะราคาถูก บานที่
มีพื้นที่ใชสอยสูงสุด เปนตน
7) คณะสถาปตยกรรมศาสตรควรพิจารณาใชพื้นที่ใชสอยตาง ๆ ที่
คณะวิชามีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน พิจารณาการจัดการเรียน
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มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
การสอน ณ อาคารศิลปพีระศรี 1

2.วางระเบีย บและการออกขอบั งคับ ของ
มหาวิทยาลัย
(มาตรา 16 (2))
2.1 มหาวิทยาลัยเสนอพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. …
(รายละเอียดพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. …ภาคผนวก 6 หนา 76)

1.ประเด็ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย และสภาคณาจารย เสนอให ส ภา
มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1) เห็นชอบองคประกอบของสภามหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัย
เสนอ คือ
1.1) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 15 คน
1.2) บุคคลภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 14 คน
1.3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 6 คน
ประเภทผูบ ริหาร (รองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหนาสวนงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ)
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
และพนั ก งาน เนื่ อ งจาก คํ า ว า สภาคณาจารย แ ละพนั ก งาน จะ
ครอบคลุมความเปน ตัว แทนของบุคลากรทุกสายของมหาวิทยาลั ย
สํ า หรั บ กระบวนการ วิ ธี ก ารได ม าซึ่ ง ประธานสภาคณาจารย แ ละ
พนักงาน ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับ โดยใหมีคณาจารย
ประจําเปนประธานสภาคณาจารยและพนักงาน และใหมีรองประธาน
จากขาราชการและพนักงานสายสนับ สนุน วิช าการจํานวนหนึ่งคน
และจากคณาจารยประจําอีกจํานวนหนึ่งคน
ทั้งนี้ รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย ขอสงวน
สิทธิ์ไมเห็นดวยในประเด็นการใชคําวา สภาคณาจารยและพนักงาน
แทน สภาคณาจารย
2) ประเด็ นวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
เห็นชอบใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีวาระการดํารงตําแหนงคราว
ละ 3 ป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรืออาจไดรับการ
แตงตั้งใหมอีกได
3) เห็นชอบใหเพิ่มเติม วิทยาเขต นิยามวิทยาเขต
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มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
4) เห็นชอบใหเพิ่มเติม การพนจากตําแหนงอธิการบดี อีก 1 มาตรา
ในหมวด 3 การประกั น คุ ณ ภาพและการประเมิ น ว า ให ส ภา
มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีตาม
หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและระยะเวลาที่ กํ า หนดในข อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
2.เห็นชอบ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ..
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้
กรณี ที่ สํ า นั กงานคณะ กรรมการ การอุ ด มศึ กษา จะออ ก
พระราชบัญญัติระเบียบการบริห ารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
และอาจจะมี คํ า ศัพ ท ต า งๆ ใน รา ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ศิล ปากร พ.ศ. ......... ฉบั บ นี้ ซึ่ ง ไม ส อดคล อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ
ระเบี ย บการบริ ห ารงานบุ ค คลในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ในชั้ น นี้
มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ไม จํ า เป น ต อ งแก ไ ข คํ า ศั พ ท ต า งๆ ใน ร า ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ... เนื่องจากการพิจารณา
ราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ยังตองผานการ
พิ จ ารณาอี ก หลายขั้ น ตอนจากหน ว ยงานต า งๆ อาทิ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา ซึ่ง
หนวยงานเหลานั้นจะชวยพิจารณาตรวจสอบและปรับแกไขใหตอไป

2.2 มหาวิทยาลัยเสนอขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้
2.2.1) (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและ
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
วิธีการพิจ ารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ...
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. ...
2.2.2) (ร า ง) ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและ
ศิ ล ปากรว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร วิธกี ารพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง บุ ค คลให ดํ า รงตํ า แหน ง ศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...
2.2.3) (ร า ง) ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบ (ร า ง) ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ยอั ต รา
ศิ ล ปากรว า ด ว ยอั ต ราค า ธ รรมเนี ย ม คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ....
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ....
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้
ใหมหาวิทยาลัยเติมสวนที่เปนหลักการและเหตุผลของการปรับ
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 ย บมหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากรวาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษา
และค า ใช จ ายอื่ น ๆ จากนั กเรี ย นโรงเรี ย น
สาธิ ต คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
2.3.2 (ร า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากรวาดวยเบี้ยประชุม คาพาหนะ และ
เงินสมนาคุณในการพิจารณาแตงตั้งใหดํารง
ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ ตํ า แหน ง ระดั บ
ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํา นาญการพิ เ ศษ เชี่ ย วชาญ และระดั บ
เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ...

มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ตามที่ไ ดเคยนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย ใหค วามเห็ น ชอบแลว ไวใ น
ขอบังคับดวย แลวจึงประกาศใชตอไป

เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเก็บเงินบํารุง
การศึ ก ษาและค า ใช จ า ยอื่ น ๆ จากนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
โดยระเบีย บนี้ จ ะใชกั บ นั กศึ กษารุน ที่จ ะเขา ศึก ษาในมหาวิท ยาลั ย
ศิลปากรตั้งแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป
เห็น ชอบ (รา ง) ระเบี ย บมหาวิทยาลั ย ศิล ปากรวาด ว ยเบี้ย ประชุ ม
คาพาหนะ และเงินสมนาคุณในการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ ตําแหนงระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญ
การ ชํ า นาญการพิ เ ศษ เชี่ ย วชาญ และระดั บ เชี่ ย วชาญพิ เ ศษ
พ.ศ. ...

2.3.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร เห็ น ชอบ (ร า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ยอั ต รา
ว า ด ว ย อั ต ร า ค า ล ง ท ะ เ บี ย น แ ล ะ คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ
คาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
พิเศษ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
2.4 มหาวิ ท ยาลั ย เสนอ (ร า ง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 2 ฉบับ คือ
2.4.1 (ร า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เห็นชอบ (ร าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
ศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..)
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..)
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้
ให ม หาวิ ท ยาลั ย และบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ไปพิ จ ารณาดํ า เนิ น การ
วิเคราะห และทบทวนเกี่ยวกับเรื่องคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งระบบ แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
2.4.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เห็นชอบ (ร าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ในลั ก ษณะโครงการ (ฉบับที่ ..)
พิเศษ (ฉบับที่ ..)
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3.อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(มาตรา 16 (3))

มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

มหาวิ ท ยาลั ย เสนออนุ มั ติ ป ริ ญ ญาแก อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาบัณฑิต
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา จํ า นวน 6,233 ราย และบัณฑิตศึกษา จํานวน 6,233 ราย ตามรายชื่อที่มหาวิทยาลั ย
จําแนกเปนระดับตางๆ ดังนี้
เสนอ จําแนกเปน
1) ระดับอนุปริญญา จํานวน 3 ราย
1) ระดับอนุปริญญา
จํานวน
3 ราย
2) ระดับปริญญาตรี จํานวน 5,216 ราย
2) ระดับปริญญาตรี
จํานวน 5,216 ราย
3) ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน1,014 ราย
3) ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1,014 ราย
4.สภามหาวิ ท ยาลั ย มี อํ า นาจให ป ริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์แกบุคคลซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นวา
ทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้นๆ
(มาตรา 51)
มหาวิทยาลั ย เสนอชื่อผูทรงคุ ณวุ ฒิเ พื่ อ เห็นชอบตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ คือ
ขอพระราชทานปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต 1) ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ จํานวน 5 ราย
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา แดสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2) อนุมัติรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ จํานวน 5 ราย คือ
2.1) ศาสตราจารยเดชา วราชุน
ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป
2.2) ศาสตราจารยกิตติคุณเดชา บุญค้ํา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม
2.3) อาจารยเทิม มีเต็ม
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจารึกศึกษา
2.4) พลตรี หมอมราชวงศศุภวัฒย เกษมศรี
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาประวัติศาสตร
2.5) อาจารยนิรันดร ไกรฤกษ
ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาออกแบบภายใน
5.พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานที่
ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด (สกอ.) (มาตรา
16 (6))
มหาวิ ท ยาลั ย เสนอพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ
หลักสูตร ดังนี้
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มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
5.1 เสนอขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รที่ ไ ม อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรที่ไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน
กระทบโครงสรา งหลั กสูตร จํานวน 99 99 หลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
(รายละเอียดภาคผนวก 7 หนา 98)
หลักสูตร
5.2 เสนอขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รที่ มี อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางและ
ผลกระทบต อ โครงสร า งและสาระสํ า คั ญ สาระสําคัญของหลักสูตรจํานวน 8 หลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
ของหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร
(รายละเอียดภาคผนวก 7 หนา 102)
5.3 เสนอขอเปดหลักสูตรใหม จํานวน อนุมัติการเปดหลักสูตรใหม จํานวน 5 หลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัย
5 หลักสูตร
เสนอ
(รายละเอียดภาคผนวก 7 หนา 102)
5.4 เสนอขอปดหลักสูตร จํา นวน 1 อนุมัติการปดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
หลักสูตร
(รายละเอียดภาคผนวก 7 หนา 103)
5.5 เสนอขอเปดสอนหลักสูตรโครงการ อนุมัติเปดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ จํานวน 4 หลักสูต รตามที่
พิเศษ จํานวน 4 หลักสูตร
มหาวิทยาลัยเสนอ
(รายละเอียดภาคผนวก 7 หนา 103)
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ในการขอเปดหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ
ดังนี้
1) วัตถุประสงคของการเปดสอนหลั กสู ตรเทคโนโลยีการศึกษาใน
ลักษณะโครงการพิเศษ ขอหนึ่ง คือ ทําใหผูเรียนมีความสามารถดาน
ภาษาและเทคโนโลยี คณะฯจึงควรสรางกลไกการดําเนินงานเพื่อให
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคดังกลาวไวอยางชัดเจน เพื่อสราง
ความมั่นใจแกผูเรียนและผูปกครอง
2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการบริหารและการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในลักษณะโครงการพิเศษ พ.ศ. 2538 ใหเหมาะสมกับบริบทปจจุบัน
3) ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทําขอมูลและสารสนเทศเพื่อสรางภาพ
จําลองสถานการณในอนาคต (scenario) ในดานรายรับ-รายจายของ
มหาวิ ท ยาลั ย อาทิ รายรั บ ค า หน ว ยกิ ต งบประมาณรายจ า ยด า น
บุคลากร คาใชจายดานการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสําคัญ/ เรื่องเชิงนโยบายของ
มหาวิทยาลัย อาทิ เรื่องคาหนวยกิต การเปดสอนหลักสูตรในลักษณะ
โครงการพิ เ ศษ สั ด ส ว นนั ก ศึ ก ษาโครงการปกติ ต อ โครงการพิ เ ศษ
เปนตน
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มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
5.6 มหาวิ ทยาลั ย เสนอวาระเชิ งนโยบาย เนื่องจากแผนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอ
เรื่ อ ง การเป ดหลั ก สู ตรของมหาวิ ทยาลั ย การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยและประเทศ รวมทั้งการกาวสูความ
ศิลปากร
เปนนานาชาติของมหาวิทยาลัย จึงมีประเด็นที่จะตองอภิปราย ระดม
ความคิดเห็นในหลากหลายมิติ จึงใหมหาวิทยาลัยพิจารณานําเรื่อง
หลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอน และความเป น นานาชาติข อง
มหาวิ ทยาลั ย ไปจั ดประชุม ระดมความคิดรว มกัน ระหวา งสภา
มหาวิทยาลัยและผูบริหารของมหาวิทยาลัย (retreat 2557) โดย
จัดทําและวิเคราะหขอมูลทั้งในดานความพรอมของมหาวิทยาลัยดาน
ตางๆอาทิ จํานวนคณาจารยและความเชี่ย วชาญ ความพรอมดาน
สถานที่จัดการเรียนการสอน การรับนักศึกษาตางชาติ ขอมูลความ
ตองการกําลังคน รวมทั้งพิจารณาถึงแนวโนมตางๆที่เกี่ยวของ อาทิ
จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะลดลง การพัฒนาหลักสูตร
แนวตางๆในตางประเทศ การบูรณาการ ความเปนนานาชาติ รวมทั้ง
อาจพิจารณาในเรื่องหลักสูตรระยะสั้นดวย เปนตน
6.การแต งตั้ ง และถอดถอนรองอธิ ก ารบดี
คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการ
สถาบั น ผู อํา นวยการสํ า นั ก ผู อํา นวยการ
ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเที ยบเทาคณะ และหัวหนา ภาควิช า
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาภาควิชา (มาตรา 16 (8))
6.1 มหาวิทยาลัยเสนอกําหนดตําแหนง 1.เห็นชอบแตงตั้งรองอธิการบดี 2 ราย คือ
รองอธิการบดี และแตงตั้งผูสมควรดํารง
1) แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท
ตําแหนงรองอธิการบดีจํานวน 2 ราย และ ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝา ยพัฒนาองคกร
ผูทําหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
2) แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง
ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
ตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เปนตนไป
2.เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท
รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตาม
คําแนะนําของอธิการบดี
6.2 คณะกรรมการสรรหาผูบริหาร (สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง) เสนอรายงานผลการ
สรรหาผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน ง คณบดี
ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก จํานวน 4
หนวยงาน

เห็ น ชอบรายงานผลการสรรหาผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน ง คณบดี
ผูอํา นวยการศู น ย สถาบัน สํ านัก จํา นวน 4 หน ว ยงาน ตามที่
คณะกรรมการสรรหาแตละชุดเสนอ คือ
1) อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ ภาควิชา
คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 13
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กรกฎาคม 2557 เปนตนไป
2) อนุมัติแตงตั้ง อาจารยดําริห บรรณวิทยกิจ อาจารยประจําคณะ
ดุ ริ ย างคศาสตร เป น ผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน ง คณบดี ค ณะดุ ริ ย างค
ศาสตร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 9 กันยายน
2557 เปนตนไป
3) อนุมัติแตงตั้งรองศาสตราจารย ดร.ชัย สิทธิ์ ดานกิตติกุล เปน ผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ตั้งแตวันที่ 14
กันยายน 2557 เปนตนไป
4) อนุมัติแตงตั้ง อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท อาจารยประจํา
คณะจิ ต รกรรมประติ ม ากรรมและภาพพิ ม พ เป น ผู ส มควรดํ า รง
ตําแหนงผูอํานวยการหอศิลป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
ตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เปนตนไป

6.3 มหาวิ ท ยาลั ย เสนอแต ง ตั้ ง หั ว หน า อนุมัติแตงตั้งหัวหนาภาควิชา จํานวน 19 ราย ตามที่มหาวิทยาลัย
ภาควิชา จํานวน 19 ราย
เสนอ
(รายละเอียด ภาคผนวก 8 หนา 104)
7.พิ จ ารณาเพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรด
เกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย
และศาสตราจารยพิเศษ (มาตรา 16 (9))
คณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน ง ทาง
วิ ช าการ เสนอผลการประเมิ น การขอ
กํ า ห น ด ตํ า แ ห น ง ท า ง วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ
ศาสตราจารย จํานวน 6 ราย

เห็น ชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดั บ
ศาสตราจารย จํานวน 6 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการเสนอ คือ
ผานตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 4 ราย คือ
1) ผูชวยศาสตราจารยถาวร โกอุดมวิทย
ดํารงตําแหนง ศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ สาขาวิชาทัศนศิลป
2) ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห
ดํารงตําแหนง ศาสตราจารยไดรับเงินเดือนขั้นสูง
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
3) รองศาสตราจารยกัญญา เจริญศุภกุล
ดํารงตําแหนง ศาสตราจารย สาขาวิชาทัศนศิลป
4) รองศาสตราจารยฐิติพัฒน ประทานทรัพย
ดํารงตําแหนงศาสตราจารย สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม
และไมผานตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 2 ราย
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8.แต ง ตั้ ง และถอดถอนศาสตราจารย
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มหาวิ ทยาลั ย เสนอชื่ ออาจารย ผู ส มควร อนุมัติผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 2
ได รั บ ตํ า แหน ง ศาสตราจารย เ กี ย รติ คุ ณ ราย ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ คือ
จํานวน 2 ราย
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 1) อนุมัติใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงงบประมาณรายจายจากเงินรายได
งบประมาณรายจ า ยจ ากเงิ น รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน 53,718,965 บาท
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
(รายละเอียด ภาคผนวก 9 หนา 106)
9.2 มหาวิทยาลัยเสนองบประมาณรายจาย 2) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ
จากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ.2558 จํานวน 1,615,685,100 บาท จําแนกเปน
- จากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
2558
จํานวน 1,436,769,300 บาท
(รายละเอียด ภาคผนวก 9 หนา 107)
- จากเงินสะสม จํานวน 178,915,800 บาท
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้
ให ม หาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาจั ด ทํ า แผนพั ฒ นารายได โดยนํ า
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556
เรื่องแผนกลยุทธทางการเงินมาประกอบการจัดทําแผนดังกลาวดวย
10.การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
และเสนอความเห็ น ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง
หรือเพื่อมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อย า งใดอั น อยู ใ นอํ า นาจหน า ที่ ข องสภา
มหาวิทยาลัย (มาตรา 16 (13))
10.1) คณะกรรมการกลั่ น กรองด า น 1) แตงตั้งศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห เปนกรรมการกลั่นกรอง
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ด า นกฎหมายของสภามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร แทน ผู ช ว ย
ศาสตราจารย ดร.วันดี ญาณไพศาล ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา
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10.2) คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
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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
โดยมีว าระการดํา รงตํ าแหนง 2 ป นับ แตวั น ที่ 14 พฤษภาคม
2557

10.3) คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง 3) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ โดย
วิชาการ
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
โดยมี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง 2 ป ตั้ ง แต วั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน
2557เปนตนไป
10.4) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4) แต ง ตั้ ง นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ และกรรมการตรวจสอบประจํ า มหาวิ ท ยาลั ย เป น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร แทน
ดร.กฤษณพงศ กี ร ติ ก ร
ที่ ข อลาออกจากตํ า แหน ง ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร
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10.5) คณะกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การ 5) แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดย
มหาวิทยาลัย
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 ตั้งแตวันที่ 13 พฤศจิกายน
2557 เปนตนไป
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2. ผลการดํ า เนิ น งานในการกํ า กั บ ดู แ ลและหน า ที่อื่ น ตามที่กํา หนดไวใ นกฎหมาย ขอ บังคับ ระเบีย บของ
มหาวิทยาลัยและตามที่ไดรับมอบอํานาจ
สภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ ใหความเห็นชอบ อนุมัติ รวมทั้งใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ เรื่องตางๆ ที่
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
เรื่องที่นําเสนอมหาวิทยาลัย
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)
2.การทําขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการ
มหาวิทยาลัยไดเสนอทําขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันในตางประเทศ
จํานวน 21 สถาบัน
(รายละเอียด ภาคผนวก 11 หนา 112)

3.การตอเวลาราชการ
มหาวิ ท ยาลั ย เสนอการต อ เวลา
ราชการของข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.
2558 (1 ตุลาคม 2557) จํานวน 1
ราย

มติและขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เสนอ ดังนี้
ผานตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้
1) ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 40 ราย
2) รองศาสตราจารย จํานวน 6 ราย
3) ศาสตราจารย จํานวน 4 ราย
ไมผานตามเกณฑ จํานวน 6 ราย

เห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ มหาวิทยาลัย ในตางประเทศ จํานวน 21 สถาบัน ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ
ที่ไดเคยมีบัน ทึกขอตกลงความรว มมือกับ ตางประเทศวา ในปจจุบัน
ยังคงมีกิจ กรรมความรว มมือ กัน ในรูป แบบตางๆ อยูอยางสม่ําเสมอ
หรื อ ไม แล ว รายงานให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ทราบ สํ า หรั บ สถาบั น ที่ มี
ขอตกลงความรว มมือทางวิชาการแตยังไมไดดําเนินกิจ กรรมรว มกัน
มหาวิทยาลัยควรผลักดันใหมีการจัดกิจกรรมขึ้น เพราะจะเปนชองทาง
ในการช ว ยเพิ่ ม จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาต า งชาติ หลั ก สู ต รนานาชาติ การ
แลกเปลี่ยนอาจารย และนักศึกษา ซึ่งเกี่ยวโยงกับเรื่องการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยดวย
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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4.การรั บ โอนข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา

มติและขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้
ใหมหาวิทยาลัยสงเสริม และสนับสนุนในดานงบประมาณ และในดาน
อื่นๆ เพื่อใหผูไดรับการตอเวลาราชการสามารถผลิตผลงานทางวิชาการ
ใหกับมหาวิทยาลัยไดอยางตอเนื่อง

มหาวิ ทยาลั ย เสนอพิ จ ารณารั บ โอน อนุมัติ รับโอน รอยโทหญิงเกิดศิริ เจริญ วิศาล ขาราชการพลเรื อนใน
ข า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย สั ง กั ด ภาควิ ช า
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 1 ราย
บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มา
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ 72 สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5.การประกันคุณภาพการศึกษา
5.1 มหาวิ ท ยาลั ย เสนอรายงาน รับ ทราบรายงานประจําปที่เปน รายงานการประเมิน คุณภาพภายใน
ประจํ า ป ที่ เ ป น รายงานการประเมิ น มหาวิทยาลัย ศิล ปากร ประจําปการศึกษา 2556 และใหดําเนิน การ
คุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ตอไป
ประจําปการศึกษา 2556
5.2 มหาวิ ท ยาลั ย เสนอผลการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร ป ร ะ จํ า ป
การศึ ก ษา 2556 (วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน
2556 - 31 พฤษภาคม 2557)

รั บ ทราบผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลั ย
ศิ ล ปากร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2556 (วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2556 - 31
พฤษภาคม 2557) และให ค วามเห็ น ชอบข อ เส นอแนะของ
คณะกรรมการประเมิ น ฯเพื่ อ ให ม หาวิ ท ยาลั ย นํ า ไปพิ จ ารณาใช เ ป น
แนวทางในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

5.3 มหาวิทยาลัยเสนอแผนพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ การ
ประเมิน คุ ณภาพภายใน มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร ปการศึกษา 2557

เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้
ใหมหาวิทยาลัยและคณะวิชาจัดทําแผนปฏิบัติการดานการเรียนการ
สอนให ชัด เจน วา มี สิ่ง ใดที่ เ ปน จุ ดเดน และจุด ที่ ตอ งพัฒ นา และจะ
ดําเนิน การอยางไร เมื่อไร โดยมีเปาหมายและตัว ชี้วัดความสําเร็จ ที่
ชัดเจน เพื่อใหผลการประเมินในองคประกอบที่ 2 การเรียนการสอนดี
ขึ้นอีก

6.การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
ประจําหนวยงาน
มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการประจําหนวยงาน จํานวน 1หนวยงาน
พิ จ า ร ณ า แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร คื อ คณะกรรมการอํ า นวยการคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
อํานวยการประจําหนวยงาน จํานวน 1 สื่อสาร
หนวยงาน
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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
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ
และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
อธิการบดี เสนอรายงานผลการติดตาม
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร
ในรอบป ท่ี 1 ของการ
ปฏิบัติงาน (วันที่ 13 มีนาคม 2556 12 มีนาคม 2557)

มติและขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

1.เห็ น ชอบ รายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปที่ 1 ของการ
ปฏิบัติงาน (วันที่ 13 มีนาคม 2556 - 12 มีนาคม 2557) ตามที่
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีฯ เสนอ
2.ใหมอบขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา ในรายงาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปท่ี 1 ของการปฏิบัติงาน (วันที่ 13
มีนาคม 2556 - 12 มีนาคม 2557) ใหอธิการบดีนําไปพิจารณาเพื่ อ
ปรับปรุง พัฒนาการทํางานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้
1) อธิการบดีควรมอบหมายภารกิจ ใหร องอธิการบดีฝายตา งๆ ชว ย
ดําเนินการใหมากขึ้นและกํากับ ติดตามงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว
2) มหาวิทยาลัยควรแยกแยะบทบาทหนาที่ และอํานาจของอธิการบดี
และของสภามหาวิทยาลัย ให ชัดเจน และไมค าบเกี่ ย วกัน ในเรื่องที่
อธิก ารบดี ส ามารถใช อํา นาจหนาที่ ตามที่ กํา หนดในพระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 22 ในการบริหารงาน และ
ดําเนินการเรื่องตางๆ ก็ควรใหเสร็จสิ้นไดในระดับมหาวิทยาลัย
3) ทบทวนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลั ย เพื่อนําไปสูวิสั ย ทัศน ที่
กําหนดไว โดยหารือรวมกับคณะวิชา หนวยงาน ทั้งหมด และจักตอง
ปรับแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการประจําปและการกําหนดคา
เปาหมายตามแผนของคณะวิชา หนวยงาน ใหสอดคลองไปในทิศทาง
เดี ย วกั น และให ส นั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ทธศาสตร ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง นี้ เ มื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร
แผนปฏิบัติราชการประจําปที่จะดําเนินการในปที่ 2 -4 ชัดเจนแลวให
เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ นํ า มาใช ใ นการติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ในปที่ 2-4
4) ในการทบทวนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ควรกําหนดจุดเนน
หรือจุดเดนที่มหาวิทยาลัยตองการผลักดัน ใหเกิดขึ้นใหได จํานวนไม
มากเรื่ อ งนั ก และกิ จ กรรม หรื อ โครงการใดดํ า เนิ น การระดั บ
มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน โดยพิจารณาเชิญผูเชี่ยวชาญมาให
ความรู คําแนะนําในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย คณะ
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มติและขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
วิชา หนวยงาน และภาควิชา เพื่อใหทุกระดับมีความเขาใจในการจัดทํา
แผนรวมกัน
5) การจั ด ตั้ ง งบประมาณตามแผนยุ ท ธศาสตร แผนปฏิบั ติ ร าชการ
ประจําป ควรแยกประเภทของเงินที่จะใชในการดําเนินการใหชัดเจนวา
มาจากเงินประเภทใดบาง
6) อธิการบดีควรเรงดําเนินการ และกํากับดูแลอยางใกลชิดเรื่องการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากเปนเรื่องที่มีความสําคัญมากในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และการกาวไปสูความเปนนานาชาติ และใหรายงานให
สภามหาวิทยาลัยทราบความกาวหนาเปนระยะดวย
7) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดหางบประมาณเพิ่มเติม เพื่อจัดสรรทุน
สนั บ สนุ น การวิ จั ย จากกองทุ น วิ จั ย และสร า งสรรค ส ว นกลางของ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ตั้ ง ไว ไ ด เ พิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง กรณี ทุ น วิ จั ย สมทบกั บ ทุ น ของ
หนวยงานภายนอกแกศาสตราจารย หรือนักวิจัยอาวุโส หรือกลุมวิจัย
ทุ น วิ จั ย และสร า งสรรค ที่ บู ร ณาการกั บ วิ ช าชี พ หรื อ ทุ น วิ จั ย และ
สร า งสรรค แ ก โ ครงการที่ ผ า นเกณฑ ก ารพิ จ ารณาคุ ณ ภาพเบื้ อ งต น
แลวแตไมไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินประจําป เปนตน
8) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรในแตละระดับ กอนที่จะกาวสูตําแหนง
ผูบริหารทั้งในระดับภาควิช า คณะวิชาและมหาวิทยาลัย โดยในการ
จั ด ทํ า หลั ก สู ต รเหล า นี้ ค วรมี ก ารสํ า รวจความต อ งการของผู บ ริ ห าร
บุคลากร ดวยวาตองการพัฒนาตนเองในดานใด มีจุดออนในการทํางาน
ดานใด เพื่อพัฒนาใหตรงกับความตองการ นอกจากนั้นควรคํานึงถึงการ
พัฒนาวิธีการทํางานที่สรางสรรค การคิดนอกกรอบ การนํานวัตกรรม
มาใชในการทํางาน และปรับ เปลี่ย นรูป แบบวิธีการทํางานใหทัน ต อ
ความเปลี่ยนแปลงดวย
9) ในการพัฒนานักศึกษา และการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ควรคํานึงถึงความแตกตาง และความตองการที่ไมเหมือนกันของ
นักศึกษาในแตละวิทยาเขตดวย
10) ควรพิจารณาใหโอกาสผูพิการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น
ซึ่ ง นอกจากเป น การเป ด โอกาสให ผู พิ ก ารได มี โ อกาสเข า ศึ ก ษาใน
มหาวิ ท ยาลั ย แลว ยัง ก อใหเ กิ ดประโยชน แก นั กศึ ก ษาอื่น ในการได
เรี ย นรู ก ารใช ชี วิ ต ในสั ง คมร ว มกั บ ผู ที่ มี ค วามแตกต า งกั น หรื อ การ
ชวยเหลือผูอื่น เปนตน
11) ควรพิ จ ารณาดํ า เนิ น การในเรื่ อ งมหาวิ ท ยาลั ย สี เขี ย วอย า งเป น
รูปธรรม อาทิ ลดการใชโฟม และพลาสติกในโรงอาหาร เปนตน รวมทั้ง
ควรพิ จ ารณาให ค วามสํ า คั ญ กั บ โครงการประเภท มหาวิ ท ยาลั ย
รับผิดชอบตอสังคม (University Social Responsibility) ใหจริงจัง
เพิ่มขึ้น
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8.การประมวลผลการปฏิ บั ติ ง านของ
หัวหนาภาควิชา
มหาวิทยาลัยเสนอรายงานการ
ประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนา
ภาควิชา จํานวน 12 ราย
(รายละเอียด ภาคผนวก 12 หนา 113)
9.มหาวิทยาลัยเสนอ
ขออนุมัติงบประมาณรายจายจากเงิน
รายไดมหาวิทยาลัยในสวนเงินคงคลัง
เพื่อจัดซื้อที่ดิน เพื่อรองรับสวนขยายการ
จัดการศึกษา (City Campus)

มติและขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
รับทราบรายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัว หนาภาควิช า
จํานวน 12 ราย

1. อนุมัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมปงบประมาณ พ.ศ.2557 วงเงิน
216,667,500 บาท (สองรอยสิบหกลานหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันหารอย
บาทถวน) จากเงินรายไดมหาวิทยาลัยประเภทเงินคงคลัง เพื่อจัดซื้อ
ที่ดิน ณ เมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 10 ไร 1
งาน 27 ตารางวา ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
โดยมหาวิท ยาลัย จะตั้ง งบประมาณเงิน รายได ในปต อๆไป ปล ะ
ประมาณ 20 ลานบาทเพื่อใชคืนเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยจนครบ
ตามจํานวนที่ไดรับอนุมัติ เริ่มในปงบประมาณเงินรายได 2559-2560
2. เห็นชอบในหลักการใหยา ยสถานที่กอสรางอาคารศูนยเรียนรวมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา
ซึ่ง ได รั บ จั ด สรรงบประมาณแผ น ดิ น ป ง บประมาณ 2557-2559 จาก
วิทยาเขตพระราชวัง สนามจัน ทรไปที่เมือ งทองธานี ถนนแจง วัฒ นะ
จ.นนทบุรี ในที่ดินที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแจงวามี
ความจํ า เป น ในการพั ฒ นาโครงการมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร City
Campus ใหสามารถดําเนินการไดอยางเรงดวน รวมทั้งมีแนวทางการ
บริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาการขาดพื้นที่ใชสอยสวนกลางของวิทยา
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 โดยขอใหการพิจารณาความตองการใชพื้นที่ใชสอย
ของ City Campus เปนไปโดยรอบคอบ เพื่อออกแบบการใชพื้นที่ใช
สอยใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากในระยะยาวจะมีผลกระทบตอ
งบประมาณรายจายทั้งคาสาธารณูปโภค และรายจายอื่นๆ ทั้ งนี้การ
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10.มหาวิทยาลัยเสนอ
ปรับรูปแบบการจัดเก็บและโครงสราง
อั ต ราค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาระดั บ
ป ริ ญ ญ า ต รี ( โ ค ร ง ก า ร ป ก ติ )
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ป ก ารศึ ก ษา
2558

มติและขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ออกแบบอาคารใหสะทอนถึงการใชงานของนักศึกษา และคํานึงถึงการ
ออกแบบเพื่อรองรับกิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจของนักศึกษาดวย
4. ใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารย ป ระจํ า ที่ ม าจากวิ ท ยาเขตพระราชวั ง สนามจั น ทร และ
ประธานสภาคณาจารยไปพิจารณาหาแนวทางดําเนินการเพื่อตอบสนอง
ตอความตองการพื้นที่สวนกลางเพื่อดําเนินกิจกรรม/ พัฒนาตนเองและ
เสริมสรางทักษะของนักศึกษา พื้นที่เพื่อเปนแหลงการใหบริการ รวมทั้ง
พื้น ที่สํานักงานของวิทยาเขตพระราชวังสนามจัน ทร ที่ยังคงมีอยู ใน
ระยะกลางและระยะยาวดวย
1. เห็นชอบการปรับรูปแบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยจากแบบหนวยกิตเปนแบบ
เหมาจาย ตามโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
เสนอ โดยเริ่มใชกับนักศึกษาใหมรุนที่จะเขาศึกษาในปการศึกษา 2558
เปนตนไป ทั้งนี้นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยใน
ปจจุบันทุกคนจะยังคงใชอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเดิมตอไปจนกวา
จะสําเร็จการศึกษา
รองศาสตราจารย ดร.บุ ญ ศรี จงเสรี จิ ต ต ประธานสภา
คณาจารย ศาสตราจารยวิโชค มุกดามณี และศาสตราจารย ดร.วิชัย
ศรีคํา ขอใหบันทึกวาไมเห็นดวยกับการปรับขึ้นคาธรรมเนียมการศึกษา
ในอัตราที่มหาวิทยาลัยเสนอเพราะมีอัตราการปรับขึ้นที่สูงเกินไป
2. เห็ น ชอบให ม หาวิ ท ยาลั ย ปรั บ อั ต ราการจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย ม
การศึ ก ษาส ว นกลางของนั ก ศึ ก ษาโครงการพิ เ ศษให เ ท า กั น กั บ ที่
มหาวิทยาลัยจัดเก็บจากนักศึกษาปกติ (คือ 4,000 บาทตอคนตอภาค
การศึกษาปกติ) โดยเริ่มกับนักศึกษาใหมที่เขาศึกษาในรุนปการศึกษา
2558
3. เห็นชอบในหลักการใหมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
การปรับขึ้นอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรปกติ ปการศึกษา 2558-2562 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
โดยใหเสนอมาใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทุก 2 ป
เห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงบรรณารักษเชี่ยวชาญ
พิเศษ ดานบริหาร รายนางกาญจนา สุคนธมณี ตามที่มหาวิทยาลัย
เสนอ และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไป

11.มหาวิทยาลัยเสนอผลการประเมิน
การขอกําหนดระดับตําแหนงเพื่อให
ดํารงตําแหนงสูงขึ้น จํานวน 1 ราย
(ตําแหนงบรรณารักษเชี่ยวชาญพิเศษ
ดานบริหาร สังกัดสํานักหอสมุดกลาง)
12.มหาวิทยาลัยเสนอการปรับปรุงบัญชี เห็นชอบการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
เงิ น เดื อ นของพนั กงานในสถาบั น อุ ด ม ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เปน
ศึกษา
ตนไป
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13.การจัดสรรกรอบอัตราพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ.2558

มติและขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติกรอบอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.
2558 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
1.พนักงานในสถาบัน อุดมศึก ษา ซึ่งจางด ว ยเงิน งบประมาณแผน ดิ น
จํานวน 67 อัตรา
2.พนักงานในสถาบัน อุดมศึก ษา ซึ่งจางด ว ยเงิน งบประมาณแผน ดิ น
(เงินรายไดสมทบ) จํานวน 11 อัตรา
3.พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจางดวยเงินรายได (ในสวนภารกิจ
เฉพาะ) สายบริหารงานและปฏิบัติงานทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
ทั้ง นี้ ที่ ป ระชุม มี ข อ เสนอแนะให ม หาวิ ท ยาลั ย จั ดทํ า ข อ มู ล ด า น
งบประมาณที่ ต อ งใช ใ นการจ า งพนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา อาทิ
งบประมาณแผ น ดิ น และเงิ น รายได ที่ ต อ งใช ใ นการจ า งพนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษา และการวิเคราะหจํานวนงบประมาณคาจางที่ตองใช
เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ได รั บ จั ด สรรอั ต รากํ า ลั ง เพิ่ ม ตามที่ เ สนอ เป น ต น เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาครั้ง
ตอไป
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3. การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อชวยกลั่นกรองงาน ใหขอคิด ขอเสนอแนะตอการ
ทํางานของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ สรุปไดดังนี้
คณะกรรมการชุดที่สภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
1. คณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ดร.กฤษณพงศ กีรติกร เปนประธาน
คณะกรรมการ)
(ภาคผนวก 13 หนา 115)

การดําเนินการ/ขอคิด ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1.ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร 3 วาระ (6 ป) และขอ
ลาออกจากตําแหนง ตั้งแตวันที่ 4 กันยายน 2557 เนื่องจากมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
2.สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ และกรรมการตรวจสอบประจํ า
มหาวิท ยาลั ย เป น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจํ า
มหาวิทยาลัย ศิล ปากร ไปจนครบวาระของคณะกรรมการใน
วันที่ 26 เมษายน 2558
3.สรุ ป การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํ า
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดดังนี้
1) คณะกรรมการไดช วยวางระบบและให ขอเสนอแนะ
เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการดานการเงินแบบยั่งยืน
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งด า นการเงิ น การบั ญ ชี ของมหาวิ ท ยาลั ย
โดยเฉพาะคณะวิชาที่มีการบริหารจัดการในลักษณะโครงการ
พิเศษ โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน เรียกวา
บันได 4 ขั้น ประกอบดวย
(1) การปฏิ บั ติ ใ นมาตรฐานระบบบั ญ ชี เ ดี ย วกั น ทั้ ง
มหาวิทยาลัย
(2) มีโครงสรางระบบการเงินเดียวกัน
(3) การสราง Authority Table เดียวกัน
(4) การปรับปรุงโครงสราง และความรับผิดชอบระบบ
บัญชี และการเงิน (Restructuring & Accountability)
2) ติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่
ใหกับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ มีความเห็นโดยรวม คือ
มหา วิ ท ยา ลั ย ได ดํ า เ นิ น กา รต าม แผ น บั น ได 4 ขั้ น มี
ความกาวหนาอยางมีนัยสําคัญ สามารถทยอยแกปญหาที่เกิด
จากโครงการพิเศษในอดีตจนปจจุบันสามารถรับรูสภาพการเงิน
สามารถวางระบบบั ญ ชี แ ละการเงิ น รวมถึ ง การอนุ มั ติ ที่
เกี่ย วกับ โครงการพิเศษปจจุบันและอนาคตได กลาวโดยรวม
งานที่ทําไดสําเร็จ เปน การแกปญ หาสะสมจากอดีต และวาง
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คณะกรรมการชุดที่สภามหาวิทยาลัย
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2.คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเงิน
(นายไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ เปนประธาน
คณะกรรมการ)
(ภาคผนวก 13 หนา หนา 118)

การดําเนินการ/ขอคิด ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
กลไกไมใหปญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ําใหม
3) ขั้นตอนตอไปเปนการวางยุทธศาสตร การสรางความ
มั่นคงและความยั่งยืนใหมหาวิทยาลัยโดยใชขอมูลการเงินเปน
กลไกสําคัญ โดยมีขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) เสนอใหอธิการบดีทําแผนการทํางานในชวงเวลาที่
เหลือของการดํารงตําแหนงที่มี milestone ของการพัฒนา
ระบบจั ด การการเงิ น และแผนการเงิ น ชั ด เจน ตามลํ า ดั บ
ความสําคัญ
(2) การทําแผนบูรณาการระดับมหาวิทยาลัย ที่แผนการ
เงิ น เป น ส ว นประกอบสํ า คั ญ ในการสร า งความยั่ ง ยื น ให
มหาวิทยาลัย ใหครอบคลุมมากกวาการพิจารณางบประมาณ
รายรับรายจายปตอป มีการวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงินใน
ระยะกลางและระยะยาว ที่อาจเกิดจากปจจัยตางๆ เชน โอกาส
ที่งบประมาณจากภาครัฐจะไมเพิ่ม การลดลงของนักศึกษาใน
วัยเรียนอุดมศึกษา การพัฒนาแหลงรายไดอื่นๆ จนถึงการทํา
แผนและงบประมาณแบบ rolling plan
(3) ในการกําหนดระเบียบและขอบังคับดานการเงินจาก
เงินรายไดทุกประเภทโดยสภามหาวิทยาลัย และการออกแนว
ปฏิบัติภายในโดยผูบริหารระดับตางๆ โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับ
การจายคาตอบแทนทุกชนิด (ทั้งรายการ 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
“เหตุผ ลและความเหมาะสม ตลอดจนโอกาสของการเกิดผล
ประโยชนทับซอน” นอกจากพิจารณาเพียง “การใชอํานาจที่มี
อยูในการออกระเบียบและขอบังคับดานการเงิน”เพื่อลดโอกาส
การใชชองวางหาประโยชนเขาบุคคล
(4) ปรับวัฒนธรรมการจัดการดานการเงินการคลัง จาก
การควบคุมหรือการออกคําสั่ง (Command oriented) เปน
การใหบริการ (Service oriented) สรางกลไกสนับสนุนการ
ปฏิบัติใหงายและชัดเจน เชน การมีคูมือการปฏิบัติ นอกจาก
การมีระเบียบขอบังคับ เปนตน
คณะกรรมการได ใ ห ข อ เสนอแนะนโยบายเกี่ ย วกั บ การเงิ น
การจั ด หาผลประโยชน จ ากเงิ น รายได การกลั่ น กรอง
งบประมาณ การเงิน กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโดย
สรุปดังนี้
1.กลั่ น กรองงบประมาณรายจ า ยจากเงิ น รายได ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2558
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คณะกรรมการชุดที่สภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง

การดําเนินการ/ขอคิด ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
2.กลั่นกรองและใหขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย ในการเสนอ
ปรับรูปแบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยจากแบบหนวยกิตเปนแบบ
เหมาจาย
3.ใหขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนําเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ไปลงทุนในกองทุนสวนบุคคลเพื่อหาประโยชน
4.รับทราบรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานดานการเงิน
การบั ญ ชี ข องหน ว ยงานในมหาวิ ท ยาลั ย เช น ศู น ย ห นั ง สื อ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 สํานักบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554-2556 และรายงานผลการตรวจสอบ
งบประมาณรายจาย เงินรายไดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556
5.ใหขอเสนอแนะ เกี่ยวกับ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว า ด ว ยอั ต ราค า ลงทะเบี ย นและค า ธรรมเนี ย มพิ เ ศษของ
นักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... อาทิ
ใหจัดทําขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1)สรุ ป จํ า นวนเงิ น ที่ นั ก ศึ ก ษาป จ จุ บั น ใช ใ นการศึ ก ษา
เปรียบเทียบกับเงินคาธรรมเนียมการศึกษาที่เสนอขอปรับใหม
เพื่ อ แสดงให เ ห็ น ว า นอกจากเป น การเปลี่ ย นวิ ธี ก ารเก็ บ
คาธรรมเนียมเปนแบบเหมาจายแลวยังไดปรับขึ้นคาธรรมเนียม
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 ขึ้ น
คาธรรมเนียมการศึกษาใหม รวมทั้งการนําเงินที่ไดจากการปรับ
เพิ่ ม คา ธรรมเนีย มการศึก ษาไปดํ าเนิ น การปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพ
การศึกษาอยางไร
6.ร ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย หารื อ แนวทางและมาตรการในการ
ปองกันมิใหเกิดปญหาดานการเงินในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
ไดกําหนดมาตรการการดําเนินการดานตางๆ ดังนี้
มาตรการที่ 1 มาตรการเรงดวนที่ตองดําเนินการภายใน
ชวง 1-2 เดือน คือ
1) มหาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การตรวจสอบบั ญ ชี เ งิ น ฝาก
ประเภทตางๆ ของมหาวิทยาลัยที่ฝากไวกับธนาคารพาณิชยวา
มีจํ า นวนเงิ น ในบั ญ ชี ต รงตามยอดเงิ น ที่ ป รากฏในสมุ ด บั ญ ชี
หรือไม โดยการสอบถามเปนหนังสือกับ ธนาคาร รวมทั้งการ
ตรวจสอบยอดเงินในสมุดบัญชีแบบออนไลน
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การดําเนินการ/ขอคิด ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

2) ลดจํานวนบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลั ย
ที่ปจจุบันมีอยูมากกวาหนึ่งรอยบัญชีลงเพื่อใหการควบคุมดูแล
และตรวจสอบดานการเงินและบัญชีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้ ง นี้ ร วมทั้ ง การลดจํ า นวนเงิ น ในบั ญ ชี อ อมทรั พ ย แ ละบั ญ ชี
กระแสรายวันลง และนําไปฝากประจําเพิ่มขึ้นแตใหเพียงพอตอ
การหมุนเวียนดําเนินกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัย
3) ติดตามขาวสารการทุจริตดานการเงินที่เกิดขึ้นดังกลาว
อยางใกลชิด โดยเนนในดานสาเหตุ วิธีการทุจริต และมาตรการ
ในการปองกันและตรวจสอบ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางสําหรับ
มหาวิทยาลัยเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวตอไป
มาตรการที่ 2 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดจางบริษัทที่
ปรึ ก ษาซึ่ ง เชี่ ย วชาญด า นการวางระบบการเงิ น และการ
ตรวจสอบดานการเงินและบัญชีจากภายนอกมาชวยตรวจสอบ
ระบบการควบคุมและระบบการเงิน รวมทั้งการวางระบบใน
การปองกันและแกไขจุดออนตางๆ ของมหาวิทยาลัยดวย
มาตรการที่ 3 ให ม หาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง คณะ
กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ช ว ยกํ า กั บ ดู แ ล และวาง
มาตรการการจัดการความเสี่ยงดานการเงินและการคลังของ
มหาวิทยาลัย
มาตรการที่ 4 มหาวิ ท ยาลั ย ต องสรา งความเขา ใจและ
ความตระหนักแกผูที่เกี่ยวของกับ การปฏิบัติงานดานการเงิ น
การคลั ง ในเรื่อ งการประพฤติ ป ฏิ บัติ งานด ว ยความซื่อ สัต ย
สุจริต รวมทั้งดูแลเรื่องความกาวหนาในอาชีพของผูปฏิบัติงาน
เพื่อปองกันการทุจริต
3.คณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน ง ทาง คณะกรรมการได ช ว ยพิ จ ารณาดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
วิชาการ
(ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุว รรณโณ เป น พิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1) เสนอรายงานผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทาง
ประธานกรรมการ)
วิชาการของอาจารย จํานวนรวม 56 ราย โดยปจจุบันขั้นตอน
(ภาคผนวก 13 หนา 120)
การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสามารถดําเนินการได
รวดเร็วขึ้นใชเวลาเฉลี่ยประมาณ 8-10 เดือน
2) พิจารณากลั่นกรองรายชื่อวารสารทางวิชาการ สําหรับ
การเผยแพรผ ลงานทางวิชาการ เพื่อใหเปน ไปตาม ประกาศ
ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ก ารพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
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คณะกรรมการชุดที่สภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง

การดําเนินการ/ขอคิด ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

2) (ร า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ยเบี้ ย
ประชุม คาพาหนะ และเงินสมนาคุณในการพิจารณาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงระดับชํานาญงาน ชํานาญ
งานพิเศษ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ...
3) (ร า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ยอั ต รา
คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการ
พิเศษ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
6.คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและ คณะกรรมการ ได ช ว ยดํ า เนิ น การติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย
(นายสุมนต สกลไชย เปนประธาน)
ชั ย ชาญ ถาวรเวช) ในรอบป ที่ 1 ของการปฏิ บั ติ ง าน (13
(ภาคผนวก 13 หนา 124)
มีนาคม 2556- 12 มีนาคม 2557)
โดยไดนําเสนอรายงานผลติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านของอธิ ก ารบดี (ผู ช ว ยศาสตราจารย ชั ย ชาญ
ถาวรเวช) ในรอบปที่ 1 ของการปฏิบัติงาน (13มีนาคม 255612 มีนาคม 2557) พรอมทั้งใหขอเสนอแนะแนวทางการแกไข
ปญหาและพัฒนามหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อมอบ
ให อ ธิ ก ารบดี นํ า ไปใช เ ป น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการทํางานตอไป
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สวนที่ 3
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ตั้งแตปการศึกษา 2552
เปนตนมา โดยสภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
สําหรับการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2556 มีการดําเนินการ ดังนี้
1.สํ านั กงานประกั นคุ ณภาพการศึกษา เสนอวา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับ
ของสถาบัน และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ตัวบงชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ของสภาสถาบัน กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยตองประเมินตนเอง
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเสนอใหนํา
แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใชในปการศึกษา 2555 มาใชในการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2556 ตอไป โดยมีวัตถุประสงคของการประเมินตนเอง ดังนี้
1) เพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของตนเองและ
นําผลที่ไดไปพัฒนาการปฏิบัติภารกิจของสภามหาวิทยาลัยตามบทบาทหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2) เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจ บทบาท หนาที่ ระบบกลไกและประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติหนาที่และนํามาวางแผนพัฒนาการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อนําผลการประเมิน ไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกรวมทั้ง
การพัฒนา
2. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557 พิจารณาแลว มีมติ
1) เห็นชอบใหนําแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใชในปการศึกษา 2555
มาใชในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2556 โดยใหสํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
2) ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันซึ่งยังคงดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อยู ใ นการประชุ ม ครั้ ง นี้ (เดื อ นมี น าคม 2557) จํ า นวน 37 คน เป น ผู ต อบแบบประเมิ น ตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557)
3.แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2556 มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ประกอบดวยการประเมิน 3 ดาน จํานวน 31 ขอ ดังนี้
ดานที่ 1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย จํานวน 12 ขอ
ดานที่ 2 การปฏิบัติหนาที่ตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 10 ขอ
ดานที่3 การปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย จํานวน 9 ขอ
กําหนดระดับความคิดเห็นเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และมีเกณฑการแปล
คาคะแนน ดังนี้
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ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

=
=
=
=
=

การแปลความหมายคะแนน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

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

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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 วันที่ 29 มิถุนายน 2555 - วันที่ 28 มิถุนายน 2557
3.3.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร จํานวน 10 คน วาระการดํารง
ตําแหนง วันที่ 1 เมษายน 2555 - วันที่ 31 มีนาคม 2557
3.3.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา จํานวน 9 คน วาระการดํารง
ตําแหนง วันที่ 29 มีนาคม 2555 - วันที่ 28 มีนาคม 2557
3.3.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง จํานวน 2 คน
- ประธานสภาคณาจารย วาระการดํารงตําแหนง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 9 กันยายน 2557
- ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย วาระการดํารงตําแหนง
วันที่ 8 กันยายน 2553 - วันที่ 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. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 11 มิถุนายน 2557 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ
รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2556 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
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6.1 ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2556
1) ดานที่ 1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.18 คะแนน
อยูในระดับ “มาก”
2) ดานที่ 2 การปฏิบัติหนาที่ตามหลักธรรมาภิบาล มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 คะแนน อยูในระดับ “มาก”
3) ดานที่ 3 การปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 คะแนน อยูในระดับ “มาก”
4) ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้ง 3 ดาน (31 ประเด็น) มีคะแนนเฉลี่ย
4.28 คะแนน อยูในระดับ “มาก”
ดานที่ 1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย จํานวน 12 ขอ
ขอ
รายการประเมิน
คะแนน
ที่
เฉลี่ย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมีการกํากับการดําเนินงานของฝายบริหาร
มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินงานผูบริหาร
มหาวิทยาลัยและใหขอคิดเห็น/เสนอแนะดานการบริหารจัดการ
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลและใหขอคิดเห็น/เสนอแนะดานการ
บริหารงบประมาณ การจัดการการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลและใหขอคิดเห็น/เสนอแนะดานการ
บริหารจัดการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมีการกํากับดูแลและใหขอคิดเห็น/เสนอแนะดาน
การจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมีการกํากับดูแลและใหขอคิดเห็น/เสนอแนะดาน
การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบและใหขอคิดเห็น/
เสนอแนะดานการวิจัยและสรางสรรค
สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบและใหขอคิดเห็น/
เสนอแนะดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบและใหขอคิดเห็น/
เสนอแนะดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
อยางครบถวน
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4.30

สวน
เบี่ยงเบน
มาตร ฐาน
0.54

การแปล
ความหมาย
คะแนน
มาก

4.26

0.66

มาก

4.42

0.58

มาก

4.19

0.68

มาก

4.00

0.62

มาก

3.96

0.81

มาก

4.22

0.89

มาก

4.07

0.78

มาก

3.67

0.83

มาก

4.00

0.88

มาก

4.26

0.59

มาก
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สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก
คะแนนเฉลี่ย

4.30

0.67

มาก

4.18

0.59

มาก

ดานที่ 2 การปฏิบัติหนาที่ตามหลักธรรมาภิบาล จานวน 10 ขอ
ขอ
รายการประเมิน
ที่

คะแนน
เฉลี่ย

1
2
3
4

4.11
4.11
4.15
4.23

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.51
0.58
0.60
0.82

การแปล
ความหมาย
คะแนน
มาก
มาก
มาก
มาก

4.41
4.26
4.19

0.84
0.76
0.79

มาก
มาก
มาก

4.37
4.19
4.11

0.74
0.83
0.85

มาก
มาก
มาก

4.20

0.63

มาก

สภามหาวิทยาลัยใชหลักประสิทธิผลในการพัฒนา มหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยใชหลักประสิทธิภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยใชหลักการตอบสนองในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยใชหลักภาระรับผิดชอบในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
5 สภามหาวิทยาลัยใชหลักความโปรงใสในการพัฒนามหาวิทยาลัย
6 สภามหาวิทยาลัยใชหลักการมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
7 สภามหาวิทยาลัยใชหลักการกระจายอํานาจในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
8 สภามหาวิทยาลัยใชหลักนิติธรรมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9 สภามหาวิทยาลัยใชหลักความเสมอภาคในการพัฒนามหาวิทยาลัย
10 สภามหาวิทยาลัยใชหลักมุงเนนฉันทามติในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
คะแนนเฉลี่ย

ขอ
ที่
1
2
3
4
5

ดานที่ 3 การปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จํานวน 9 ขอ
รายการประเมิน
คะแนน สวน
การแปล
เฉลี่ย
เบี่ยงเบน ความหมาย
มาตรฐาน คะแนน
ทานตระหนักและใหความสําคัญในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 4.67
0.55
มากที่สุด
ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทานมีการเขารวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ
4.78
0.42
มากที่สุด
ทานมีการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
4.30
0.54
มาก
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ทานมีความเปนอิสระและยอมรับในการเสนอความคิดเห็นเพื่อการ 4.41
0.57
มาก
พัฒนามหาวิทยาลัย
ทานมีการลงมติอยางเปนธรรมกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา 4.59
0.50
มากที่สุด
มหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม
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6
7
8
9

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีการเตรียมขอมูลประกอบการประชุม
อยางครบถวนและเพียงพอตอการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดสงระเบียบวาระและเอกสาร
ประกอบการประชุมลวงหนาและมีการประสานงานกับกรรมการ
สภาไมนอยกวา 7 วัน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอํานวยความสะดวกแกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยชวงกอนการประชุม ระหวางการประชุมและภายหลัง
การประชุม
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย
คะแนนเฉลี่ย

4.26

0.71

มาก

4.56

0.75

มากที่สุด

4.50

0.70

มากที่สุด

4.33

0.78

มาก

4.49

0.43

มาก

6.2 ความคิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ได แสดงความคิ ด เห็น และให
ขอเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้
1) การบริหารเวลาในการประชุม
1.1) ควรบริหารเวลาในการอภิปรายใหกระชับ ไมใชเวลามากเกินไป และไมควรใหเวลา
กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทานใดทานหนึ่งมากเกิน เพราะทําใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทานอื่นมีเวลา
จํากัด/ไมมีโอกาสอภิปราย
1.2) ควรใหเวลากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิในการใหขอเสนอแนะมากขึ้น

มากขึ้น

2) วาระการประชุม/เอกสารประกอบการประชุม
2.1) ควรมีวาระเกี่ยวกับยุทธศาสตรและการพัฒนามหาวิทยาลัย วาระเชิงนโยบาย ให

2.2) ปญหาหลายเรื่องที่นํามาอภิปรายในที่ประชุมสภาฯ บางเรื่องเปนปญหาเล็กๆ และ
มิใชอํานาจ หนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
2.3) ควรนําเสนอสาระสําคัญของขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจ รวมทั้งมีรูปแบบการ
นําเสนอที่เขาใจงาย
2.4) ไมควรมีเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติมในที่ประชุมสภาฯ ยกเวนกรณีมีความ
จําเปน เรงดวน และควรสงเอกสารเปน digital ลวงหนา
2.5) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนการทํางานวิจัยของบุคลากรอยาง
เปนรูปธรรม ควรตั้งงบประมาณเฉพาะใหแกสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อสมทบทุนวิจัยในลักษณะ ทวิภาคี
หรือ ไตรภาคี กับหนวยงานวิจัยภายนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัย รวมทั้งจะเปนการเพิ่มจํานวนผลงาน
ตีพิมพ ซึ่งจะชวยใหมหาวิทยาลัยศิลปากรกาวเขาสูมหาวิทยาลัยวิจัย
2.6) ควรใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาบุคลากรใหมากขึ้น
2.7) ควรมีการกํากับดูแลการพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่องโดยอิงหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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3) การปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัย
3.1) เพื่อใหกรรมการทุกคนมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลการบริหารกิจการของ
มหาวิทยาลัยตามเจตนารมณของ พ.ร.บ. ดวยความจริงจัง สมควรนําแนวทางของการปฏิบัติตาม fiduciary
duty มาใหความรูแกกรรมการใหตระหนักถึง
- การปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง
- การปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต
- การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ขอบังคับ วัตถุประสงค ฯลฯ
- การเปดเผยขอมูลเพื่อความโปรงใสไมขัดแยงผลประโยชน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรมีโอกาสพบปะสังสรรคกันมากขึ้น
3.2) บางเรื่ องที่มหาวิ ทยาลัย นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ไมใช อํานาจ หนาที่ของสภา
มหาวิทยาลัย จึงควรแยกอํานาจ หนาที่ของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยใหชัดเจน
3.3) บทบาทของผูแทนประชาคม เชน สภาคณาจารย กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มา
จากคณะวิชา ดูเ หมื อนจะกลายเป นฝ ายคาน หรือมีขอสงสัย ในหลายๆ ประเด็น ทําให ตองใชเวลาในการ
ประชุมนาน
3.4) ควรสรางบรรยากาศในการประชุมที่เปนมืออาชีพมากขึ้น
3.5) ในการพิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายหลายเรื่องของสภามหาวิทยาลัย ควรกําหนด
ระยะเวลา ยุทธศาสตรและงบประมาณที่จําเปนดวย เพื่อใหนโยบายตางๆ เห็นผลชัดเจนขึ้น
3.6) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรมีการหารือ/ตกลงกันในเรื่องรูปแบบและวิธีประชุม
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ภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัย
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับเชิญเปนวิทยากร

ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดใหเกียรติเขารวม
ใหขอมูลประเด็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรแกคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2556 ซึ่งคณะกรรมการฯ จะนําผลดังกลาวไปประกอบการใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตอไป

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนวิทยากร
บรรยาย หัวขอ “หลักการและเหตุผลของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย นโยบายและทิศทางการนําองคกรเขาสู
การจั ด อั น ดั บ มหาวิ ทยาลั ย ” ในโครงการอบรม “การเสริม สรางความรูแ ละความเขาใจการจัดอัน ดั บ
มหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก (World University Rankings)” เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2557 ณ หองประชุม
314 – 315 ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยยงยุทธ วัชรดุลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปน
วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การสรางสรรคดวยสหวิทยาการ (Creative by Interdisciplinary)” เมื่อวันอังคารที่
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 ที่ไดรับรางวัลจากหนวยงาน องคกรตางๆ และที่ทําคุณประโยชน
ใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
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กิจกรรมสภามหาวิทยาลัยและสํานักงานสภาฯ

สภามหาวิ ท ยาลั ย ได นํ า ระบบการประชุ ม e-Meeting มาใช ค รั้ ง แรกในการประชุ ม สภาฯ
ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 9 เมษายน 2557

เจาหนาที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 5 คน ไดเขาศึกษาดูงาน ณ สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ตามโครงการพัฒนาบุคลากร สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 เมื่อ
วันที่ 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 ควบคูกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม เปนแหลงสราง
สะสม และถายทอดองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ”
1.แนวคิดดานนโยบาย
นโยบายหลั ก คื อ “พั ฒ นาวิ ช าการ วิ จั ย และกิ จ การนั ก ศึ กษา” หากมี ก ารยกระดั บ
คุณภาพงานด านวิ ชาการและวิ จัย ของคณะโบราณคดีใหสูงขึ้น โดยเนนการบูร ณาการงานบริการวิช าการ
การเรียนการสอน และงานวิจัย กับกิจกรรมของนักศึกษาแลวคุณภาพของบัณฑิตก็จะเปนไปตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค
ดา นงานวิ ช าการ เป น นโยบายหลั ก จะมุ งเน น การถ ายทอดเทคโนโลยีแ ละภูมิ ป ญ ญา
โดยเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัยใหมากขึ้นมีการปรับปรุงกลไก และ ระเบียบปฏิบัติ ของการ
ใหบริการวิชาการใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น ควบคูไปกับการบริหารจัดการองคกร มุงเนนการดําเนินการเชิงรุกให
มากขึ้น มีการจัดทําแผนการดําเนินการของทุกกลุมงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว และที่สําคัญคือการทํางานใน
องคกรอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข
ด า นการวิ จั ย เป น นโยบายหลั ก โดยเฉพาะการผลัก ดัน ใหเ กิดการสรา งการบู ร ณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการใหมากขึ้น การสรางเครือขายความรวมมือทางการวิจัยกับ
หนวยงานภายนอกทั้งภายในและตางประเทศ รวมถึงการกระตุนและสนับสนุนใหคณาจารยมีการขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากภายนอกใหมากขึ้น
ดานกิจการนักศึกษา เปนนโยบายหลักที่มุงเนนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคลองกับการ
เรียนการสอนและการใชชีวิตในคณะโบราณคดี เพื่อพัฒนานักศึกษามีคุณลักษณะ 3 ประการ ดวยกัน คือ
1.มีคุณภาพ และเปนผูที่มีความสามารถในสาขาวิชา 2.มีคุณธรรม มีความตั้งใจที่จะทําประโยชนใหแกสังคม
3.มี คุ ณค า โดยประพฤติ ตนให เ ป น ประโยชนแกสั งคม โดยคณะจะสนับ สนุน ทั้ง รูป แบบของกิจ กรรมหรื อ
โครงการทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการบําเพ็ญประโยชน
2.วิสัยทัศน
“คณะโบราณคดี มุงเนนความเปนเลิศและความโดดเดนเฉพาะทางโดยบูรณาการศิลป และ
ศาสตรอยางลงตัว ควบคูกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม เปนแหลงสราง สะสม และถายทอดองค
ความรูดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ”
3.พันธกิจ ที่ตองมีการดําเนินงาน 6 ดาน ดังนี้
3.1 ดานการจัดการศึกษา คณะโบราณคดีผลิตบัณฑิตที่เปนเลิศทางวิชาการ สอดคลองความ
ตองการและเปนประโยชนตอสังคม สามารถแสวงหาความรูไดตนเอง โดยเนนการเรียนรูจากประสบการณจริง
3.2 ดานการวิจัย สงเสริมการวิจัยของบุคลากรของคณะโบราณคดี สอดคลองกับยุทธศาสตร
การวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคณะโบราณคดีใหเปนผูนําการวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผลิตผล
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งานวิจัยที่มีคุณภาพในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อันกอใหเกิดองคความรูและการสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อการ
พัฒนาองคกร สังคม และประเทศชาติ
3.3
ด า นบริ ก ารวิ ช าการ คณะโบราณคดี เ ป น ศู น ย ก ลางการบริ ก ารวิ ช าการด า น
ศิลปวัฒนธรรมใหแกทุกภาคสวน ทุกระดับ ทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
3.4 ด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม คณะโบราณคดี เ ป น ศู น ย ก ลางด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมทุกระดับ ทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
3.5 ด า นกิ จ การนั ก ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาของคณะโบราณคดี มี คุ ณ ภาพ และเป น ผู ที่ มี
ความสามารถในสาขาวิชา มีคุณธรรม มีความตั้งใจที่จะทําประโยชนใหแกสังคม มีคุณคา โดยประพฤติตนให
เปนประโยชนแกสังคม
3.6 ดานการบริหาร คณะโบราณคดี มีการบริการงานอยางโปรงใส และมีประสิทธิภาพ ทัน
ตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง โดยรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝาย สงเสริมความสามัคคีและมีความสุข
ในการทํางาน เสริมสรางสมรรถนะ องคกรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ขึ้น

4. แนวทางการดําเนินงานเรงดวนเชิงรุกตามภารกิจ
4.1 ดานการจัดการศึกษา
1) สรางกลยุทธในการดึงดูดนักเรียนที่มีคุณภาพใหเขามาศึกษาในคณะโบราณคดีใหมาก

กลุมเปาหมาย

1.1) ปรับปรุงเว็บไซตของคณะโบราณคดี/ทุกภาควิชาใหทันสมัย อยางเรงดวน
1.2) สรางกลยุทธการประชาสัมพันธของคณะอยางเรงดวนแบบเชิงรุกเพื่อเขาถึง

1.3) ปรับปรุงภาพลักษณของคณะโบราณคดี (Re-branding)
1.4) การใหทุนการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ
2) ปรับปรุงหลักสูตร (ป.ตรี ในป 58-59) และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให
ทันสมัยสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน และความตองการของสังคม
3) ปรับปรุง Facilities ตางๆ ของคณะ เชน พื้นที่ใชสอยหนาคณะ ดาดฟา หองเรียน
หองทํากิจกรรม เครื่องไมเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
4) ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
5) สงเสริมและผลักดันใหมีกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาใหมากขึ้น และสรางเปน
ประเพณีเกี่ยวกับวิชาการคณะโบราณคดีของนักศึกษา
4.2 ดานการวิจัย
1) จัดทํายุทธศาสตรการวิจัยของคณะใหเปนรูปธรรม โดยใชกองทุนวิจัยและ
สรางสรรคคณะโบราณคดี เปนแกนกลาง โดยอยูบนกรอบยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและความตองการของ
ประเทศ
2) สร างเครื อข ายความร วมมื อทางวิ ชาการกั บหน วยงานภาครั ฐ เอกชน ทั้ งในและ
ตางประเทศ
3) สนั บ สนุ น สงเสริม การทําวิจัย ของบุคลากรในคณะ ทั้งสายวิช าการและสาย
สนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่งการบูรณการณหลาย ๆ ศาสตร
4) เร งสงเสริ มผลิตผลงานทางวิช าการของคณะโบราณคดี ทุกรูป แบบ เชน การ
ตีพิมพบทความทางวิชาการในวารสารที่เปนที่ยอมรับ ตํารา สื่อการสอนตาง ๆ เปนตน
61
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ทุก ๆ ป

5) เพิ่มคุณวุฒิอาจารย ประจํ า และ ตําแหนงทางวิ ชาการของคณาจารยในคณะใหสูงขึ้นใน

4.3 ดานบริการวิชาการ
1) จัดทํายุทธศาสตรดานการบริการวิชาการของคณะใหเปนรูปธรรม ทั้งการบริการ
วิชาการที่ไมเกิดรายไดและสรางรายได โดยอยูบนกรอบยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและความตองการของ
ประเทศ
2) สนับสนุนการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัยใหมาก
ขึ้น มีการปรับปรุงกลไก และ ระเบียบปฏิบัติ ของการใหบริการวิชาการใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น
3) สรางเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน
ทั้งในและตางประเทศใหมากขึ้น

มากขึ้น

4.4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1) สนับสนุนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัยให

2) สรางเครือขายความรวมมือดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานภาครัฐ
เอกชน ทั้งในและตางประเทศใหมากขึ้น
3) สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทุก
รูปแบบ

4.5 ดานกิจการนักศึกษา
1) คณะวิชาสนับสนุนและพัฒนาการจัดกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษาใหเปนไป
ตามกรอบการประกันคุณภาพ โดยสรางความเขาใจกับนักศึกษาในการทําโครงการ และสงเสริมใหนักศึกษามี
สวนรวมในการวางแผนการทํากิจกรรม และการทําประเมินผลเพื่อนํามาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมครั้ง
ตอไป (จัดการประชุมสัมมนาสรางแผนพัฒนากิจการนักศึกษา)
2) มีการจั ดทํา แผนปฏิทิน กิจกรรมของนักศึกษา เพื่อวางแผนในการทํากิจกรรม
นักศึกษาใหไดประสิทธิภาพตามประกันคุณภาพ
4.6 ดานการบริหาร
1) ปรับปรุงโครงสรางภายในสํานักงานเลขานุการใหม โดยปรับเปลี่ยนภารกิจความ
รับผิดชอบของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับความถนัด
2) สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกภาคสวน ตามแผนพัฒนาบุคลากร
3) พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบหลายมิติ ที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม
และโปรงใส
4) สรางกิจ กรรมเพื่อพัฒนาความสัมพัน ธของบุคลากร และสรา งบรรยากาศการ
ทํางานที่เปนมิตร อบอุน จริงใจ และเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน
5) ประสานผลประโยชน อย างเปนธรรม และบริ หารการเงิ นอย างโปร งใส สามารถ
ตรวจสอบได
5. โอกาส 10 ความฝน ในการพัฒนา 4 ป ขางหนา
1) คณะโบราณคดี ผลิตผูนําดานศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติและนานาชาติ
2) คณะโบราณคดี มีหลักสูตรทันสมัยตอสภาวการณปจจุบัน
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นานาชาติ
รูปธรรม
นานาชาติ
วิชาการที่ชัดเจน
ทันทวงที
และมีประสิทธิภาพ

3) คณะโบราณคดี รับและผลิตนักศึกษาทั้งในและตางประเทศ (บางสาขา) เพิ่มขึ้น
4) คณะโบราณดี มีบัณฑิตเปนที่ตองการของสังคม มีความรู คูคุณธรรม
5) คณะโบราณคดี มีงานวิจัยที่โดดเดนที่เปนรูปธรรมเปนที่ยอมรับระดับชาติและ
6) คณะโบราณคดี มีงานวิจัยที่ตีพิมพเพิ่มขึ้น ทั้งระดับชาติและนานาชาติ อยางเปน
7) คณะโบราณคดี มีความเปนมืออาชีพ ในงานวิจัย การฝกอบรม ในระดับชาติและ
8) คณะโบราณคดี มีความรวมมือทั้งทางดานการเรียนการสอน การวิจัยการ บริการ
9) คณะโบราณคดี สามารถตอบโจทยสัง คม ผานรูป แบบสื่อต างๆ ในนามคณะ
10) คณะโบราณคดี มีบุคลากรทุกสายงาน มีความรักองคกร ทํางานอยางมีความสุข
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ภาคผนวก 2
แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557-2560)
แผนพั ฒ นาคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2557 -2560) สรุปไดดังนี้
ปณิธานของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(จากแผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2553-2557)
คณะวิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนแหลงคนควาวิจัย บูร ณาการ ถายทอด
ความรู ทางด า นวิ ศ วกรรมศาสตร และเทคโนโลยี เพื่ อพั ฒ นาชุ ม ชน รวมทั้ ง เพื่อ ผลิ ต บัณ ฑิ ตที่ มีภู มิ ปญ ญา
ความคิดสรางสรรค ยึดมั่นในคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม ประเทศชาติและมนุษยชาติ
วิสัยทัศนของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(จากแผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2553-2557)
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนองคกรที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรม และมุงมั่นเปนหนึ่งในผูนําดานงานวิจัยและการเรียนรูของประเทศ
วิสัยทัศนของคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนคณะที่สงเสริมใหคณาจารย บุคลากร และ
นักศึกษาของคณะทุกคนไดพัฒนาความคิดสรางสรรคในดานวิจัยและวิช าการขามสาขา และมุงพัฒ นาให
บัณฑิตที่จบการศึกษาเปนที่ยอมรับความสามารถในการทํางานแบบมืออาชีพ ที่ปรับตัวไดดี ทั้งในระดับชาติ
และระดับอาเซียน
เปาหมายในการทํางาน
มุงเนนการสรางสิ่งแวดลอมและโอกาสใหคณาจารยและบุคลากรที่ทํางานในคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหมีความเปนเลิศในงานที่ตนมีความถนัด ไมวาจะเปนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีความภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ศิลปากรใหเปนแหลงเรียนรูและการผลิตงานวิจัยและสรางสรรคที่สามารถนําไปใชไดจริง สามารถตอยอดให
เกิดการสรางงานและสรางอาชีพใหแกสังคมไทย
โดยการบริหารงานที่ตรวจสอบไดและมีธรรมาภิบาลในการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เพื่ อ มุ ง สู เ ป า หมายที่ จ ะพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาที่ ม าเรี ย นในคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรใหจบการศึกษาเปนบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ มีทักษะการวิเคราะห
ทางวิทยาศาสตรและมีแนวคิดในการแกไขปญหาอยางสรางสรรคเปนพื้นฐานในชีวิต อีกทั้งมีจิตสาธารณะที่มุง
ประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน
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แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2557-2560
ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความรูทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ
ที่ทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสรางสรรค และมีภาวะความเปนผูนํา
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและสรางความเปนเลิศทางดานงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งงานวิจัย
ที่สรางองคความรู และงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 ใหบริการทางวิชาการโดยใชฐานความรูและความเชี่ยวชาญของคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสรางการตอยอดองคความรู ตอบสนองตอความตองการของสังคม
และสรางคุณคา และมูลคาแกคณะฯ
ยุทธศาสตรที่ 4 สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และสงเสริมการนําองคความรูทางดานวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีไปใชในการอนุรักษศิลปะ
ยุทธศาสตรที่ 5 บริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะฯ
ยุทธศาสตรที่ 7 ประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางภาพลักษณขององคกร
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ภาคผนวก 3
แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557-2560)
แผนพั ฒนาบั ณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (13 กรกฎาคม 255712 กรกฎาคม 2561) สรุป ไดดังนี้
1.วิสัยทัศน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนองคกรแหงความสุข มีการบริหารจัดการหลักสูตร และ
การศึกษาอยางบูรณาการ การกํากับมาตรฐานการศึกษาใหมีคุณภาพในระดับสากล การใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ การสรางเครือขายทั้งในและตางประเทศ ยกระดับมหาวิทยาลัยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเขาสู
ระดับโลก
2.ยุทธศาสตรของบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มีแผนยุทธศาสตรของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2555-2559)
สําหรับใชเปนทิศทางในการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.
2554-2563) และไดมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหมเปน พ.ศ.
2556-2559 เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปรับใหม พ.ศ. 2556-2563
3.วัตถุประสงค
1) เปนหนวยงานกลาง ทําหนาที่บริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
2) ประสานงาน สนับสนุนอํานวยความสะดวกในการดําเนินการศึกษาและการวิจัยใหแกคณะวิชาที่
ทําการเปดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
3) ประเมินผลและสรุปผลการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
4) ดําเนินงานและปฏิบัติงาน เพื่อใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปน
มาตรฐานเดียวกัน
5) พัฒนาและบูรณาการการจัดการศึกษาอยางสรางสรรค
4.นโยบาย ประกอบดวย
จุดเนนที่ 1 ดานหลักสูตร
จุดเนนที่ 2 ดานการควบคุมคุณภาพการจัดการการศึกษาเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเขาสู
ระดับโลก (World University Ranking)
จุดเนนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
จุดเนนที่ 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 เพื่อพัฒนายุทธศาสตร เพื่อ
ยกระดับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก (World University Ranking)
- ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรที่มีลักษณะเชิงสรางสรรค
- จัดกระบวนการประเมินคุณภาพการเรียน การสอน และนักศึกษา โดยเนนความเปน
สากล
- แสวงหา จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัย ใหสอดคลองกับโจทยวิจัยเชิง
สรางสรรค และใชประโยชนได
- การพัฒนาคณาจารย และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
- เพิ่มการจัดตั้งศูนยการใหบริการ GOALS
- ปรับปรุงกฎระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ รวมทั้งการจัดการทรัพยสินทางปญญา และจรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย
- จัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับนโยบาย โดยเนนความเปนเลิศดานการวิจัย ของ
บัณฑิตใหมีคุณภาพและสรางสรรค
- การจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ รวมกับคณะวิชาในลักษณะ
สหสาขาวิชาและบูรณาการ และจัดทําวารสารวิชาการใหมีมาตรฐานในระดับนานาชาติ
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับชุมชนวิจัยทั้งในประเทศ และตางประเทศ เพื่อให
เกิดความรวมมือดานการศึกษา วิจัย และตอยอดองคความรู
- ปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ระบบบริการ
การศึกษา และงบประมาณ
- ประสานงานกับศูนยคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาสื่อการสอน e-Learning สําหรับ
บัณฑิตศึกษา
- จัดการอบรมความรูดานการวิจัย สารสนเทศ และภาษาตางประเทศ ใหกับนักศึกษา
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่รองรับการเปนประชาคมอาเซียน
5.2 เปาหมายระยะปานกลาง
- ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร Dual degree หรือ Co-terminal degree programme
และหลักสูตรนานาชาติ รวมกับคณะวิชา
- ประเมินผลและกํากับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
เขาสูระดับโลก
- ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาระบบสารสนเทศใหส ามารถเชื่อมโยงกับ ระบบกลางของ
มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ตางประเทศ

- จัดทําวารสารวิชาการใหมีมาตรฐานในระดับสากล
- การแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงงานวิจัยกับหนวยงาน สถาบัน ทั้งในประเทศ และ

5.3 เปาหมายระยะยาว
- ประเมินผลและกํากับคุณภาพการศึกษาใหอยูในระดับที่สูงขึ้นในการจัดอันดับ
World University Ranking
- ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรที่มีลักษณะเชิงบูรณาการและสงเสริมใหผูเรียนมีความคิด
สรางสรรคของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
- สงเสริมใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน
- การแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงงานวิจัยกับหนวยงาน สถาบัน ทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศ
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ภาคผนวก 4
แผนพัฒนาคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 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 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูรอบและจิต
สานึกที่ดีตอสังคม
2561)

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

2.1 ประเด็นยุทธศาสตร 1 ดานการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมี
ความคิดสรางสรรค
เปาประสงค : มีหลักสูตรบูรณาการระหวางศาสตรและศิลปที่สามารถผลิตบัณฑิตให
มีความคิดสรางสรรค
กลยุทธ 1.1 ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร เพื่อสรางผลการเรียนรูตาม
มาตรฐานสากล
กลยุทธ 1.2 ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสรางความ
ตระหนักรูของบัณฑิต เรื่องประชาคมอาเซียน สังคมพหุวัฒนธรรม และเอกลักษณศิลปากร

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรค ปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม
เปาประสงค : นักศึกษามีความรู มีความคิดสรางสรรค คุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคม
กลยุทธ 2.1 เพิ่มขีดสมรรถนะสากลของบัณฑิต
กลยุทธ 2.2 พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
กลยุทธ 2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่รองรับการเปนประชาคมอาเซียน
กลยุทธ 2.4 พัฒนาสมรรถนะศิษยเกา รองรับการทํางาน การประกอบอาชีพ ใน
ประชาคมอาเซียน
ความคิดสรางสรรค
ความคิดสรางสรรค
สรางสรรค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เอื้อใหเกิดการเรียนรู และ
เปาประสงค : มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และกระตุนใหเกิด
กลยุทธ 3.1 พัฒนาสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัย ใหเปนแหลงเรียนรู และความคิด
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2.2 ประเด็นยุทธศาสตร 2 ดานการวิจัยและสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการวิจัย และการสรางสรรค เพื่อกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยที่
ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
เปาประสงค : เปนมหาวิทยาลัยวิจัยเชิงสรางสรรค
กลยุทธ 4.1 การวิจัยและสรางสรรคในระดับชาติ และนานาชาติ
กลยุทธ 4.2 เผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อการใช
ประโยชนในทุกระดับ
กลยุทธ 4.3 การสรางมูลคาและองคความรูจากการวิจัยและสรางสรรค
2.3 ประเด็นยุทธศาสตร 3 ดานบริการวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 5 การมีสวนรวมกับชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็งแกสังคมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงค : เปนแหลงถายทอดองคความรูแกชุมชนและสังคม
กลยุทธ 5.1 บูรณาการขามศาสตรในกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และการ
จัดการเรียนการสอนในระดับชาติและนานาชาติ
2.4 ประเด็นยุทธศาสตร 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 6 การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
รวมทั้งการประยุกตใช เพื่อรักษาคุณคาและเพิ่มมูลคาในระดับชาติและนานาชาติ
เปาประสงค : เปนผูนําในการอนุรักษและประยุกตใชศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่ม
คุณคาและมูลคาในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ 6.1 พัฒนาสูความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐาน
การบูรณาการบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ 6.2 การเปนผูนําดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
2.5 ประเด็นยุทธศาสตร 5 ดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการเปน
มหาวิทยาลัย แหงการสรางสรรค
เปาประสงค 1 : บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
เปาประสงค 2 : มีโครงสรางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคลองตัวรองรับ
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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ประสิทธิภาพ

2.6 ประเด็นยุทธศาสตร 6 ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจใหมี

เปาประสงค 1 : มีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและครอบคลุมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและการ ดําเนินการตางๆ ของมหาวิทยาลัย
เปาประสงค 2 : มีระบบโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการ
ดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ 8.1 จัดทําฐานขอมูลและปรับปรุงระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ

ระดับนานาชาติ

2.7 ประเด็นยุทธศาสตร 7 ดานงบประมาณ การเงินและการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค : ระบบการเงินงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ 9.1 การเงินและงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสูนานาชาติ
เปาประสงค : มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับดานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบใน
กลยุทธ 10.1 การขยายพื้นที่ทางการศึกษาและสรางเครือขายความรวมมือกับภาคี
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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. สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
3. สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
1. สาขาวิชาการจัดการโครงการกอสราง
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม
ปริญญาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต
1. สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม
ปริญญาภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
1. สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
1. สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2. สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น

72 รายงานผลการดำ�เนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2557

72

2.แนวนโยบายการดําเนินงานตามพันธกิจ 4 ดาน
2.1 ดานการจัดการศึกษา
1) เสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตใหมีความรอบรูทางปญญาบน
พื้นฐานความหลากหลายทางวิชาการของคณะฯ
2) พัฒนาหลักสูตรใหมและการจัดการเรียนการสอนใหมีลักษณะเชิงสรางสรรค เชน หลักสูตร
ปริญญาตรีแบบบูรณการ หลักสูตรปริญญาโทแบบควบคู (Dual Degree) และหลักสูตรปริญญาเอกแบบเลือก
เรียนอิสระ และหลักสูตรพิเศษสําหรับการเรียนการสอนที่อาคารศิลป พีระศรี นครปฐม
3) เพิ่มขีดความสามารถบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล
เชน การพัฒนาสมรรถนะดานการใชภาษาอังกฤษ การพัฒนาสื่อการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัด
กิจกรรมเพื่อเปดโลกทัศนและเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถในเวทีนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระดับอาเซียนการพัฒนาสมรรถนะดานการประกอบวิชาชีพและการทํางานขามวัฒนธรรมของบัณฑิต
4) เสริมสรางนักศึกษาใหเปนบุคคลที่มีความเจริญงอกงามทางสติปญญา มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

สนับสนุน

2.2 ดานการวิจัย
1) สรางกลไกสนับสนุนนักวิจัยรุนใหม
2) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย การเผยแพรงานวิจัยคณาจารยและบุคลากรสาย
3) สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยเพื่อนําไปสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
4) แสวงหาความรวมมือดานการวิจัยและแหลงทุนกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ

2.3 ดานการบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน
1) สนับสนุนการใหบริการวิชาการแกหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2) จัดบรรยายพิเศษหรือเปดหลักสูตรอบรมระยะสั้นตามความตองการของชุมชน
3) รวมมือกับคณะวิชาตางๆ ในวังทาพระกอตั้งศูนยการออกแบบและสรางสรรค วังทาพระ
เพื่อใหบริการวิชาการแกสังคม
2.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1) สนับสนุนโครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
2) รวมมือกับองคกรภายนอกจัดรวบรวมขอมูลสถาปตยกรรมไทยเพื่อเผยแพรสูสังคม
3. แนวนโยบายการดําเนินงานดานอื่นๆ
3.1 ดานการบริหารจัดการ
1) สรางเอกภาพในองคกรที่มีบุคลากรและทรัพยากรองคความรูระดับสูงที่หลากหลาย เพื่อให
เกิดอัตลักษณของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีความโดดเดนและเปนที่ยอมรับ ในการ
เปนสถาบันการศึกษาดานวิชาชีพแนวหนาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
2) เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปนหนวยงานในกํากับรัฐ
3) จัดสรรทรัพยากรตางๆ ภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตรอยางเปนธรรม
4) การพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีคุณภาพและครอบคลุมการบริหารทรัพยากร การดําเนิน
งานคณะฯ และการเรียนการสอน
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5) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารสํานักงานเลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร
6) ปรับปรุงอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร วังทาพระ และอาคารศิลป พีระศรี 1
พระราชวังสนามจันทร ใหสามารถใชประโยชนอยางเต็มที่
7) แสวงหารายไดจากฐานความรูของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
8) สรางความมั่นคงทางดานการเงินของคณะสถาปตยกรรมศาสตรเพื่อนํามาเปนทุนในการ
ผลักดันพันธกิจของคณะฯ อยางตอเนื่อง เชน การระดมทุนจากพันธมิตร การลดคาใชจาย ฯลฯ
9) สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรอื่น ๆ ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
3.2 แนวทางการบริหารงานอยางเปนเอกภาพ
สงเสริมพื้นที่ในการแสดงความสามารถของบุคลากรไดอยางเต็มศักยภาพ การสื่อสารทําความ
เขาใจ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีเอกภาพ สามารถกําหนดตําแหนง (Position) ของคณะในการเปนสถาบัน
ดานศิลปะและการสรางสรรค ที่ครอบคลุมวิชาชีพดานตางๆ ในระดับแนวหนาของไทยและอาเซียน
3.3 แนวทางการบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพและการเพิ่มศักยภาพทางดานความ
เขมแข็งในการแขงขันกับมหาวิทยาลัยตางๆ
พั ฒ นาคณะสถาป ตยกรรมศาสตรใหมีความกาวหนาและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน กั บ
สถาบันการศึกษาอื่น ทั้งดานการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหมีสมรรถภาพสากล พัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนใหทันสมัยมีคุณภาพระดับสากล พัฒนาดานวิชาการและการวิจัยสูความเปนเลิศ
และสรางความมั่นคงทางการเงินของคณะฯ เพื่อนํามาเปนทุนในการผลักดันพันธกิจของคณะฯ อยางตอเนื่อง
3.4 แนวทางการบริหารเชิงรุกเพื่อใหคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนที่รูจักในเชิงวิชาการ
วิชาชีพ อยางกวางขวางมากขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ
พัฒนาและดําเนินกิจกรรมความรวมมือดานวิชาการและวิชาชีพกับหนวยงานวิชาชีพ สมาคม
วิชาชีพสถาบันการศึกษาภายนอก หนวยงานราชการ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ อยางตอเนื่อง
ทั้งกิจกรรมบริการทางวิชาการแกสังคม การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับสถาบันการศึกษาตางประเทศ การเผยแพรผลงานวิชาการในประเทศและตางประเทศ
4. แนวทางการดําเนินงานเรงดวนเชิงรุกตามภารกิจ
4.1 ดานการจัดการเรียนการสอน
1) การปรับปรุงอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร วังทาพระ รองรับการขยายการจัด
การศึกษาหลักสูตรเชิงสรางสรรคและหลักสูตรบูรณาการ
2) การเปดหลักสูตรใหมระดับปริญญาเอก (หลักสูตรเชิงสรางสรรคและบูรณาการ)
3) การจัดการศึกษาเนนผูเรียนเปนสําคัญและบัณฑิตที่พึงประสงค

นานาชาติ

4.2 ดานการวิจัยและการสรางสรรค
1) สนับสนุนและสงเสริมการทําวิจัย งานสรางสรรคและการเผยแพรผลงานในระดับชาติและ

2) สงเสริมนักวิจัยรุนใหม
3) โครงการนักวิจยั พบผูประกอบการ/ชุมชนเพื่อสํารวจความตองการประเภทงานวิจัยที่
สามารถตอยอดเชิงพาณิชย
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4.3 ดานการบริการวิชาการแกสังคมชุมชน
1) จัดตั้งศูนยวางผังและออกแบบคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2) จัดทํารานจําหนายหนังสือผลงานทางวิชาการของบุคลากรคณะฯ
4.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1) สนับสนุนโครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
2) จัดตั้งศูนยสารสนเทศดานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
3) โครงการสํารวจและจัดทําบัญชีทรัพยากรดานวิชาการและงานสรางสรรคที่เกี่ยวของกับ
ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ
4) โครงการจัดการความรูเพื่อบูรณาการศาสตรดานการพัฒนาโครงการและอนุรักษอาคาร
ประวัติศาสตร
4.5 ดานบริหารจัดการ
1) การพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีคุณภาพ เชน โครงการจัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลทาง
วิชาการออนไลน
2) การจัดตั้งศูนยขอมูลปฏิบัติการ GIS การพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง
3) การสรางภาคีความรวมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนารายไดสําหรับภารกิจของคณะฯ และการ
ระดมทุนจากพันธมิตร
4) การปรับปรุงโครงสรางการบริหารสํานักงานเลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร
5) การจัดทําระเบียบเพื่อการบริหารจัดการทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญาเพื่อสรางมูลคา
6) การบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางคณะฯ กับสมาคมนักศึกษาเกาอยางเปนรูปแบบและ
ตอเนื่อง
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ภาคผนวก 6
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ........
ราง
พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. ....
....................................
....................................
....................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยศิลปากร
........................................................................................................................................................
...........................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐
(๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยศิลปากร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร
“สภาคณาจารยและพนักงาน” หมายความวา สภาคณาจารยและพนักงาน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
“วิทยาเขต” หมายความวา เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ หรือสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตั้งแตสองสวนงานขึ้นไปตั้งอยูในเขตนั้น
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร
“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการและลูกจาง
ของสวนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๕ ใหมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐
เปนมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัตินี้ และเปนนิติบุคคล
มหาวิทยาลัย ศิล ปากรมีฐ านะเปน หนว ยงานในกํากับ ของรัฐ ซึ่งไมเ ปน สว นราชการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเปนรัฐ วิส าหกิจ ตามกฎหมายวาดว ยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัย เปน สถาบันทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงคให
การศึกษา สงเสริม ประยุกตและพัฒนาวิชาการและวิช าชีพอยางสรางสรรคและอยางมีคุณภาพในทาง
สุนทรียะ ศิลปะและวิทยาการ เนนความงาม ความจริงและความเปนธรรม สอน วิจัย ทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
รวมทั้งใหบริการทางวิชาการแกสังคม
มาตรา ๘ ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยคํานึงถึง
(๑) ความเปนเลิศทางศิลปะและงานสรางสรรค
(๒) ความเปนเลิศทางวิชาการและทางวิชาชีพควบคูไปกับคุณธรรมและความเปนธรรม
(๓) ความเสมอภาคทางการศึกษาของประชาชน
(๔) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการและทางวิชาชีพอันเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและใน
ระดับนานาชาติ
(๕) การบริหารที่มีคุณภาพ เที่ยงธรรม โปรงใสและตรวจสอบได รวมทั้งความรับผิดชอบตอรัฐ
และสังคม
(๖) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
(๗) การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากร
(๘) การใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา
(๙) เสรีภาพทางวิชาการของนักวิชาการ
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน ดังนี้
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
(๒) สํานักงานอธิการบดี
(๓) วิทยาเขต
(๔) คณะ
มหาวิทยาลัยอาจใหมีส ว นงานที่เรีย กชื่ออยางอื่น ที่มีฐ านะเทีย บเทาคณะเพื่อดําเนิน การ
ตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนงานในมหาวิทยาลัยอีกได
การแบงหนว ยงานภายในของสว นงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหทําเปน ประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา ๙ ใหทําเปน ประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศของมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง และการรวมสวนงาน
ตองระบุถึงภาระหนาที่ของสวนงานนั้น ๆ ใหชัดเจน
มาตรา ๑๑ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง หรือ
สถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่ง
ชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได
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การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง
ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๒ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาและดําเนินการ
วิจัยรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศก็
ได โดยในการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดรวม
กับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแกผูสําเร็จการศึกษาได
การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจั ดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงานและกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไดรับสิทธิประโยชนในฐานะขาราชการ
บํานาญแลวใหไดรับยกเวนไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการประกันสังคม แตไมตัดสิทธิที่จะประกันตน
ดวยความสมัครใจ
มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัย มีอํานาจและหนาที่กระทําการตาง ๆ ตามวัตถุป ระสงคที่ร ะบุ
ไวในมาตรา ๗ อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) ซื้อ ขาย สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ แลกเปลี่ยนและจําหนาย
หรือทํานิติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมี
ทรัพยสิทธิ์ตาง ๆ ในทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หรือมีสิทธิในหรือหาประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา
และจําหนายทรัพยสินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุดหนุนหรืออุทิศ
ให
การจํ า หนา ยหรื อแลกเปลี่ ย นอสั ง หาริ มทรั พ ยของมหาวิ ทยาลั ย ใหกระทํ า ไดเฉพาะ
อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตามมาตรา ๑๖ ซึ่งมีวัตถุประสงคใหจําหนายหรือแลกเปลี่ยนได
(๒) รวมมือกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองคการหรือหนวยงานตางประเทศหรือ
ระหวางประเทศ
(๓) กูยืมเงินและใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน การลงทุนหรือการรวม
ลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย
(๔) รับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการในการใหบริการภายใน
อํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
(๕) กําหนดคาตอบแทนหรือคาตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน และ
ประโยชนอยางอื่นใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
(๖) จัดใหมีกองทุนใหกูยืมเพื่อกิจการตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย โดยการ
บริหารกองทุนใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(๗) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
และที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ
79
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(๘) จัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองคกรที่เปนนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือรวม
ลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัยหรือการนําผล
การ คนควาวิจัยไปเผยแพรหรือหาประโยชนเพื่อเปนรายไดของมหาวิทยาลัย
(๙) จัดใหมีการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
(๑๐) ออกพันธบัตรเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๑๑) นําผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค และทรัพยสินทางปญญาไปพัฒนาเพื่อประโยชนใน
เชิงพาณิชย
มาตรา ๑๕ รายไดของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป
(๒) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย
(๓) เงิ น กองทุ นที่ รั ฐบาลจั ดสรรใหหรือเงินกองทุ นที่มหาวิ ทยาลั ยจัดตั้งขึ้น และรายไดหรื อ
ผลประโยชนจากกองทุนดังกลาว
(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจ ากการลงทุนหรือการรวมลงทุนและจากทรัพยสินและ
ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย
(๖) รายไดห รื อผลประโยชน ที่ไดจ ากการใช ที่ร าชพัส ดุห รือ จัดหาประโยชนในที่ร าชพัส ดุ
ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน
(๗) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น
เงิน อุดหนุ นทั่ วไปตาม (๑) นั้น รัฐ บาลพึงจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรงเปนจํานวนที่
เพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในกรณีที่รัฐบาลไดปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชน
อื่นใดแกขาราชการ ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยเพื่อ
เปนคาใชจายดังกลาวใหพนักงานมหาวิทยาลัยตามความจําเปน
รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคง
คลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ในกรณี ที่ รายไดตามวรรคหนึ่ งมี จํ านวนไมเพี ยงพอสํ าหรั บคาใชจายในการดํ าเนิ นการของ
มหาวิทยาลัยและคาภาระตาง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่นได รัฐบาลพึง
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยตามความจําเปนของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๖ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาจากการให หรือซื้อดวยเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หรือไดมาโดยวิธีอื่น ไมถือเปนที่ราชพัสดุ
และใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๗ ทรัพยสิน ของมหาวิทยาลัยที่ใชเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษาและการวิจัย
โดยตรง ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครองและบุคคลใดจะยกอายุ
ความขึ้นเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมิได
มาตรา ๑๘ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตองจัดการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗
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เงิน และทรัพยสิน ที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย ตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศกําหนดไว
แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว ตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศหรือทายาท หากไมมี
ทายาทหรือทายาทไมปรากฏตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
หมวด ๒
การดําเนินการ
มาตรา ๑๙ ใหมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสามคน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(๓) อธิการบดี
(๔) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน และนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยศิลปากร
(๕) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลัย จํา นวนหกคน ซึ่ง เลือ กตั้ง จากผูดํา รงตํา แหนง ผูดํา รง
ตําแหนงรองอธิการบดี หัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง
(๖) กรรมการสภามหาวิท ยาลัย จํานวนหกคน ซึ่งเลือกตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการผูไดทําการสอนในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาหาป
การสรรหานายกสภามหาวิท ยาลัย และกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ตาม (๒) ให
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) และ (๔) เปนผูดําเนินการสรรหาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
คุ ณสมบั ติ ของผู ดํ า รงตํ า แหนง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู 
ทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๕) ใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี หัวหนาสวน
งานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง เปนผูเลือก สวนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
(๖) ใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเปนผูเลือกตั้ง
คุณ สมบัต ิข องผู ร ับ เลือ กตั ้ง ตลอดจนหลัก เกณฑแ ละวิธ ีก ารเลือ กตั ้ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามวรรคสี่ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ใหสภามหาวิ ทยาลั ย เลื อกกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยตาม (๒) คนหนึ่ งเปนอุ ป นายกสภา
มหาวิ ทยาลัย และใหอุป นายกสภามหาวิท ยาลัย ทํา หนา ที ่แ ทนนายกสภามหาวิท ยาลัย เมื่อ นายกสภา
มหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๐ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๒) และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๙ (๕) และ (๖) มีว าระการดํารงตําแหนงคราวละสามป แตจ ะ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรืออาจไดรับเลือกตั้งใหมอีกได
นอกจากการพน จากตํา แหนง ตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิท ยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๒) (๕) และ (๖) พนจากตําแหนงเมื่อ
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(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลงไมวาดวย
เหตุใด และยังมิไดดํา เนิน การใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ใหส ภา
มหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๒) (๕) และ
(๖) พนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรือไดมีการเลือกตั้งผูดํารง
ตําแหนงแทนแลว ใหผูซึ่งไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรือไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของ ผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมดําเนิน
การใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย พนจากตําแหนงตามวาระแต
ยั งมิไ ดท รงพระกรุณ าโปรดเกลา ฯ แตง ตั ้ง นายกสภามหาวิท ยาลัย หรือ กรรมการสภามหาวิท ยาลัย
ผู ท รงคุณ วุฒ ิ หรือ ยั งมิ ได เ ลื อกตั้ ง กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย อื่ น ขึ้ น ใหม ใหน ายกสภามหาวิ ทยาลั ย หรื อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพน จากตํา แหนงปฏิบัติห นาที่ต อไปจนกวา จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ หรือไดมีการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหมแลว
มาตรา ๒๑ สภามหาวิท ยาลัย มีอํา นาจและหน า ที่ค วบคุม ดูแ ลกิจ การทั่ว ไปของ
มหาวิทยาลัย อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) กํ า หนดนโยบายในการบริหารงานมหาวิทยาลัยในด านต าง ๆ และแผนพั ฒนาของ
มหาวิทยาลัย
(๒) ออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายใหสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ
สําหรับสวนงานนั้นเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได
(๓) อนุมัติการจัด ตั้ง การรวม และการยุบ เลิกสว นงานของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๙
รวมทั้งการแบงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว
(๔) อนุมัติการใหและการเพิกถอนปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษารวมกั บ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการใหและการเพิกถอนปริญญากิตติมศักดิ์
(๕) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๒) อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ
(๖) แตง ตั้ ง และถอดถอนรองศาสตราจารย รองศาสตราจารย พิ เ ศษ ผู  ช  ว ยศาสตรา
จารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น
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และวรรคสอง

(๗) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)

(๘) แตงตั้งและถอดถอนกรรมการสภาวิชาการ
(๙) ออกขอบังคับวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา ขอบังคับวาดวยการวิจัย ขอบังคับวา
ดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(๑๐) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการ
ยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(๑๑) อนุมัติการรับเขาสมทบ การจัดการศึกษารวม หรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิก
การจัดการศึกษารวมของสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่น
(๑๒) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(๑๓) กําหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอื่น
(๑๔) ออกขอบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย
(๑๕) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย
(๑๖) ออกระเบียบวาดวยการแบงรายไดที่ไดจากการหาประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา
ของมหาวิทยาลัยกับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(๑๗) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ
อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลดังกลาวทําการแทนแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
(๑๘) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงานตาง ๆ
(๑๙) รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพื่อทราบ
(๒๐) ปฏิบัติหนาที่อื่น เกี่ยวกับกิจ การของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด
โดยเฉพาะ
มาตรา ๒๒ การประชุ ม และวิธีดํา เนิน งานของสภามหาวิท ยาลัย ใหเปน ไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๓ ใหมีส ภาวิช าการ ประกอบดว ยอธิก ารบดีเ ปน ประธานสภาวิช าการและ
กรรมการสภาวิชาการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
ของกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิช าการ ใหเปน ไปตามขอบัง
คับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๔ สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยตออธิการบดี
(๒) กําหนดและกํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย
(๓) ประมวลและประเมินความกาวหนาทางวิชาการ และจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาทางวิชาการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป
(๔) เสนอแนะตอ สภามหาวิท ยาลัย ในการอนุมัติห ลัก สูต รการศึก ษาและการเปด สอน
รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
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(๕) เสนอการใหและการเพิกถอนปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรตอสภามหาวิทยาลัย
(๖) พิจารณาใหความเห็น เกี่ย วกับ การแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย ศาสตราจารย
พิเ ศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษตอสภา
มหาวิทยาลัย
(๗) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามมาตรา ๑๑ และการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่นตามมาตรา ๑๒ ตอสภา
มหาวิทยาลัย
(๘) ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัยที่มี
หนาที่สอน วิจัย หรือใหบริการทางวิชาการตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง รวมทั้งเสนอการแบง
หนวยงานภายในของสวนงานดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัย
(๙) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ
อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ
(๑๐) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกอธิการบดีและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย
หรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๒๕ ใหมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ไดแก อธิการบดี
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก รองอธิการบดี หัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๒) และ (๓)
ใหอธิการบดีแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งทําหนาที่เลขานุการ
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) พิ จ ารณาให ค วามเห็ น และข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การกิ จ การของ
มหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๓) ให คํ าปรึ กษาเกี่ ยวกับการบริ หารงานบุคคล การบริ หารการเงิน การคลั ง การพัสดุและ
ทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา การเปดสอน และการวัดผลการศึกษา
เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๕) กลั่นกรองการใหและการเพิกถอนปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตรเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๖) เสนอการจัด ตั้ง การรวม การยุบ เลิก สว นงานตามมาตรา ๙ รวมทั้ง เสนอการแบง
หนวยงานภายในของสวนงานดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัย
(๗) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษา
ชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่นเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๘) พิจารณาใหค วามเห็น เกี่ย วกับ การแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย ศาสตราจารย
พิเ ศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และตําแหนง
ทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นตอสภามหาวิทยาลัย
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(๙) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนหัวหนาหนวยงานภายในของสวน
งานตามมาตรา ๙
(๑๐) จัด หาวิธีก ารอัน จะทํา ใหก ารศึก ษา การวิจัย การใหบ ริก ารทางวิช าการแกส ัง คม
การริเริ่ม การปรับแปลง การถายทอดและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และการอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนไปตามวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๑๑) พิจารณาใหความเห็นแกสภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารของมหาวิทยาลัย
(๑๒) การแตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการ
ใดๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(๑๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๒๗ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขคณะหนึ่ง มีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งลงโทษ
(๒) พิจ ารณาวิน ิจ ฉัย เรื่อ งที่ผูรอ งทุก ขถูก สั่ง ใหอ อกจากงาน หรือ ผูรอ งทุก ขไ ดรับ ความ
เดือดรอนเนื่องจากผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่โดยไมถูกตอง ฝาฝนกฎหมาย หรือไมเปนธรรม
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง การพน
จากตําแหนง วิธีการดําเนินงาน วิธีการอุทธรณและรองทุกข และวิธีการพิจารณาการอุทธรณและรองทุกข
ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๘ ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย และอาจมี ร องอธิ การบดี ห รือผู ช ว ยอธิการบดีเพื่อ ทําหนา ที่และรับ ผิด ชอบตามที่อธิ การบดี
มอบหมายก็ได
มาตรา ๒๙ อธิการบดีนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๒
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีนั้น ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๓๓
ผูชวยอธิการบดีนั้น ใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๐ อธิการบดีมีว าระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และจะทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย
มาตรา ๓๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๐ อธิการบดีพนจากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
มาตรา ๓๒ อธิการบดีตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
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(๑) ไดปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย หรือไดปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับรองศาสตราจารยจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนมาแลวไมนอยกวาสี่ปหรือมีประสบการณ
ดานการบริหารไมต่ํากวาระดับคณบดีหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวาสี่ปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(๒) สําเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท า จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
อื่ น ที่ สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนมาแลวไมนอยกวาแปดป หรือมีประสบการณดานการบริหาร
ไม ต่ํากว าระดั บคณบดีหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวาสี่ป ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง
มาตรา ๓๓ รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้
(๑) ไดปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย หรือไดปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา
อื่ น ที่ สภามหาวิ ทยาลั ยรั บรอง หรื อดํ ารงตํ าแหน งไม ต่ํ ากว าระดั บรองศาสตราจารย จากมหาวิ ทยาลั ยหรื อ
สถาบั น อุ ด มศึ กษาอื่ น ที ่ส ภามหาวิท ยาลัย รับ รอง และไดทํ า การสอนมาแลว ไมน อ ยกวา สามปห รือ มี
ประสบการณด า นการบริห ารมาแลว ไม นอ ยกวา สามปใ นมหาวิ ท ยาลั ย หรือ สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาอื่น ที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยรับรอง
(๒) สําเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท า จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
อื่ น ที่ ส ภามหาวิท ยาลัย รับ รอง และไดทํา การสอนมาแลว ไมนอ ยกวา หกป หรือ มีป ระสบการณดา นการ
บริหารมาแลวไมนอยกวาหกป ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
มาตรา ๓๔ อธิการบดีเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และใหมีอํานาจและหนาที่
ดังนี้
(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายตอสภามหาวิทยาลัย
(๒) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(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 รวมทั้งดําเนินการใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(๙) จัดหารายไดและทรัพยากรอื่นจากแหลงตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจของ
มหาวิทยาลัยและความเปนเลิศทางวิชาการ
(๑๐) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๑๑) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ
อัน อยูในอํานาจหนาที่ของอธิการบดี
(๑๒) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย
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(๑๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยหรือ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่อธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษาการแทน
ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาการแทน ถาอธิการบดีมิได
มอบหมาย ใหรองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีหรือไมมีผูรักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง
หรือมี แตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๒ เปนผูรักษาการแทน
มาตรา ๓๖ ในสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง ใหมีหัวหนาสวนงานคน
หนึ ่ง ซึ่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย แตง ตั้ ง เปน ผูบั ง คั บ บั ญ ชาและรั บ ผิ ดชอบงานของสว นงานนั้ น และอาจใหมี
รองหัวหนาสวนงานหรือผูชวยหัวหนาสวนงาน หรือจะมีทั้งรองหัวหนาสวนงานและผูชวยหัวหนาสวนงาน
คนหนึ่งหรือหลายคนก็ได เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่หัวหนาสวนงานมอบหมาย
หัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง มีวาระการดํารงตําแหนงคราว
ละสี่ปและอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติ วิธีการสรรหา อํานาจและหนาที่ และการบริหารงานของ
หัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๗ ใหอธิการบดีแตงตั้งรองหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรค
สอง โดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงานจากผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับหัวหนาสวนงานดังกลาว และใหมีอํานาจ
ถอดถอนรองหัวหนาสวนงาน โดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงาน
เมื่อหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนง ใหรองหัวหนาสวนงานและผูชว ยหัวหนาสวนงาน
พนจากตําแหนงดวย
มาตรา ๓๘ ในสว นงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง ใหมีคณะกรรมการ
ประจํา สว นงาน โดยมีหัว หนา สว นงานเปน ประธานคณะกรรมการประจํา สว นงานมีอํา นาจและหนา ที่
บริหารงานของสวนงานนั้น
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา อํานาจและหนาที่ วาระการดํารง
ตําแหนง และการพนจากตําแหนง ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําสวนงาน
ในสวนงานดังกลาว ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๙ ใหมีสภาคณาจารยและพนักงาน ประกอบดวยกรรมการซึ่งเปนขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารยป ระจําเปนประธานกรรมการ และใหมีร องประธานกรรมการจาก
ขา ราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนหนึ่งคน และจากคณาจารยประจําอีก
จํานวนหนึ่งคน
สภาคณาจารยและพนักงานทําหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตออธิการบดีเกี่ยวกับ
กิจการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย และหนาที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย รวมทั้งเสริมสรางจรรยาบรรณ
และคุณธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
ของประธานสภาคณาจารยและพนักงานและสมาชิก ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภา
คณาจารยและพนักงาน ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
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มาตรา ๔๐ ในวิ ทยาเขตหนึ่ ง ให มี สํ านั กงานวิ ทยาเขต โดยมี ร องอธิ การบดี คนหนึ่ งเป น
ผูบังคับบั ญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาเขตนั้นแทนอธิการบดีตามที่ไดรับมอบหมาย และจะใหมีผูชว ย
อธิการบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได
มาตรา ๔๑ ในวิทยาเขตหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการประจําวิทยาเขต โดยมีร องอธิการบดี
ประจําวิทยาเขตเปนประธานกรรมการ มีอํานาจและหนาที่บริหารงานของวิทยาเขตนั้น
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา อํานาจและหนาที่ วาระการดํารง
ตําแหนง และการพนจากตําแหนง ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๒ ผูดํารงตํ า แหนง อธิ ก ารบดี รองอธิก ารบดี ผู ช ว ยอธิก ารบดี หัว หน า สว นงาน
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง หรือรองหัว หนาสว นงาน จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกิน หนึ่ง
ตําแหนงในขณะเดียวกันไมได
ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาการแทนตําแหนงดังกลาวไดอีกเพียงหนึ่งตําแหนงแต
ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
มาตรา ๔๓ การรักษาการแทน การมอบอํานาจใหปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอํานาจ
ชวงใหปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งหรือกําหนดใหผู
ดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอํานาจและหนาที่อยางใด ใหผูรักษาการแทนทําหนาที่
กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาการแทน
ดวย แลวแตกรณี เวนแตผูมอบอํานาจจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในคําสั่งมอบอํานาจ
หมวด ๓
การประกันคุณภาพและการประเมิน
มาตรา ๔๔ ให ส ภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมิ นผลการปฏิบั ติงานของอธิการบดีตาม
หลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๕ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๖ ใหสภาวิชาการจัดใหมีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการ
วัดผลตามหลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด แลวดําเนินการตาม
มาตรา ๒๔ (๔)
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มาตรา ๔๗ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินสวนงานของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ
วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๘ ใหอธิการบดีจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงานและผู
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
หมวด ๔
การบัญชีและการตรวจสอบ
มาตรา ๔๙ ใหม หาวิ ท ยาลั ย วางและรั ก ษาไว ซึ่ ง ระบบบั ญ ชีอัน ถูก ต อ งแยกตามส ว นงาน
ของมหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย หนี้ ทุน รายไดและคาใชจายตามความ
เปนจริง พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้น ๆ
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
มาตรา ๕๐ ใหม หาวิ ท ยาลัย จั ดทํางบการเงิน และบัญ ชีร ายรับ และรายจายสงผูส อบบัญ ชี
ของมหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
วันเริ่มและวันสิ้นปบัญชีของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๑ ใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบป
บัญชี โดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๒ ใหผู ส อบบั ญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญ ชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และเรียก
ใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยเปนการเพิ่มเติมไดตามความ
จําเปน
มาตรา ๕๓ ใหผูสอบบัญชีทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี
ใหมหาวิทยาลัยเผยแพรรายงานประจําปของปที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทําการ และ
บัญชีรายรับและบัญชีรายจายที่สภามหาวิทยาลัยรับรองแลว พรอมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปที่
ลวงมาและแผนงานที่จะจัดทําในปตอไปภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
มาตรา ๕๔ ใหอธิการบดีเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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หมวด ๕
การกํากับดูแล
มาตรา ๕๕ รั ฐ มนตรีมีอํา นาจและหนา ที่กํา กับ และดูแ ลโดยทั่ว ไปซึ่ง กิจ การของ
มหาวิทยาลัยใหเ ปน ไปตามวัตถุป ระสงคใ นมาตรา ๗ และใหส อดคลอ งกับ นโยบายของรัฐ บาลหรือมติ
คณะรัฐ มนตรีที่เ กี่ย วกับ มหาวิทยาลั ยเปนการเฉพาะ ในกรณี ที่มีปญหาขอขัดแยงในการดํ าเนินกิ จการของ
มหาวิทยาลัยซึ่งอาจเกิดความเสียหายตอสวนรวม ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรี
วินิจฉัยเปนประการใดแลวใหผูเกี่ยวของมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕๖ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติ
นี้ ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ
หมวด ๖
ตําแหนงทางวิชาการ
มาตรา ๕๗ คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
ศาสตราจารยนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นดวยก็ไดโดยทํา
เปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๘ ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูซึ่งมิได
เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๙ ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษและพนจาก
ตําแหนงไปโดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปน ศาสตราจารยเกีย รติคุณในสาขาวิช าที่
ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๐ สภามหาวิท ยาลัย อาจแตง ตั้ง ผูซึ่ง มีคุณ สมบัติเ หมาะสมและมิไ ดเ ปน ผู
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเปนรองศาสตราจารยพิเศษและผูชวยศาสตราจารยพิเศษได
90 รายงานผลการดำ�เนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2557

90

อธิก ารบดีอ าจแตง ตั ้ง ผูซึ ่ง มีค ุณ สมบัต ิเ หมาะสมและมิไ ดเ ปน คณาจารยป ระจํ า ของ
มหาวิทยาลัยเปนอาจารยพิเศษได โดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรค
สอง
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตรา
จารยพิเศษและอาจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๑ บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
ศาสตราจารยพิเ ศษ หรือ ไดรับ แตง ตั้ง ใหดํา รงตํา แหนง ศาสตราจารยเ กีย รติคุณ รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารยพิเ ศษ ผูช ว ยศาสตราจารย ผู ช วยศาสตราจารยพิเศษ อาจารย อาจารยพิเศษ
ตามพระราชบัญ ญัติ นี้ ใหมีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการดังกลาวเปน คํานําหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะได
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)
การใชคํา นํา หนา นามและการใชอัก ษรยอคํานํา หนานามสํา หรับ ตํา แหนง ทางวิช าการที่
เรียกชื่ออยางอื่น ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
หมวด ๗
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๖๒ ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาโท
เรียกวา มหาบัณฑิต
ปริญญาตรี
เรียกวา บัณฑิต

ใชอักษรยอ ด.
ใชอักษรยอ ม.
ใชอักษรยอ บ.

มาตรา ๖๓ มหาวิท ยาลัย มีอํา นาจใหป ริญ ญา อนุป ริญ ญา หรือประกาศนีย บัต รใน
สาขาวิช าที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย และรวมใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
ชั้นสูงอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศ
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การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด และจะใช
อักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
มาตรา ๖๔ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได
มาตรา ๖๕ สภามหาวิท ยาลัย อาจออกข อ บัง คับ กํา หนดให มีป ระกาศนีย บัตรชั้น ตาง ๆ
และอนุปริญญาได ดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว
(๒) ประกาศนีย บัต รบัณฑิต ออกใหแกผูสํา เร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาแลว
(๓) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึงขั้นไดรับ
ปริญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา ๖๖ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกผูซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นวา
ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแกปริญญานั้น ๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา ผูดํารง
ตําแหนงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙
ในขณะดํารงตําแหนงนั้นไมได
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑการใหป ริญ ญากิตติมศักดิ์ ใหเปน ไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๗ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมาย
แสดงวิทยฐานะของผู ไดรั บปริ ญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจําตําแหนง ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไข
อยางใด ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๘ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
หรือสวนงานของมหาวิทยาลัยก็ได โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา หรือการใชสิ่งดังกลาวที่
มิใ ชเพื่อประโยชนของมหาวิ ทยาลั ย หรื อสว นงานของมหาวิทยาลัย ตองไดรับ อนุญ าตเปน หนังสือจาก
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๙ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของ
นักศึกษาและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
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หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๗๐ ผูใดใชค รุย วิท ยฐานะ เข็ม วิท ยฐานะ ครุยประจําตําแหนง เครื่องแบบ
เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษาและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่ง
ดังกลาวโดยไมมีสิทธิที่จ ะใช หรือแสดงดว ยประการใด ๆ วาตนมีป ริญ ญา ประกาศนีย บัตรบัณฑิต ชั้น สูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไมมีสิทธิ ถาได
กระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใช หรือมีวิทยฐานะหรือตําแหนงเชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๑ ผูใด
(๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวน
งานของมหาวิทยาลัย ไมวาจะทําเปนสีใด หรือทําดวยวิธีใด ๆ
(๒) ใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัยปลอม
หรือซึ่งทําเลียนแบบ
(๓) ใช หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน
ของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ โดยฝาฝนมาตรา ๖๘ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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 ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๑๙ (๒) และมีการเลือกตั้ง หรือเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไม
เกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหค ณะกรรมการหรื อ คณะอนุ ก รรมการที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แตง ตั้ ง ที่ มี อ ยู ใ นวั น ที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ชบั ง คั บ ทํ า หนา ที่ ต ามที่ ไ ดรั บ มอบหมายตอ ไปจนกว า จะมี ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๗๔ ใหประธานสภาคณาจารยและกรรมการสภาคณาจารยตามพระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่
ประธานสภาคณาจารยแ ละพนั ก งานและสมาชิ ก สภาคณาจารย แ ละพนั ก งานจนกว า จะได ม าซึ่ ง สภา
คณาจารย แ ละพนั ก งานตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ
มาตรา ๗๕ ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
๒๕๓๐ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ
ในกรณีที ่ผู ดํ า รงตํ า แหนง อธิก ารบดีต ามวรรคหนึ ่ง เปน ขา ราชการของมหาวิท ยาลัย
ใหเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ใหนํ าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช บังคั บกั บผู ดํารงตําแหนงรองอธิการบดี และผูชวย
อธิการบดีโดยอนุโลม
การเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคสองและวรรคสาม
ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี
มาตรา ๗๖ การนั บ วาระการดํา รงตํ า แหน ง ของอธิ ก ารบดีแ ละหัว หนา สว นงานตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง ใหนับรวมวาระการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ดวย
มาตรา ๗๗ ใหส ว นราชการในมหาวิท ยาลัย ศิล ปากรตามพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงอยูตอไปจนกวาจะมีประกาศของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๘ ใหผูดํารงตําแหนงคณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
หัวหนาภาควิชา รองหัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงาน และรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะหรือภาควิชาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการของมหาวิทยาลัยใหเปลี่ยนสถานภาพ
จากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
การนั บ วาระการดํ า รงตํ า แหน ง ตามวรรคหนึ่ ง ให นั บ รวมวาระการดํ า รงตํ า แหน ง ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ดวย
การเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคสองและวรรคสาม
ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี
มาตรา ๗๙ ใหโ อนบรรดาขา ราชการ ลูก จา งของสว นราชการและพนัก งานของ
มหาวิทยาลัย ศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ มาเปนขาราชการ ลูกจาง
ของสวนราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ใหขาราชการและลูกจางของสวนราชการตามวรรคหนึ่งรับเงินเดือน คาจาง และประโยชนตอบ
แทนอยางอื่นผานมหาวิทยาลัยโดยเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดินงบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือน
คาจาง และประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่เกี่ยวของ และใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบวาดวยการนั้นมาใชบังคับ แลวแตกรณี
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เพื่อประโยชนในการรับโอนตามวรรคหนึ่ง ใหถือวามหาวิทยาลัยเปนสวนราชการและใหนํา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่ออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการมาใชบังคับกับขาราชการและลูกจางของสวน
ราชการที่โอนมาตามวรรคหนึ่ง แลวแตกรณี โดยใหมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประกอบดวยบุคคลตาม
ระเบี ยบของมหาวิทยาลัยเพื ่อ ทํา หนา ที ่เ ปน คณะกรรมการขา ราชการพลเรือ นในสถาบัน อุด มศึก ษาหรือ
คณะอนุกรรมการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับดังกลาว แลวแตกรณี และใหอํานาจของ
คณะรัฐ มนตรีห รือ อํา นาจของนายกรัฐ มนตรีแ ละรัฐ มนตรีเจาสังกัดตามกฎหมายนั้น เปน อํานาจของสภา
มหาวิทยาลัยหรือนายกสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ และใหอํานาจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรืออธิบดี
เปนอํานาจของอธิการบดี
ในกรณีที่นํากฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับที่ออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการมาใช
บังคับตามวรรคสาม แตไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่ไมอาจนํามาใชบังคับไดดวยเหตุใด ๆ
ใหการดําเนินการในสวนที่ไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้ หรือในสวนที่ไมอาจนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือขอบังคับดังกลาวมาใชได เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๘๐ ขาราชการหรือลูกจางตามมาตรา ๗๙ ผูใด
(๑) แสดงเจตนาโอนมาเปน พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย หรื อลู กจางของมหาวิ ทยาลั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี ในทันที
(๒) แสดงเจตนาโอนมาเปน พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ลู ก จา งของมหาวิ ท ยาลั ย ตาม
พระราชบั ญญัติ นี้ภายหลั งกําหนดเวลาตาม (๑) แตไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคั บ
เมื่อมหาวิทยาลัยไดประเมินแลวเห็นวามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยไดโดยไมตองทดลองปฏิบัติงาน
(๓) แสดงเจตนาโอนมาเปน พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย หรื อลู กจางของมหาวิ ทยาลั ย ตาม
พระราชบัญญั ตินี้ ภ ายหลังกํ า หนดเวลาตาม (๒) แตไมเกิน หาปนับ แตวัน ที่พระราชบัญ ญัตินี้ใชบังคั บ
เมื่อมหาวิทยาลัยไดประเมินแลวเห็นวามีความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหรับ
เขาทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาหนึ่งป เมื่อพนกําหนดแลวเห็นวามีความเหมาะสมที่จะบรรจุเขาเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจางของ มหาวิทยาลัย ก็ใหบรรจุได
(๔) แสดงเจตนาโอนมาเปน พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย หรื อลู กจางของมหาวิ ทยาลั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม (๓) ถามหาวิทยาลัยเห็นวาการรับบุคคลนั้นเขาทํางานจะเปน
ประโยชนตอมหาวิทยาลัยและมีอัตราที่จะรับเขาทํางานได ใหดําเนินการตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งใหเปน ไปตามขอบังคับ ของมหาวิท ยาลัย และเมื่อไดยื่น
แสดงเจตนาแลวจะถอนมิได
ข าราชการหรื อลู กจ างของส วนราชการตามมาตรา ๗๙ ซึ่ งมิ ได รั บการบรรจุ เป นพนั กงาน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงสถานะความเปนขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ
มาตรา ๘๑ ผูซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๘ และมาตรา ๘๐ ใหไดรับเงินเดือน คาจาง สวัสดิการและประโยชนตอบแทนอยางอื่นไม
นอยกวาที่เคยไดรับอยูกอนเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย
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มาตรา ๘๒ ขาราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๕ มาตรา
๗๘ และมาตรา ๘๐ ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการแลวแตกรณี ทั้งนี้
นับแตวันที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ลู กจางของสวนราชการซึ่ งมหาวิ ทยาลั ยรั บเขาเปนพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยหรื อลู กจางของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๐ ใหถือวาเปนการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหนงและใหมีสิทธิไดรับ
บําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง
ขาราชการซึ่งเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการอยูแลว ใหมีสิทธิขอเปนสมาชิก
ตอไปไดแมจะออกจากราชการแลว ในกรณีเชนนี้ใหถือวาเปนขาราชการบํานาญและมีสิทธิไดรับสวัสดิการจาก
ทางราชการเชนเดียวกับผูไดรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
มาตรา ๘๓ ใหค ณะกรรมการประจํา คณะ คณะกรรมการประจํา บัณ ฑิต วิท ยาลัย
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย คณะกรรมการประจําสถาบัน คณะกรรมการประจําสํานัก คณะกรรมการประจําศูนย
และคณะกรรมการประจําหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา คณะ ซึ่งไดรับ แตงตั้งหรือเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ หรือตามมติสภามหาวิทยาลัย ซึ่งดํารงตําแหนงอยู
ในวัน ที ่พ ระราชบัญ ญัตินี้ใชบั งคั บ คงมี ฐานะเปนคณะกรรมการดั งกลาวตอไปและทํ าหนาที่คณะกรรมการ
ประจําสวนงานตามพระราชบัญญัตินี้ หรือทําหนาที่ต ามที่ไดรับ แตง ตั้งหรือเลือกตั้งจนกวาจะครบวาระ
ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๘๔ ใหตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ หรืออาจารยของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนตําแหนงศาสตราจารย
ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ หรืออาจารยตามพระราชบัญญัตินี้ และใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวคงดํารง
ตําแหนงนั้นตอไปตามพระราชบัญญัตินี้
ใหผูซึ่ง เปน อาจารยพิเ ศษของมหาวิท ยาลัย ศิล ปากรตามพระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัย
ศิล ปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๕ สิทธิในการเขาสูตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย
หรือตําแหนงอื่นใดของขาราชการหรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐ และสิทธิในการเลื่อน
ตําแหนงของลูกจาง มิใหเสียไปเพราะเหตุที่โอนหรือไมโอนมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
มาตรา ๘๖ ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการและลูกจางของสว นราชการในมหาวิทยาลัย
ตําแหนงใดวางอยูหรือวางลงภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยุบเลิกตําแหนงนั้นและใหโอนเงิน
งบประมาณแผนดิน งบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนและคาจางประจําซึ่งตั้งไวสําหรับตําแหนงนั้นไป
เปนของมหาวิทยาลัย และใหถือวาการโอนเงินงบประมาณดังกลาวเปนการโอนเงินงบประมาณรายจายตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๘๗ ใหออกระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลว
เสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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ในระหวางที่ยังมิไดออกระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหนําพระราช
กฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
……………………………......………
นายกรัฐมนตรี
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ภาคผนวก 7
หลักสูตร
1.สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรที่ไมกระทบโครงสรางหลักสูตร 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 สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี (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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คณะวิทยาการจัดการ
1.1.53 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
1.1.54 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2556)
วิทยาลัยนานาชาติ
1.1.55 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.2555
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.56 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
1.1.57 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2554)
1.1.58 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (ฉบับป พ.ศ.2555)
1.1.59 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 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 หลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการจัดการมรดกทางสถาป ตยกรรมกับ การทอ งเที่ย ว
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.2556
1.1.63 หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ.2555
1.1.64 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 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 สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.2556
1.1.87 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 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
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คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.1.98 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับป พ.ศ.2553
1.1.99 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ.2556
2.สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร
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

2557)

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

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)

103

รายงานผลการดำ�เนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2557 103

ภาคผนวก 8
การแตงตั้งหัวหนาภาควิชา
ในรอบป พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแตงตั้งหัวหนาภาควิชา จํานวน 19 ราย ดังนี้
รายชื่อหัวหนาภาควิชาที่ไดรับการ
แตงตั้ง
1.ผูชวยศาสตราจารย นาวิน
เบียดกลาง
2.อาจารยจักรพันธ วิลาสินีกุล
3.ผูชวยศาสตราจารยวิรัญญา
ดวงรัตน
4.อาจารย ดร.ขวัญชัย โรจนกนันท
5.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ
ปรียวนิตย
6.อาจารย ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ
7.ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ
มั่งมีสุขศิริ
8.ผูชวยศาสตราจารย ดร.สฤษดิ์พงศ
ขุนทรง
9.ผูชวยศาสตราจารยเอกรินทร
พึ่งประชา
10.อาจารยนาตยา อยูคง
11.ผูชวยศาสตราจารยวันชัย
สีลพัทธกุล
12.ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน
นิโครธานนท
13.อาจารยเนาวรัตน ปฏิพัทธภักดี

ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา/
คณะ
ภาควิชาจิตรกรรม
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ
ภาควิชาประติมากรรม
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ
ภาควิชาศิลปไทย
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ
ภาควิ ช าเทคนิ ค สถาป ต ยกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ภาควิชาการออกแบบและวางผัง
ชุมชนเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ภาควิชาสถาปตยกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ดํ า รงตํ า แหน ง หั ว หน า ภาควิ ช า
ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
ภาควิชามานุษยวิทยา
คณะโบราณคดี
ภาควิชาสังคมศาสตร
คณะอักษรศาสตร
ภาควิ ช าภาษาปจ จุ บั น ตะวั น ออก
คณะอักษรศาสตร
ภาควิชาภาษาภาษาฝรั่งเศส
คณะอักษรศาสตร
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะอักษรศาสตร
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วาระการดํารงตําแหนง 4 ป
อนุมัติแตงตั้งตั้งแตวันที่
9 มกราคม 2557 เปนตนไป
14 สิงหาคม 2557 เปนตนไป
14 สิงหาคม 2557 เปนตนไป
10 เมษายน 2557 เปนตนไป
26 พฤศจิกายน 2557
เปนตนไป
13 พฤศจิกายน 2557
เปนตนไป
13 กุมภาพันธ 2557 เปนตนไป
10 กรกฎาคม 2557 เปนตนไป
11 กันยายน 2557 เปนตนไป
12 มิถุนายน 2557 เปนตนไป
11 กันยายน 2557 เปนตนไป
9 ตุลาคม 2557 เปนตนไป
13 พฤศจิกายน 2557
เปนตนไป
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รายชื่อหัวหนาภาควิชาที่ไดรับการ
แตงตั้ง
14.อาจารยอุรปรีย เกิดในมงคล
15.อาจารย ดร.อนิรุทธ สติมั่น
16.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ
อินทรรักษ
17.อาจารย ดร.จิตตรา มาคะผล
18.ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา
บัวสมบูรณ
19.รองศาสตราจารย ดร.นีลวรรณ
พงศศิลป

ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา/
คณะ
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร

วาระการดํารงตําแหนง 4 ป
อนุมัติแตงตั้งตั้งแตวันที่
12 มิถุนายน 2557 เปนตนไป
12 กรกฎาคม 2557 เปนตนไป
1 ตุลาคม 2557 เปนตนไป
1 ตุลาคม 2557 เปนตนไป
14 ธันวาคม 2557 เปนตนไป
9 ตุลาคม 2557 เปนตนไป
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ภาคผนวก 9
งบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
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 ที่จะไดรับมีความ
ลาชา โดยคาดวารายรับที่จัดเก็บไดจริงนอยกวารายรับที่ไดประมาณการไว ซึ่งอาจสงผลตอการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย และไมสงผลกระทบตอ
การดําเนินงานในภาพรวม มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงงบประมาณเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
โดยมีหลักการ ดังนี้
1) ขออนุมัติใหคณะวิชา/หนวยงานสามารถนําเงินสะสมมาใชจายแทนรายรับที่ยังไมอาจ
จัดเก็บไดกรณีมีความจําเปน
2) การใชงบประมาณดังกลาว จะไมเปนการเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแลว
โดยมีคณะวิชา หนวยงานไดแจงความประสงคขอนําเงินสะสมมาเปนคาใชจายดําเนินงาน จํานวน
53,718,965 บาท ดังนี้
ประมาณการ
รายรับที่ขอตั้ง
(สภาฯอนุมัติ)
1,462,258,300

53,718,965

1.สํานักงานอธิการบดี (งบกลาง)
2.คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ

23,241,500
18,474,600

1,020,000
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

-

คณะวิชา/หนวยงาน
รวม
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วงเงินสะสม
ที่ขอใช
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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) วงเงิ น งบประมาณรายรั บ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2558 มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 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
- รายรับคาสมัครสอบ
- รายรับจากหนวยงานวิสาหกิจ
- รายรับอื่นๆ
- รายรับจากผลิตภัณฑการเกษตร
- เงินชดใชทุนกรณีผิดสัญญา
การเปนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร
- เงินคาอาหารและภาชนะ
ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
- เงินคาบํารุงกิจการนักศึกษา
1.2.2) รายรับโครงการพิเศษ
807,809,600 บาท
- รายรับจากนักศึกษาโครงการพิเศษ
- รายรับจากคาสมัครสอบ

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

799,623,300 บาท
8,186,300 บาท
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1.2.3) รายรับจากแหลงเงินภายนอก
- เงินวิจัยจากภายนอก

37,477,700 บาท

โดยคิดสัดสวนเงินรายรับงบประมาณเงินรายไดตอเงินงบประมาณแผนดิน เทากับ 51.76 : 48.24
2) งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของมหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากรมี จํา นวนทั้ งสิ้ น
2,989,754,700 บาท โดยมีแหลงที่มาดังนี้
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
3.1) เงินรายได (โครงการปกติ)

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
รายชื่ออาจารย
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
1.อาจารยทิพเนตร แยมมณีชัย
2.อาจารยปาริชาติ ศุภพันธ
3.อาจารยปราการ จันทรวิชิต
4.อาจารยวันทนีย ศิริพัฒนานันทกูร
5.อาจารยอดิเรก โลหะกุล
6.อาจารยธณฤษภ ทิพยวารี
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
7.อาจารย ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย
คณะโบราณคดี
8.อาจารย ดร.กรรณิการ สุธีรัตนาภิรมย
คณะมัณฑนศิลป
9.อาจารย ดร.วีรวัฒน สิริเวสมาศ
คณะวิทยาศาสตร
10.อาจารย ดร.ศศิประภา หิริโอตป
11.อาจารย ดร.นพดล ชุมชอบ
12.อาจารย ดร.ประหยัด แสงงาม
13.อาจารย ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ
คณะศึกษาศาสตร
14.อาจารย ดร.สูตรทิน อินทรขํา
15.อาจารย ดร.น้ํามนต เรืองฤทธิ์
16.อาจารย ดร.อนิรุทธ สติมั่น
17.อาจารย ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์
18.อาจารย ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว
19.อาจารย ดร.วรรณวีร บุญคุม
20.อาจารย ดร.ลุยง วีระนาวิน

สาขาวิชา
สาขาวิชาทัศนศิลป
สาขาวิชาทัศนศิลป
สาขาวิชาทัศนศิลป
สาขาวิชาทัศนศิลป
สาขาวิชาทัศนศิลป
สาขาวิชาทัศนศิลป
สาขาวิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
สาขาวิชาโบราณคดี
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยการศึกษา
สาขาวิชาปรัชญาการศึกษา
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รายชื่ออาจารย

คณะอักษรศาสตร
21.อาจารย ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม
คณะเภสัชศาสตร
22.อาจารย ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล
23.อาจารยวิวัฒน ถาวรวัฒนยงค
24.อาจารย ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25.อาจารย ดร.ชูเกียรติ สอดศรี
26.อาจารย ดร.สุวิมล วงศสกุลเภสัช
27.อาจารยศุภชัย วาสนานนท
28.อาจารย ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ
29.อาจารยระพีพันธ แกวออน
คณะดุริยางคศาสตร
30.อาจารยคมธรรม ดํารงเจริญ
31.อาจารยศักดิ์ศรี วงศธราดล
คณะวิทยาการจัดการ
32.อาจารยภาวิณี กาญจนาภา
33.อาจารย ดร.ณัฐพงศ บุญเหลือ
34.อาจารย ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ
35.อาจารยณัฐพัชร อภิวัฒนไพศาล
36.อาจารยธีระวัฒน จันทึก
37.อาจารยอมรินทร เทวตา
38.อาจารยมนัสสินี บุญมีศรีสงา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
39.อาจารยธํารงศักดิ์ นิ่มอนุสสรณกุล
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
40.อาจารยอรอุมา ทองหลอ
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สาขาวิชา
สาขาวิชาสังคมวิทยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร
สาขาวิชาเภสัชศาสตร
สาขาวิชาเภสัชศาสตร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
สาขาวิชาดนตรีวิทยา
สาขาวิชาดนตรีแจส
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชารัฐศาสตร
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
สาขาวิชาทัศนศิลป
สาขาวิชาพื้นฐานสัตวศาสตร
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2.ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 6 ราย
รายชื่ออาจารย
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
1.ผูชวยศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง
คณะโบราณคดี
2.ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชษฐ ติงสัญชลี
คณะมัณฑนศิลป
3.ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ พิชยะสุนทร
คณะวิทยาศาสตร
4.ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต
คณะศึกษาศาสตร
5.ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ อวมเจริญ
คณะเภสัชศาสตร
6.ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน

สาขาวิชา
สาขาวิชาภาพพิมพ
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
สาขาวิชาประติมากรรม
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร

3.ตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 4 ราย
รายชื่ออาจารย
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
1.ผูชวยศาสตราจารยถาวร โกอุดมวิทย
2.รองศาสตราจารยกัญญา เจริญศุภกุล
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3.รองศาสตราจารยฐิติพัฒน ประทานทรัพย
คณะโบราณคดี
4.ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห

สาขาวิชา
สาขาวิชาทัศนศิลป
สาขาวิชาทัศนศิลป
สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม
ดํารงตําแหนงศาสตราจารยไดรับเงินเดือนขั้นสูง
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
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ภาคผนวก 11
การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ในรอบป พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ จํานวน 21 สถาบัน ดังนี้
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อสถาบัน

ประเทศ

ระยะสัญญา

Università Politecnica delle Marche
Souphanouvong University
Qingdao Technological University
Qingdao College
Da - Yeh University
National Kaohsiung Normal University
Tunghai University (THU)
Ho Chi Minh City University of Culture

ประเทศอิตาลี
5 ป
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 5 ป
สาธารณรัฐประชาชนจีน
5 ป

The University of the Philippines Los Banos
(UPLB)
Daito Bunka University
Aoyama Gakuin University (AGU)
The National Institute of Oriental
Languages and Civilizations (INALCO)
ESC Rennes School of Business
Namseoul University
Hankuk University of Foreign Studies HUFS
Seoul National University of Technology
The Graz University of Technology (TU
Graz)
Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI
Yogyakarta)
Institute of Management and Regional
Economics (IBR), Lucerne University of
Applied Sciences and Arts
University of Western Sydney (UWS)
Kingston University Higher Education

สาธารณรัฐฟลิปปนส

5 ป
5 ป
5 ป
(ฉบับแกไข
เพิ่มเติม)
5 ป

ประเทศญี่ปุน
ประเทศญี่ปุน
สาธารณรัฐฝรั่งเศส

3 ป
5 ป
5 ป

สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐเกาหลี

5 ป
5 ป
5 ป

สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐออสเตรีย

5 ป
5 ป

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

5 ป

สมาพันธรัฐสวิส

5 ป

ประเทศออสเตรเลีย
สหราชอาณาจักร

5 ป
5 ป

สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

112
112 รายงานผลการดำ�เนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2557

ลําดับ
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ชื่อสถาบัน

ประเทศ

Corporation
Universiti Sains Malaysia

ประเทศมาเลเซีย

ระยะสัญญา

3 ป

ภาคผนวก 12
การประมวลผลการปฏิบตั ิงานของหัวหนาภาควิชา
ในรอบป พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยไดรับทราบรายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนา
ภาควิชา จํานวน 12 ราย ดังนี้
ชื่อหัวหนาภาค
1.ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี
เกษมศุข
2.อาจารย ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี
3.ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา
นิพันธสุขกิจ
4.อาจารยนาตยา อยูคง
5.อาจารย พ.อ.อ.ดร.สมคิด
ภูมิโคกรักษ
6.ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพันธ
บางยี่ขัน
7.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจวบ
กลอมจิตร
8.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐกาญจน
หงสศรีพันธ
9.ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ
สมุหเสนีโต
10.อาจารย ดร.ธรวิภา พวงเพ็ชร
11.อาจารย ดร.ชูเกียรติ สอดศรี
12.ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ทสพล
เขตเจนการ

ภาควิชา
สถาปตยกรรม

คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร

การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
ประวัติศาสตร

สถาปตยกรรมศาสตร
อักษรศาสตร

สังคมศาสตร
ภูมิศาสตร

อักษรศาสตร
อักษรศาสตร

จุลชีววิทยา

วิทยาศาสตร

วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอาหาร
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

รายงานผลการดำ�เนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ.
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ภาคผนวก 13
คณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตัง้
-

คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
คณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี
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ที่ปรึกษา

นายภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้รวบรวมเรียบเรียงและจัดทำ�ข้อมูล
นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา
นางประไพพรรณ ขำ�ภาษี
นางสาวฐิติมา น้อยแอ
นางเบ็ญจพร โรจนวิภาต
นางสาวจันทิมา เขมะนุเชษฐ์
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SILPAKORN A LEADING CREATIVE UNIVERSITY
ศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนำแหงการสรางสรรค
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