


แบบที่ ๑ แบบทางการ
พระคเณศประทับบนเมฆอยูในกรอบวงกลม

มีตัวอักษร “มหาวิทยาลัยศิลปากร” อยูดานบน และ “SILPAKORN UNIVERSITY” อยูดานลาง
ใชสำหรับเอกสารสำคัญที่เปนทางการ เชน เอกสารที่ใชติดตอระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ 

บันทึกความเขาใจ สัญญา ตราประทับในปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการศึกษา
หรือในงานสื่อสารองคกรทั่วไปที่ตองการแสดงชื่อมหาวิทยาลัยที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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ไดแกงานโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือสื่อสงเสริมภาพลักษณองคกรตางๆ
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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบป พ.ศ. 2558 (มกราคม – ธันวาคม 
2558) ฉบับนี้เปนรายงานผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 6 ท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทําข้ึน 
เพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมาของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทําใหทราบวาสภามหาวิทยาลัยไดทํา
หนาท่ีตามท่ีกําหนดไวอยางไรบาง รวมท้ังการกํากับ ติดตาม ผลักดัน การใหขอเสนอแนะในดานตางๆ เพ่ือชวยใหการ
ทํางาน การพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 

เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2558 ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหม ซ่ึงมีกระผมเปนนายกสภามหาวิทยาลัย โดยในชวงแรกของการทํางาน
ไดปรึกษาหารือกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการจัดระบบการทํางานของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหการทํางานเกิด
ประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัย อาทิ เรื่องการประชุมของสภามหาวิทยาลัย โดยไดจัดสัมมนาแนวปฏิบัติในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรสูการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยอยางสรางสรรค เรื่องการแตงตั้ง
คณะกรรมการประจํา และคณะกรรมการเฉพาะกิจชุดตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย ท่ีครอบคลุมหนาท่ีของสภา
มหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือชวยกลั่นกรองงานใหเปนไปดวยความรอบคอบ 
รวดเร็ว และสามารถขับเคลื่อนการทํางาน การพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และในชวงตอมาการ
ทํางานของสภามหาวิทยาลัยจะเนนเรื่องการเตรียมการในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เนื่องจาก ราง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... อยูระหวางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) แลว โดย
การเตรียมการท่ีสําคัญ อาทิ การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เพ่ือใหนโยบาย แนวคิด ขอเสนอแนะในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย อาทิ เรื่อง
การจัดทําขอบังคับ การปรับโครงสรางองคกร การบริหารงาน การบริหารทรัพยากรบคุคล ระบบการเงินบัญชี เปนตน 
และอีกชุดหนึ่งคือคณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
เพ่ือชวยจัดทํา และพิจารณากลั่นกรอง ราง ขอบังคับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  สําหรับการดําเนินการ
เรื่องนโยบายท่ีสําคัญอ่ืนๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ อาทิ โครงการขยายพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับพ้ืนท่ีสวนขยาย
การจัดการศึกษา City Campus โดยไดอนุมัติใหมหาวิทยาลัยจัดซ้ือท่ีดินท่ีเมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี ประมาณ 10 ไร เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา การพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ โครงการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีวังทาพระ ซ่ึงมีสภาพทรุดโทรม แออัด ใหเปนศูนยกลางดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ เปนแหลง
เรียนรู ท่ีจะสรางแรงบันดาลใจแกนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป รวมท้ังการใหความเห็นชอบ ใหขอเสนอแนะตอ
แผนพัฒนาคณะวิชา หนวยงานตางๆ  

การทํางานของสภามหาวิทยาลัยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกฝาย จึงขอขอบคุณกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกทาน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการทุกชุดท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง รวมท้ังผูบริหาร คณาจารย 
บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคน ไว ณ โอกาสนี้ ดวย 

สําหรับในป 2559 สภามหาวิทยาลัยยังมีงานท่ีสําคัญๆ ท่ีตองดําเนินการอีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง 
การเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
การสรรหาอธิการบดีคนใหม จึงขอใหทุกทานไดรวมกันทํางานอยางสรางสรรค มุงม่ัน และเสียสละ โดยมีจุดมุงหมาย
รวมกันคือความเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัยศิลปากร สังคมและประเทศชาติ       

 
(นายภราเดช พยัฆวิเชียร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร                                                              
19  กรกฎาคม 2560 
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รายงานผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบป พ.ศ.2559 (มกราคม – ธันวาคม 
2559) ฉบับนี้เปนรายงานผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 7 ท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทําข้ึน 
เพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมาของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทําใหทราบวาสภามหาวิทยาลัยไดทํา
หนาท่ีตามท่ีกําหนดไวอยางไรบาง รวมท้ังการกํากับ ติดตาม และใหขอเสนอแนะในดานตางๆ เพ่ือใหการทํางาน 
การพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 

 

 ในป พ.ศ.2559 มีเรื่องท่ีนําความโศกเศราตอประชาชนคนไทยเปนอยางมาก เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จ
สวรรคต ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดตระหนักและไดสนับสนุนแนะนํามหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมเพ่ือนอมสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณรวมกับประชาชนทุกหมูเหลา ซ่ึงเปนท่ีประจักษและไดรับคําชื่นชมจากทุกฝาย  

 

ท้ังนี้ ในป พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2559 ภารกิจของสภามหาวิทยาลัยในปนี้จึง
เนนเก่ียวกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เชน การแตงตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการพิจารณา
นโยบายและการบริหารเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายกสภา
มหาวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ) และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะ
ของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานกรรมการ) และไดใหนโยบาย 
ขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการ อาทิ เรื่องการออกขอบังคับ ระเบียบ การปรับโครงสรางและระบบการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยใหมีความคลองตัว เอ้ือตอการทํางาน และทันตอการเปลี่ยนแปลง การบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหบุคลากรเปนมืออาชีพ และตองปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางานใหม ระบบการเงิน 
งบประมาณ การหารายได ท่ีสามารถบูรณาการกัน มีความโปรงใส ตรวจสอบได การบริหารวิชาการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสูความเปนสากล และการวิจัย สรางสรรค นวัตกรรมท่ีเนนการบูรณาการศาสตรตางๆ ท่ีเปนจุดแข็งของ
มหาวิทยาลัย และกอใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ นอกจากนั้นไดจัดโครงการประชุมระดมความคิด
ของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยเ พ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป  2559                  
(ครั้งท่ี 4) หัวขอ การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซ่ึงจากการประชุมได
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนําไปดําเนินการเก่ียวกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตอไป 

   

           นอกจากนั้น สภามหาวิทยาลัยใหคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งไดรายงานการ
ดําเนินการ ปญหา อุปสรรค สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน ซ่ึงเปนประโยชนมากเพราะทําใหสภา
มหาวิทยาลัยไดรับทราบความกาวหนาในการทํางาน และขอเสนอแนะเ พ่ือพัฒนาการทํางานรวมกัน                     
จึงขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกชุด และกรรมการทุกทานไว ณ โอกาสนี้ดวย 
 
 

           สําหรับการทํางานของสภามหาวิทยาลัยในป พ.ศ.2559 ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกฝาย                 
จึงขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร บุคลากร รวมถึงนักศึกษาทุกทาน และในการทํางานของสภา
มหาวิทยาลัยใน  ป พ.ศ.2560 ยังคงตองเนนเรื่องการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตอไป เนื่องจากมีภารกิจหลาย
เรื่องยังอยูระหวางดําเนินการ อาทิ การปรับโครงสราง ขอบังคับตางๆ และหลายเรื่องควรปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
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รายงานผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบป พ.ศ. 2558 (มกราคม – ธันวาคม 
2558) ฉบับนี้เปนรายงานผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 6 ท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทําข้ึน 
เพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมาของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทําใหทราบวาสภามหาวิทยาลัยไดทํา
หนาท่ีตามท่ีกําหนดไวอยางไรบาง รวมท้ังการกํากับ ติดตาม ผลักดัน การใหขอเสนอแนะในดานตางๆ เพ่ือชวยใหการ
ทํางาน การพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 

เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2558 ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหม ซ่ึงมีกระผมเปนนายกสภามหาวิทยาลัย โดยในชวงแรกของการทํางาน
ไดปรึกษาหารือกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการจัดระบบการทํางานของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหการทํางานเกิด
ประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัย อาทิ เรื่องการประชุมของสภามหาวิทยาลัย โดยไดจัดสัมมนาแนวปฏิบัติในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรสูการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยอยางสรางสรรค เรื่องการแตงตั้ง
คณะกรรมการประจํา และคณะกรรมการเฉพาะกิจชุดตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย ท่ีครอบคลุมหนาท่ีของสภา
มหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือชวยกลั่นกรองงานใหเปนไปดวยความรอบคอบ 
รวดเร็ว และสามารถขับเคลื่อนการทํางาน การพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และในชวงตอมาการ
ทํางานของสภามหาวิทยาลัยจะเนนเรื่องการเตรียมการในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เนื่องจาก ราง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... อยูระหวางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) แลว โดย
การเตรียมการท่ีสําคัญ อาทิ การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เพ่ือใหนโยบาย แนวคิด ขอเสนอแนะในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย อาทิ เรื่อง
การจัดทําขอบังคับ การปรับโครงสรางองคกร การบริหารงาน การบริหารทรัพยากรบคุคล ระบบการเงินบัญชี เปนตน 
และอีกชุดหนึ่งคือคณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
เพ่ือชวยจัดทํา และพิจารณากลั่นกรอง ราง ขอบังคับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  สําหรับการดําเนินการ
เรื่องนโยบายท่ีสําคัญอ่ืนๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ อาทิ โครงการขยายพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับพ้ืนท่ีสวนขยาย
การจัดการศึกษา City Campus โดยไดอนุมัติใหมหาวิทยาลัยจัดซ้ือท่ีดินท่ีเมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี ประมาณ 10 ไร เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา การพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ โครงการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีวังทาพระ ซ่ึงมีสภาพทรุดโทรม แออัด ใหเปนศูนยกลางดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ เปนแหลง
เรียนรู ท่ีจะสรางแรงบันดาลใจแกนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป รวมท้ังการใหความเห็นชอบ ใหขอเสนอแนะตอ
แผนพัฒนาคณะวิชา หนวยงานตางๆ  

การทํางานของสภามหาวิทยาลัยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกฝาย จึงขอขอบคุณกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกทาน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการทุกชุดท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง รวมท้ังผูบริหาร คณาจารย 
บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคน ไว ณ โอกาสนี้ ดวย 

สําหรับในป 2559 สภามหาวิทยาลัยยังมีงานท่ีสําคัญๆ ท่ีตองดําเนินการอีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง 
การเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
การสรรหาอธิการบดีคนใหม จึงขอใหทุกทานไดรวมกันทํางานอยางสรางสรรค มุงม่ัน และเสียสละ โดยมีจุดมุงหมาย
รวมกันคือความเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัยศิลปากร สังคมและประเทศชาติ       

 
(นายภราเดช พยัฆวิเชียร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร                                                              
19  กรกฎาคม 2560 
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       ภาคผนวก ข แตงตั้งหัวหนาภาควิชา     
ภาคผนวก ค การทําความตกลงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับ

มหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
 

51 
61 
64 

   

 
 
 

ข

สารบัญ 
                                                                                                    หนา 

 

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย              ก 
บทสรุปผูบริหาร                ง 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยศิลปากร       1 
 1.กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

2.อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
3.อํานาจหนาท่ีของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
4.โครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
5.การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
6.การประชาสัมพันธเผยแพร ขอมูลของสภามหาวิทยาลัย 

1 
6 
8 
 
9 
10 
13 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบป พ.ศ.2558 14 
 1.การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจ หนาท่ีใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 16 
14 

 2.การดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี ท่ีกําหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ของมหาวิทยาลัย และตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

30 

 3.การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  34 
สวนท่ี 3 การประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. โครงการ เชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิสนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร สูการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยอยางสรางสรรค 

 3. โครงการประชุมระดมความคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร
มหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2558 (ครั้งท่ี 3) 
หัวขอ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
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        ภาคผนวก ก การเปดสอน การปรับปรุงหลักสูตร และยกเลิก 

       ภาคผนวก ข แตงตั้งหัวหนาภาควิชา     
ภาคผนวก ค การทําความตกลงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับ

มหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
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สารบัญตาราง

ค

สารบัญตาราง 
                                                                                                           หนา                                                 

ตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 2 

จํานวนระเบียบวาระการประชุม 
จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม 

11 
13 

สารบัญแผนภาพ 
                                                                                                            หนา 

แผนภาพท่ี 1 
แผนภาพท่ี 2 

โครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัย 
โครงสรางการแบงสวนราชการ 

9 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง

บทสรุปผูบริหาร 
 

              ในรอบป พ.ศ.2558 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมจํานวน 12 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุมจํานวน 
218 เรื่อง จําแนกเปนวาระแจงเพ่ือทราบ จํานวน 80 เรื่อง วาระเพ่ือพิจารณา จํานวน 135 เรื่อง วาระเชิงนโยบาย 
จํานวน 3 เรื่อง โดยเฉลี่ยประชุมครั้งละ 18 เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยมาเขารวมประชุมโดยเฉลี่ยครั้งละ 32 
คน (จากจํานวนท้ังหมด 37 คน) คิดเปนรอยละ 85.81 
 

ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย สรุปไดดังนี้ 
 1.การดําเนินงานตามอํานาจ หนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 สรุปได
ดังนี้ 

1.1 ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร แดสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
แดพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

1.2 เห็นชอบแผน อาทิ แผนการดําเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558          
(ราง) แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 – 2563 และแผนพัฒนาคณะวิชา หนวยงาน จํานวน 2 เรื่อง 

1.3 เห็นชอบขอบังคับ จํานวน 1 ฉบับ ระเบียบ จํานวน 1 ฉบับ และประกาศ จํานวน 5 ฉบับ อาทิ (ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขและการพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาลงทะเบียนเรียน และ
คาธรรมเนียมพิเศษ ของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. .... (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

1.4 เห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือขอรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จํานวน 2 ราย ผูสมควรไดรับ
ตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 1 ราย และอนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 5,918 ราย 

1.5 เห็นชอบการจัดตั้ง “คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุน ศิลปากร” ซ่ึงเปนหนวยงานในกํากับของสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” คณะเภสัชศาสตร 

1.6 อนุมัติหลักสูตร อาทิ การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 204 หลักสูตร           
การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตรจํานวน 11 หลักสูตร การเปดหลักสูตร
ใหม จํานวน 11 หลักสูตร การปดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร และการเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ 
จํานวน 5 หลักสูตร 

1.7 เห็นชอบและอนุมัติแตงตั้ง คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก จํานวน 3 ราย และหัวหนา
ภาควิชา จํานวน 17 ราย อาทิ คณบดีคณะอักษรศาสตร ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง หัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยา
และพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร 

1.8 เห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย จํานวน 4 ราย 
1.9 อนุมัติงบประมาณรายรับจากงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 

1,778,049,400 บาท งบประมาณรายจายจากเงินรายได จํานวน 2,021,138,200 บาท (จากเงินรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 + เงินสะสม) และงบประมาณกอสรางอาคารอเนกประสงคในพ้ืนท่ีสวนขยายการจัดการศึกษา City 
Campus จํานวน 90,000,000 บาท  

1.10 แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นใหสภามหาวิทยาลัย จํานวน 6 ชุด ดังนี้                
(1) คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (2) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแกขาราชการ (3) 
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร (4) คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายการบริหารและพัฒนา

สารบัญแผนภาพ

ค

สารบัญตาราง 
                                                                                                           หนา                                                 

ตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 2 

จํานวนระเบียบวาระการประชุม 
จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม 

11 
13 

สารบัญแผนภาพ 
                                                                                                            หนา 

แผนภาพท่ี 1 
แผนภาพท่ี 2 

โครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัย 
โครงสรางการแบงสวนราชการ 

9 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค

สารบัญตาราง 
                                                                                                           หนา                                                 

ตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 2 

จํานวนระเบียบวาระการประชุม 
จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม 

11 
13 

สารบัญแผนภาพ 
                                                                                                            หนา 

แผนภาพท่ี 1 
แผนภาพท่ี 2 

โครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัย 
โครงสรางการแบงสวนราชการ 

9 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างองค์กร



บทสรุปผู้บริหาร

ง

บทสรุปผูบริหาร 
 

              ในรอบป พ.ศ.2558 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมจํานวน 12 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุมจํานวน 
218 เรื่อง จําแนกเปนวาระแจงเพ่ือทราบ จํานวน 80 เรื่อง วาระเพ่ือพิจารณา จํานวน 135 เรื่อง วาระเชิงนโยบาย 
จํานวน 3 เรื่อง โดยเฉลี่ยประชุมครั้งละ 18 เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยมาเขารวมประชุมโดยเฉลี่ยครั้งละ 32 
คน (จากจํานวนท้ังหมด 37 คน) คิดเปนรอยละ 85.81 
 

ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย สรุปไดดังนี้ 
 1.การดําเนินงานตามอํานาจ หนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 สรุปได
ดังนี้ 

1.1 ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร แดสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
แดพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

1.2 เห็นชอบแผน อาทิ แผนการดําเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558          
(ราง) แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 – 2563 และแผนพัฒนาคณะวิชา หนวยงาน จํานวน 2 เรื่อง 

1.3 เห็นชอบขอบังคับ จํานวน 1 ฉบับ ระเบียบ จํานวน 1 ฉบับ และประกาศ จํานวน 5 ฉบับ อาทิ (ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขและการพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาลงทะเบียนเรียน และ
คาธรรมเนียมพิเศษ ของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. .... (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

1.4 เห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือขอรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จํานวน 2 ราย ผูสมควรไดรับ
ตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 1 ราย และอนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 5,918 ราย 

1.5 เห็นชอบการจัดตั้ง “คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุน ศิลปากร” ซ่ึงเปนหนวยงานในกํากับของสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” คณะเภสัชศาสตร 

1.6 อนุมัติหลักสูตร อาทิ การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 204 หลักสูตร           
การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตรจํานวน 11 หลักสูตร การเปดหลักสูตร
ใหม จํานวน 11 หลักสูตร การปดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร และการเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ 
จํานวน 5 หลักสูตร 

1.7 เห็นชอบและอนุมัติแตงตั้ง คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก จํานวน 3 ราย และหัวหนา
ภาควิชา จํานวน 17 ราย อาทิ คณบดีคณะอักษรศาสตร ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง หัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยา
และพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร 

1.8 เห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย จํานวน 4 ราย 
1.9 อนุมัติงบประมาณรายรับจากงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 

1,778,049,400 บาท งบประมาณรายจายจากเงินรายได จํานวน 2,021,138,200 บาท (จากเงินรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 + เงินสะสม) และงบประมาณกอสรางอาคารอเนกประสงคในพ้ืนท่ีสวนขยายการจัดการศึกษา City 
Campus จํานวน 90,000,000 บาท  

1.10 แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นใหสภามหาวิทยาลัย จํานวน 6 ชุด ดังนี้                
(1) คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (2) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแกขาราชการ (3) 
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร (4) คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายการบริหารและพัฒนา

ค

สารบัญตาราง 
                                                                                                           หนา                                                 

ตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 2 

จํานวนระเบียบวาระการประชุม 
จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม 

11 
13 

สารบัญแผนภาพ 
                                                                                                            หนา 

แผนภาพท่ี 1 
แผนภาพท่ี 2 

โครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัย 
โครงสรางการแบงสวนราชการ 

9 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการศูนย จํานวน 7 ราย อาทิ 
คณบดีคณะโบราณคดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

 

2.การดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และท่ี
ไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

2.1 เห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ในตางประเทศ จํานวน 17 สถาบัน อาทิ ขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Kagawa 
University ประเทศญี่ปุน และขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Chungbuk 
National University สาธารณรัฐเกาหลี 

2.2 อนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ประเภทพนักงานประจํา 
จํานวน 48 อัตรา และประเภทพนักงานชั่วคราว จํานวน 39 อัตรา 

2.3 เห็นชอบการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559) จํานวน 1 ราย 

2.4 เห็นชอบรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา และระดับมหาวิทยาลัย 

2.5 เห็นชอบใหคณะวิชาจัดการเรียนการสอนนอกท่ีตั้ง (ชั่วคราว)  จํานวน 3 คณะวิชา คือ คณะโบราณคดี 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะมัณฑนศิลป 

2.6 พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร 
จํานวน 6 ราย อาทิ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    

3. การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  
           คณะกรรมการชุดตางๆ ไดการดําเนินงานโดยสรุปดังนี้ 
  3.1 คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานกรรมการ) 

คณะกรรมการไดพิจารณาจัดทํา ราง ขอบังคับฯ การสรรหาผูบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ฉบับ 
และพิจารณารางประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
จํานวน 34 ฉบับ อาทิ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาอธิการบดี และราง ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

 

3.2 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานกรรมการ)  

 

คณะกรรมการไดพิจารณากลั่นกรองรางประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 22 ฉบับ อาทิ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... และ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. ...... 

 

3.3 คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร (นายอนุชาติ คงมาลัย  เปนประธาน
กรรมการ ในชวง มกราคม – 16 พฤศจิกายน 2559)  

คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง โดยสรุปดังนี้ 

จ

ทรัพยากรบุคคล (5) คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน และ (6) คณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 2 ชุด 

 

2.การดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี ท่ีกําหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และตามท่ี
ไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

2.1 เห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ในตางประเทศ จํานวน 9 สถาบัน อาทิ ขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Kagawa University 
ประเทศญี่ปุน ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ University of Leeds สหราช
อาณาจักร 

2.2 อนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ประเภทพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 35 อัตรา และจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงิน
รายไดสมทบ) จํานวน 14 อัตรา  

2.3 เห็นชอบการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2558) จํานวน 5 ราย 

2.4 เห็นชอบรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 ในระดับหลักสูตร 
ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา และระดับมหาวิทยาลัย 

2.5 เห็นชอบการรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 3 ราย 
2.6 เห็นชอบรายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชาตางๆ ท่ีมี

ศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน แตไมเกิน 10 คน จํานวน 316 ราย 
2.7 แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการของคณะวิชา จํานวน 4 คณะ คือ คณะดุริยางคศาสตร วิทยาลัย

นานาชาติ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ 
 

3. การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  
           คณะกรรมการชุดตางๆ ไดการดําเนินงานโดยสรุปดังนี้ 
 

  3.1 คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานกรรมการ) 

คณะกรรมการไดพิจารณาข้ันตอนการดําเนินการสรรหาอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย 
สถาบัน สํานัก และพิจารณารางประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จํานวน 6
ฉบับ อาทิ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... ราง ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. ...... ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... 

 

3.2 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานกรรมการ)  

 

คณะกรรมการไดพิจารณากลั่นกรองรางประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 3 ฉบับ อาทิ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง 
การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเปลี่ยนสถานภาพจาก
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 
 

จ

ทรัพยากรบุคคล (5) คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน และ (6) คณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 2 ชุด 

 

2.การดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี ท่ีกําหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และตามท่ี
ไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

2.1 เห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ในตางประเทศ จํานวน 9 สถาบัน อาทิ ขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Kagawa University 
ประเทศญี่ปุน ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ University of Leeds สหราช
อาณาจักร 

2.2 อนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ประเภทพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 35 อัตรา และจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงิน
รายไดสมทบ) จํานวน 14 อัตรา  

2.3 เห็นชอบการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2558) จํานวน 5 ราย 

2.4 เห็นชอบรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 ในระดับหลักสูตร 
ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา และระดับมหาวิทยาลัย 

2.5 เห็นชอบการรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 3 ราย 
2.6 เห็นชอบรายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชาตางๆ ท่ีมี

ศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน แตไมเกิน 10 คน จํานวน 316 ราย 
2.7 แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการของคณะวิชา จํานวน 4 คณะ คือ คณะดุริยางคศาสตร วิทยาลัย

นานาชาติ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ 
 

3. การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  
           คณะกรรมการชุดตางๆ ไดการดําเนินงานโดยสรุปดังนี้ 
 

  3.1 คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานกรรมการ) 

คณะกรรมการไดพิจารณาข้ันตอนการดําเนินการสรรหาอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย 
สถาบัน สํานัก และพิจารณารางประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จํานวน 6
ฉบับ อาทิ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... ราง ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. ...... ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... 

 

3.2 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานกรรมการ)  

 

คณะกรรมการไดพิจารณากลั่นกรองรางประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 3 ฉบับ อาทิ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง 
การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเปลี่ยนสถานภาพจาก
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 
 



จ

ทรัพยากรบุคคล (5) คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน และ (6) คณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 2 ชุด 

 

2.การดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี ท่ีกําหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และตามท่ี
ไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

2.1 เห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ในตางประเทศ จํานวน 9 สถาบัน อาทิ ขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Kagawa University 
ประเทศญี่ปุน ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ University of Leeds สหราช
อาณาจักร 

2.2 อนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ประเภทพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 35 อัตรา และจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงิน
รายไดสมทบ) จํานวน 14 อัตรา  

2.3 เห็นชอบการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2558) จํานวน 5 ราย 

2.4 เห็นชอบรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 ในระดับหลักสูตร 
ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา และระดับมหาวิทยาลัย 

2.5 เห็นชอบการรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 3 ราย 
2.6 เห็นชอบรายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชาตางๆ ท่ีมี

ศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน แตไมเกิน 10 คน จํานวน 316 ราย 
2.7 แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการของคณะวิชา จํานวน 4 คณะ คือ คณะดุริยางคศาสตร วิทยาลัย

นานาชาติ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ 
 

3. การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  
           คณะกรรมการชุดตางๆ ไดการดําเนินงานโดยสรุปดังนี้ 
 

  3.1 คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานกรรมการ) 

คณะกรรมการไดพิจารณาข้ันตอนการดําเนินการสรรหาอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย 
สถาบัน สํานัก และพิจารณารางประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จํานวน 6
ฉบับ อาทิ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... ราง ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. ...... ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... 

 

3.2 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานกรรมการ)  

 

คณะกรรมการไดพิจารณากลั่นกรองรางประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 3 ฉบับ อาทิ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง 
การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเปลี่ยนสถานภาพจาก
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
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3.3 คณะกรรมการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน (นางดวงสมร วรฤทธิ์ เปนประธานกรรมการ)  
คณะกรรมการไดกลั่นกรองงบประมาณ การเงิน กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และให

ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้ 
1) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบงบประมาณรายจายเงินรายไดมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของสํานักงานตรวจสอบภายใน 
2) พิจารณาการเสนอขอปรับปรุง/กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของทุกหลักสูตร ท้ัง

หลักสูตรปกติ และโครงการพิเศษ 
3) พิจารณางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 และงบประมาณ

รายจายจากเงินรายไดเพ่ือกอสรางอาคารอเนกประสงคในพ้ืนท่ีสวนขยายการจัดการศึกษา City Campus
 

3.4 คณะกรรมการกล่ันกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.       
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปนประธานกรรมการ)  

คณะกรรมการไดกลั่นกรอง ระเบียบ ขอบังคับกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 3 ฉบับ 
อาทิ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. ....  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงาน
ทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย พ.ศ. .... 

 

3.5 คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปนประธาน
กรรมการ)  

คณะกรรมการไดพิจารณาเรื่องอุทธรณและรองทุกขท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรรองมา และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการพิจารณารองทุกข จํานวน 1 ราย  

 

3.6 คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปน
ประธานกรรมการ)  

คณะกรรมการไดพิจารณาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
จํานวน 45 ราย จําแนกเปน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 31 ราย รองศาสตราจารย จํานวน 10 ราย ศาสตราจารย 
จํานวน 4 ราย  

 

3.7 คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร  
คณะกรรมการไดกลั่นกรองหลักสูตรตางๆ กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ จํานวน 18

หลักสูตร จําแนกเปน ระดับปริญญาตรี จํานวน 3 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 15 หลักสูตร  
 

4. การประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัย ไดจัดประชุมจํานวน 3 ครั้ง คือ 
 4.1 โครงการ เชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิสนทนาและรับทราบ

ขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 4.2 โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร สูการขับเคลื่อนและ

พัฒนามหาวิทยาลัยอยางสรางสรรค 
 4.3 โครงการประชุมระดมความคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2558 (ครั้งท่ี 3) หัวขอ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สวนที่ 1 
ขอมูลเกี่ยวกับสภามหาวทิยาลัยศิลปากร 

 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
             สภามหาวิทยาลัยศิลปากรประกอบดวยกรรมการสภามหาวทิยาลัย จํานวน 37 คน คือ 
 

      1.1 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 16 คน ซ่ึงไดรับพระ
บรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2558 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                
 

 
                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา นายชัยณรงค   อินทรมีทรัพย    นายณรงค   โชควัฒนา

นางดวงสมร   วรฤทธิ์ นางสาวนวพร  เรืองสกุล ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

นายภราเดช   พยัฆวิเชียร  
นายกสภามหาวิทยาลัยศลิปากร
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นายบุญชัย เบญจรงคกุล  ศ.พิเศษ พิสิฐ   เจริญวงศ นายวีระ  โรจนพจนรัตน

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

นายอนุชาติ   คงมาลัย นายอภิสิทธิ์  ไลสัตรูไกล ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท
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อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

     1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร  จํานวน 9 คน 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

        
 
 

ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ

และกิจการพิเศษ

รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
รองอธิการบดีฝายประกัน

คุณภาพการศึกษา

อาจารยอํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ 
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ

อาจารย ดร.ภวพล  คงชุม 
คณบดีคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร

รศ.ดร.สืบสกุล  อยูยืนยง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว 
คณบดีคณะโบราณคดี
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นายบุญชัย เบญจรงคกุล  ศ.พิเศษ พิสิฐ   เจริญวงศ นายวีระ  โรจนพจนรัตน

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

นายอนุชาติ   คงมาลัย นายอภิสิทธิ์  ไลสัตรูไกล ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท



 Annual Report Silpakorn University Council 20154 รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2558
4

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา  จํานวน 9 คน  
 

 

                                 
    

 

 

        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

                                                             
 
 
 
 
 
      

    ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน 
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร

ศ.วิโชค มุกดามณี 
คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ

ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห 
คณะโบราณคดี

ศ.ดร.วิชัย  ศรีคํา 
คณะอักษรศาสตร

ผศ.อาวิน อินทรังษี 
คณะมัณฑนศิลป

ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย               
คณะศึกษาศาสตร                   

รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ 
คณะวิทยาศาสตร    
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 1.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา  จํานวน 9 คน  
 

 

                                 
    

 

 

        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

                                                             
 
 
 
 
 
      

    ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน 
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร

ศ.วิโชค มุกดามณี 
คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ

ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห 
คณะโบราณคดี

ศ.ดร.วิชัย  ศรีคํา 
คณะอักษรศาสตร

ผศ.อาวิน อินทรังษี 
คณะมัณฑนศิลป

ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย               
คณะศึกษาศาสตร                   

รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ 
คณะวิทยาศาสตร    
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 1.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง มีจํานวน 2 คน  
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(ขอ 1.1 – 1.4 ขอมูล ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 2558) 

  รศ.ดร.อวยพร  อภิรักษอรามวง 
คณะเภสัชศาสตร

ผศ.ดร.สุเชษฐ  สมุหเสนโีต 
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม                 

ผศ.ดร.สุภาวดี  มานะไตรนนท 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

การเกษตร

นายไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ 
ประธานคณะกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.บุญศรี  จงเสรีจิตต 
ประธานสภาคณาจารย

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน 
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
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2.อํานาจ หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
 

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

อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
1. ใหความเห็นชอบการดําเนินการทําความตกลงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ  
    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง  แนวทางความตกลงร วมมือทางวิชาการระหว าง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ.2550  
      ขอ 5.2 การดําเนินการความตกลงทางวิชาการใดๆ ตองไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
โดยตองแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวัน ท่ีสภา
สถาบันอุดมศึกษาใหความเห็นชอบ       
2. ใหความเห็นชอบแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย 
    ตามประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
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    ขอ 4 ใหสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาวางแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป 
(หรือกวานั้น) โดยกําหนดเกณฑ และวิธีการในการวิเคราะหความตองการคณาจารยเปนรายสาขาวิชาท่ี
ชัดเจน และนํามากําหนดจํานวนและคุณสมบัติของคณาจารยท่ีตองการเปนรายสาขาวิชาเปนรายป 
3. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตออายุราชการ และพิจารณาอนุมัติการตอเวลาราชการของ
อาจารย 
     ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
     ขอ 6 (1) สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยท่ีจะเกษียณอายุราชการและจะใหปฏิบัติงานตอดวย  
            (2) สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาดําเนินการอนุมัติตอ
เวลาราชการแกคณาจารยท่ีผานการพิจารณา  
4. อนุมัติการกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย   
      ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2550 
     ขอ 6.1.4 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ การพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 6.1.3 แลว ใหนําเสนอตอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ  
5. การรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
    ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509(4)/ว1607 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2551 
เรื่อง แนวทางการดําเนินการรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ ก.พ.อ.ในการประชุมครั้งท่ี 
11/2551 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2551 ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการรับโอนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
   ขอ 1 (1) ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง......  
6. การพิจารณารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 หนา 14 กําหนด 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีคณะวิชาและ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัย หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณา  
7. การพิจารณาเรื่องการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 
   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
พ.ศ. 2552   
   ขอ 5 ใหอธิการบดีขออนุญาตจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งตอสภาสถาบัน  
   ขอ 6 เม่ือสภาสถาบันพิจารณาใหเห็นชอบแลว ใหอธิการบดีแจงตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือ
ทราบภายใน 30 วัน 
8. การจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัย 
    ตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 
    มาตรา 4 นอกจากการตั้งสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแลว เม่ือมีความ
จําเปน เพ่ือประโยชนในการดําเนินภารกิจตามวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษา 
อาจมีมติใหจัดตั้งสวนงานภายในท่ีดําเนินงานจากรายไดของสถาบันอุดมศึกษาได โดยทําเปนประกาศของ
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    ขอ 4 ใหสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาวางแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป 
(หรือกวานั้น) โดยกําหนดเกณฑ และวิธีการในการวิเคราะหความตองการคณาจารยเปนรายสาขาวิชาท่ี
ชัดเจน และนํามากําหนดจํานวนและคุณสมบัติของคณาจารยท่ีตองการเปนรายสาขาวิชาเปนรายป 
3. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตออายุราชการ และพิจารณาอนุมัติการตอเวลาราชการของ
อาจารย 
     ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
     ขอ 6 (1) สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยท่ีจะเกษียณอายุราชการและจะใหปฏิบัติงานตอดวย  
            (2) สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาดําเนินการอนุมัติตอ
เวลาราชการแกคณาจารยท่ีผานการพิจารณา  
4. อนุมัติการกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย   
      ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2550 
     ขอ 6.1.4 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ การพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 6.1.3 แลว ใหนําเสนอตอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ  
5. การรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
    ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509(4)/ว1607 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2551 
เรื่อง แนวทางการดําเนินการรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ ก.พ.อ.ในการประชุมครั้งท่ี 
11/2551 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2551 ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการรับโอนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
   ขอ 1 (1) ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง......  
6. การพิจารณารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 หนา 14 กําหนด 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีคณะวิชาและ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัย หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณา  
7. การพิจารณาเรื่องการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 
   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
พ.ศ. 2552   
   ขอ 5 ใหอธิการบดีขออนุญาตจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งตอสภาสถาบัน  
   ขอ 6 เม่ือสภาสถาบันพิจารณาใหเห็นชอบแลว ใหอธิการบดีแจงตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือ
ทราบภายใน 30 วัน 
8. การจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัย 
    ตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 
    มาตรา 4 นอกจากการตั้งสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแลว เม่ือมีความ
จําเปน เพ่ือประโยชนในการดําเนินภารกิจตามวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษา 
อาจมีมติใหจัดตั้งสวนงานภายในท่ีดําเนินงานจากรายไดของสถาบันอุดมศึกษาได โดยทําเปนประกาศของ
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สถาบันอุดมศึกษา  
9. การอุทธรณรองทุกข 
    ตาม พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2547 
    มาตรา 63 ขาราชการในสถาบันอุดมศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ
เนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา ยกเวนกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย ใหผูนั้นมีสิทธิ์รองทุกขตอสภาสถาบันอุดมศึกษา ภายใน 30 วันนับแตวันไดรับแจง  
    มาตรา 64 ...ในการพิจารณาอุทธรณหรือเรื่องรองทุกข ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับ ซ่ึงตองไมเกิน 90 วัน 

              
 

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

             3.2 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจ หนาท่ี 
              (1) ชวยนายกสภามหาวิทยาลัยในกิจการท่ัวไปหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
              (2) เม่ือนายกสภามหาวิทยาลัยไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทํา
หนาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย และใหมีอํานาจและหนาท่ีเชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัยตามท่ีกําหนด
ไว 
            3.3 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจ หนาท่ี 
              (1) เชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยตามท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
              (2) จัดระเบียบวาระการประชุม เตรียมรายละเอียดและเอกสารท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุม
ตามท่ีประธานมอบหมาย 
              (3) แจงระเบียบเรื่องตอท่ีประชุม 
              (4) จัดทํารายงานการประชุม 
              (5) แจงมติของสภามหาวิทยาลัยไปยังผูท่ีเก่ียวของ 
              (6) เก็บรักษาเอกสารของสภามหาวิทยาลัย 
              (7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีประธานหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
              (8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 
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สถาบันอุดมศึกษา  
9. การอุทธรณรองทุกข 
    ตาม พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2547 
    มาตรา 63 ขาราชการในสถาบันอุดมศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ
เนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา ยกเวนกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย ใหผูนั้นมีสิทธิ์รองทุกขตอสภาสถาบันอุดมศึกษา ภายใน 30 วันนับแตวันไดรับแจง  
    มาตรา 64 ...ในการพิจารณาอุทธรณหรือเรื่องรองทุกข ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับ ซ่ึงตองไมเกิน 90 วัน 

              
 

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

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

 
 

แผนภาพท่ี 1 โครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัย 
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     ในป พ.ศ. 2558 มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย 12 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุมนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย จํานวน 218 เรื่อง โดยเฉลี่ยประชุมครั้งละ 18 เรื่อง ดังนี้ 
 ตารางท่ี 1 จํานวนระเบียบวาระการประชุม 
ครั้งท่ี  จํานวนวาระปกต ิ

(เรื่อง) 
จํานวนวาระลับ 

(เรื่อง) 
รวมวาระ 

การประชุม 
เพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณา วาระเชิง

นโยบาย 
วาระอ่ืนๆ เพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณา  

1/2558 3 5 - - 1 1 10 
2/2558 9 9 - - 1 3 22 
3/2558 7 8 - - 5 3 23 
4/2558 4 7 1 - 1 1 14 
5/2558 4 7 - - 1 1 13 
6/2558 6 12 1 - 3 2 24 
7/2558 5 10 - - 1 4 20 
8/2558 4 10 - - 3 1 18 
9/2558 7 17 - - - 3 27 
10/2558 3 6 - - 1 1 11 
11/2558 4 10 - - 1 1 16 
12/2558 4 9 1 - 2 4 20 
รวมท้ังหมด 60 110 3 0 20 25 218 
 5 9.17 0.25 0 1.67 2.08 18.17 
เฉลี่ย 5 9 - - 2 2 18 
 
 5.2 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  5.2.1 สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธท่ี 2 
ของเดือน เวลา 13.30 น. เปนตนไป ณ หองนริศรานุวัดติวงศ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน ในป พ.ศ.2558 มีการประชุม 12 ครั้ง ดังนี้ 
 

ครั้งท่ี 1 วันพุธท่ี 14 มกราคม 2558 
ครั้งท่ี 2 วันพุธท่ี 11 กุมภาพันธ 2558 
ครั้งท่ี 3 วันพุธท่ี 11 มีนาคม 2558 
ครั้งท่ี 4 วันพุธท่ี 8 เมษายน 2558 
ครั้งท่ี 5 วันพุธท่ี 6 พฤษภาคม 2558 
ครั้งท่ี 6 วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2558 

ครั้งท่ี 7 วันพุธท่ี 8 กรกฎาคม 2558 
ครั้งท่ี 8 วันพุธท่ี 5 สิงหาคม 2558 
ครั้งท่ี 9 วันพุธท่ี 9 กันยายน 2558 
ครั้งท่ี 10 วันพุธท่ี 14 ตุลาคม 2558 
ครั้งท่ี 11 วันพุธท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 
ครั้งท่ี 12 วันพุธท่ี 9 ธันวาคม 2558 

 

หมายเหตุ : - ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เดือนพฤษภาคม เนื่องจาก วันพุธท่ี 2 ของเดือน ตรงกับวันท่ี 13 
พฤษภาคม 2558 ซ่ึงเปนวันพืชมงคล และกําหนดใหเปนวันหยุดราชการ จึงกําหนดการประชุมสภาฯ ในวัน  
พุธท่ี 1 ของเดือน 
 - ในการประชุมครั้งท่ี 8/2558 เดือนสิงหาคม เนื่องจาก วันพุธท่ี 2 ของเดือน ตรงกับวันท่ี 12 
สิงหาคม 2558 ซ่ึงเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และกําหนดใหเปน
วันหยุดราชการ จึงกําหนดการประชุมสภาฯ ในวันพุธท่ี 1 ของเดือน 
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  5.2.2 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยนอกสถานท่ี  
   สภามหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมนอกสถานท่ี 1 ครั้ง คือการประชุมสภามหาวิทยาลัย   
ครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2558 ไดจัดประชุม ณ หอง 304 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทาพระ และหลังเสร็จสิ้นการประชุม มหาวิทยาลัยไดเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ  
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 5.3 จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม 

 

              กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มีจํานวน 37 คน ในป พ.ศ.2558 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เขารวมประชุมโดยเฉลี่ยครั้งละ 32 คน (จากจํานวน 37 คน) คิดเปนรอยละ 85.81 
 

  ตารางท่ี 2 จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม 
 
ครั้งท่ี กรรมการสภาฯ 

ผูทรงคุณวุฒิ 
(16 คน) 

อุปนายกสภาฯ 
และกรรมการ 
สภาฯ ประเภท 
ผูบริหาร (10 คน) 

กรรมการสภาฯ 
ประเภท 
คณาจารย 
ประจํา (9 คน) 

กรรมการสภาฯ  
โดยตําแหนง  
(2 คน) 

รวม  คิดเปน 
รอยละ 

1/2558 11 8 9 1 29 78.38 
2/2558 15 10 9 2 36 97.30 
3/2558 12 10 9 2 33 89.19 
4/2558 13 9 7 1 30 81.08 
5/2558 10 10 7 2 29 78.38 
6/2558 14 10 9 2 35 94.59 
7/2558 12 10 7 2 31 83.78 
8/2558 12 10 8 1 31 83.78 
9/2558 13 10 5 2 30 81.08 
10/2558 11 10 7 2 30 81.08 
11/2558 15 10 8 2 35 94.59 
12/2558 11 10 9 2 32 86.49 
รวม 149 117 94 21 381 85.81 
 12.42 9.75 7.83 1.75 31.75  
เฉลี่ย 12 10 8 2 32  
 
 
6.การประชาสัมพันธเผยแพร ขอมูลของสภามหาวิทยาลัย 
        การเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของสภามหาวิทยาลัย มีหลายชองทาง อาทิ  
     6.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยการถายทอดสดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ผานระบบ 
Intranet ของมหาวิทยาลัย ทําใหบุคลากรไดรับทราบนโยบาย การบริหารของมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัย 
 6.2 เว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย www.council.su.ac.th 
 6.3 ขาวสารสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงออกทุกรอบ 2 เดือน โดยในป 2558 มีการออกขาวสารสภา
มหาวิทยาลัย จํานวน 6 ฉบับ 
 6.4 รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสภามหาวิทยาลัย 
 6.5 การติดตอสื่อสาร ประชาสัมพันธ ผานทาง facebook ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
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สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในรอบป พ.ศ.2558 
 

            ในรอบป พ.ศ.2558 สภามหาวิทยาลัยมีประชุมจํานวน 12 ครั้ง และไดดําเนินการตามอํานาจ หนาท่ีท่ี
กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 16 และตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย รวมท้ังท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงผลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยในรอบป 
พ.ศ.2558 สรุปไดดังนี้  
 

1.การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจ หนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2530 มาตรา 16 

1.1 เห็นชอบแผน จํานวน 5 เรื่อง และแผนพัฒนาคณะวิชา หนวยงาน จํานวน 2 เรื่อง (มาตรา 16 (1)) คือ 
  

เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
1 .  แผนการดํ า เนิ นงาน โครงการ เชิ ง
ยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 . ( ร า ง )  แ ผ น ก ล ยุ ท ธ ท า ง ก า ร เ งิ น 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (ปงบประมาณ 
พ.ศ.2558-2562) 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบแผนการดําเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยควรยุบรวมโครงการขนาดเล็กซ่ึงมีจํานวนมาก มารวม
เปนโครงการใหญท่ีมีจุดเนนท่ีชัดเจน ซ่ึงจะชวยผลักดันยุทธศาสตร 
เปาหมาย ของมหาวิทยาลัยใหสัมฤทธิ์ผลมากข้ึน 
2. มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
ท่ีเปนโครงการขนาดใหญ และดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดท้ังป ซ่ึง
จะไดผลมากกวาการจัดทําโครงการขนาดเล็กๆ นอกจากนั้นก็จัด
ประชาสัมพันธในโอกาสวันพิเศษ โครงการตางๆ ของมหาวิทยาลัยท่ี
อาจจะเนนการประชาสัมพันธ เฉพาะเรื่อง เชน วันนริศฯ City 
Campus เปนตน 
3. มหาวิทยาลัยควรเนนนโยบาย หรือกําหนดกลยุทธ การจัดโครงการ
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เห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2562) โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
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ลงทุนดานอ่ืนๆ ท่ีใหผลตอบแทนมากกวา                    
2. มหาวิทยาลัยอาจจะแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีมีความ
เชี่ยวชาญดานการเงิน เปนคณะกรรมการเฉพาะกิจ (Ac hoc 
Committee) ในแตละยุทธศาสตร ชวยเพ่ือชวยผลักดันและ
ขับเคลื่อนการทํางาน โดยใหประสาน เชื่อมโยงกับคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน ซ่ึงจะกํากับดูแลในภาพรวมของ
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3 .  การปรับแผน อัตรา กํ าลั งบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ.2557-
2561) 
 

4. การปรับปรุงตัวชี้วัด คาเปาหมาย แผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 
 
 
 
 
 
 

5. (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2559 - 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
3. แผนกลยุทธทางการเงินมีความสําคัญมาก ในการนํามาใชเปน
เครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการและการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ดังนั้นผูบริหารทุกระดับจึงควรนําไปศึกษาทําความเขาใจ และ
ดําเนินการให เปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองกัน โดยเฉพาะเม่ือ
มหาวิทยาลัยศิลปากรซ่ึงกําลังจะปรับเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐทุกคณะวิชาหนวยงานจะตองวางแผนเตรียมความ
พรอมในเรื่องตางๆ ท้ัง เรื่องงบประมาณ คาใช ท่ีจะเพ่ิมข้ึน การ
วิเคราะหสัดสวนการใชเงินรายไดตอเงินงบประมาณแผนดิน การหา
รายไดจากกิจกรรม โครงการตางๆ เปนตน 
 

เห็นชอบการปรับแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป 
(พ.ศ.2557-2561) เพ่ือรองรับผูท่ีมีคุณสมบัติสมควรไดรับการตอเวลา
ราชการของคณะวิชา 
 

เห็นชอบการปรับปรุงตัวชี้วัด คาเปาหมาย แผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติ ราชการ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามท่ี
คณะกรรมการกําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมายในแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปฯ นําเสนอ โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ
คือ ใหตรวจสอบตัวชี้วัดตางๆ ในแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปใหรอบคอบอีกครั้ง อาทิ ตัวชี้วัดบางตัวยังใชตัวชี้วัด
ของ สมศ. ซ่ึงขณะนี้ตัวชี้วัดของ สมศ.ยังไมมีความชัดเจน อาจจะมี
ปญหาในการเก็บขอมูลได  
   

เห็นชอบในหลักการ โดยใหมหาวิทยาลัยนําขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ของท่ีประชุมไปพิจารณาปรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 – 2563 และให
นํ า เสนอสภามหาวิทยาลั ย พิจารณาอีกครั้ ง  โดย มีขอสั ง เกต 
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ศูนยคอมพิวเตอรควรพัฒนา software มาใชใหมากข้ึน เพ่ือลด
การซ้ือ/การเชาจากภาคเอกชน ซ่ึงทําใหมหาวิทยาลัยตองจาย
งบประมาณคาเชา คาดูแลบํารุงรักษาโปรแกรมตางๆ ในแตละป
จํานวนมาก 
2. ในการจัดทําแผนควรมีการสํารวจความตองการ ปญหาอุปสรรคใน
การใชงานของผูใชบริการในสวนตางๆ อาทิ คณะวิชา หนวยงาน 
บุคลากร นักศึกษา และนํามาเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงาน
ใหสามารถตอบสนองและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนดวย  
3. ควรมีการเตรียมความพรอมและพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศดวย เพ่ือใหแผนสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศแมจะมีขอดีและมีประโยชน
มากในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและพัฒนาพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย แตก็มีขอเสีย จุดออนเชนกัน อาทิ การถูกขโมยขอมูล 
การพัฒนาและการนําไปใชงานจึงควรระมัดระวังและพิจารณาในมิติ
ตางๆ ใหรอบคอบดวย 
5. การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรคํานึงถึงนักศึกษาดวยวา
มีคอมพิวเตอร เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีมีประสิทธิภาพ ศักยภาพเพียงพอ
หรือไม ท้ังนี้เพ่ือไมใหเกิดความเหลื่อมล้ําท่ีอาจจะเปนปญหาอุปสรรค
ตอการเรียน และเพ่ิมภาระคาใชจายของนักศึกษา 
6. ตัวชี้วัดในแผนควรเพ่ิมมิติดานคุณภาพดวย อาทิ แผนนี้จะชวย
พัฒนาทักษะความสามารถพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอรใหนักศึกษา 
บุคลากร ไดจํานวนเทาไหร และสามารถเพ่ิมทักษะใหเปนมืออาชีพ
ดานคอมพิวเตอรไดจํานวนเทาไหร เปนตน  
7. แผนควรแสดงใหเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะชวยสนับสนุน
อํานวยความสะดวกในการทํางาน และการพัฒนาพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อาทิ  

7.1 ภารกิจเชิงการบริหาร อาทิ การพัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคล ระบบการเ งิน งบประมาณ ซ่ึงมีความสําคัญมากเ ม่ือ
มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ                             

7.2 ภารกิจเชิงวิชาการ อาทิ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
หลักสูตร การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา การลงทะเบียน และ
การเชื่อมโยงขอมูลตางๆเพ่ือประโยชนในการทํางาน รวมท้ังลดภาระ
การทํางานดานธุรการลง เปนตน 

7.3 ภารกิจเชิงการพัฒนาและตอบสนองนโยบายของประเทศ 
อาทิ 

- ดานการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยจะนําองคความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปชวยประชาชน สังคม และแผนพัฒนา
ของประเทศ อาทิ การใหความรูแกประชาชน ธุรกิจขนาดเล็ก (SME) 
ศิษย เก า  ฯลฯ ในการใช โปรแกรมต างๆ เ พ่ือการใช ง านใน
ชีวิตประจําวัน พัฒนาการประกอบอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค 
เศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศ เปนตน 

- ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีองคความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม จํานวนมาก ควรจะนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาชวย
ในการรวบรวมขอมูล เผยแพร ประชาสัมพันธเพ่ือใหเกิดประโยชน
มากข้ึน  
8. ในการจัดทําแผนควรจัดทําเปนแผนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
และแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของ

17
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6. แผนพัฒนาหอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระยะ 4 ป (พ.ศ.2558-2561) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรม/โครงการ ท่ีจะดําเนินงานในแตละป งบประมาณท่ีจะตองใช 
และประโยชนท่ีมหาวิทยาลัย คณะวิชา แตละวิทยาเขตจะไดรับให
ชัดเจน โดยควรประชุมหารือรวมกันในระดับมหาวิทยาลัยใหชัดเจน
กอน 
 

เห็นชอบแผนพัฒนาหอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป (พ.ศ.
2558-2561) ตามท่ีผูอํานวยการหอศิลปเสนอ โดยมีขอสังเกต 
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรเรียงลําดับความสําคัญกอน-หลังของกิจกรรมในแผน
ยุทธศาสตรแตละดานท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย แลวจัดทําเปน 
Roadmap 4 ปในชวงท่ีดํารงตําแหนงผูอํานวยการหอศิลป เนื่องจาก
แผนยุทธศาสตรท่ีเสนอมาประกอบดวยกิจกรรมจํานวนมาก   
2. เชื่อมโยงพันธกิจในปจจุบันของหอศิลปกับวิสัยทัศน (อนาคต) 
แยกแยะพันธกิจของหอศิลปท่ีกรุงเทพฯ และนครปฐมใหชัดเจน 
รวมท้ังควรเสนอแนะวิธีการการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ของหอ
ศิลปท่ีผูอํานวยการหอศิลปไดศึกษามาเปนอยางดีไวในเอกสารดวย 
3. กําหนดสัดสวนของงานใหเหมาะสม ระหวางงานตามภารกิจของ
หอศิลปเอง และงานท่ีหอศิลปดําเนินการเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมซ่ึงปจจุบันจะเปน
กิจกรรมขนาดเล็กจํานวนมาก ให เปนโครงการขนาดใหญใน
ระดับประเทศ เพ่ือแสดงบทบาทของหอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากรใน
ฐานะผูนําดานศิลปวัฒนธรรมท่ีจะมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศใน
ดานสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึง
แสดงถึงพัฒนาการของการทํางานในอีกระดับ  
4. ควรมีบทบาทหนาท่ีในการสงเสริมศิลปนรวมสมัย เปดโอกาสให
ศิลปนรุนใหมท่ีมีความสามารถและศักยภาพไดพัฒนาความสามารถ
ของตนเองใหสูงข้ึน โดยใหพ้ืนท่ีในการแสดงงานกอนท่ีจะกาวสูศิลปน
ระดับชาติและนานาชาติตอไป 
5. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาลดการใชสถานท่ีทองพระโรงหอศิลป วัง
ทาพระ เพ่ือแสดงงานศิลปะ และภารกิจอ่ืนลง เนื่องจากเปนสถานท่ี
สําคัญทางประวัติศาสตร เปนสมบัติของชาติท่ีควรแกการอนุรักษ 
6. พัฒนาการเยี่ยมชมหอศิลปเพ่ือใหจํานวนผูเยี่ยมชมเพ่ิมข้ึน อาทิ 
การประสานงานรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด หรือ
โรงเรียนในการใหความรู และการศึกษาดานศิลปะแกนักเรียนท่ีมา
เยี่ยมชมหอศิลป หรือจัดกิจกรรมท่ีประชาชนสามารถมีสวนรวมได 
7. นอกจากมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณของหอศิลปให
เหมาะสมกับภารกิจแลว ควรทบทวนดวยวาเอกชนท่ีใหการสนับสนุน
หอศิลปอยูในปจจุบันนั้นใหการสนับสนุนท่ีเหมาะสมเทียบไดกับ
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6. แผนพัฒนาหอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระยะ 4 ป (พ.ศ.2558-2561) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรม/โครงการ ท่ีจะดําเนินงานในแตละป งบประมาณท่ีจะตองใช 
และประโยชนท่ีมหาวิทยาลัย คณะวิชา แตละวิทยาเขตจะไดรับให
ชัดเจน โดยควรประชุมหารือรวมกันในระดับมหาวิทยาลัยใหชัดเจน
กอน 
 

เห็นชอบแผนพัฒนาหอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป (พ.ศ.
2558-2561) ตามท่ีผูอํานวยการหอศิลปเสนอ โดยมีขอสังเกต 
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรเรียงลําดับความสําคัญกอน-หลังของกิจกรรมในแผน
ยุทธศาสตรแตละดานท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย แลวจัดทําเปน 
Roadmap 4 ปในชวงท่ีดํารงตําแหนงผูอํานวยการหอศิลป เนื่องจาก
แผนยุทธศาสตรท่ีเสนอมาประกอบดวยกิจกรรมจํานวนมาก   
2. เชื่อมโยงพันธกิจในปจจุบันของหอศิลปกับวิสัยทัศน (อนาคต) 
แยกแยะพันธกิจของหอศิลปท่ีกรุงเทพฯ และนครปฐมใหชัดเจน 
รวมท้ังควรเสนอแนะวิธีการการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ของหอ
ศิลปท่ีผูอํานวยการหอศิลปไดศึกษามาเปนอยางดีไวในเอกสารดวย 
3. กําหนดสัดสวนของงานใหเหมาะสม ระหวางงานตามภารกิจของ
หอศิลปเอง และงานท่ีหอศิลปดําเนินการเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมซ่ึงปจจุบันจะเปน
กิจกรรมขนาดเล็กจํานวนมาก ให เปนโครงการขนาดใหญใน
ระดับประเทศ เพ่ือแสดงบทบาทของหอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากรใน
ฐานะผูนําดานศิลปวัฒนธรรมท่ีจะมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศใน
ดานสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึง
แสดงถึงพัฒนาการของการทํางานในอีกระดับ  
4. ควรมีบทบาทหนาท่ีในการสงเสริมศิลปนรวมสมัย เปดโอกาสให
ศิลปนรุนใหมท่ีมีความสามารถและศักยภาพไดพัฒนาความสามารถ
ของตนเองใหสูงข้ึน โดยใหพ้ืนท่ีในการแสดงงานกอนท่ีจะกาวสูศิลปน
ระดับชาติและนานาชาติตอไป 
5. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาลดการใชสถานท่ีทองพระโรงหอศิลป วัง
ทาพระ เพ่ือแสดงงานศิลปะ และภารกิจอ่ืนลง เนื่องจากเปนสถานท่ี
สําคัญทางประวัติศาสตร เปนสมบัติของชาติท่ีควรแกการอนุรักษ 
6. พัฒนาการเยี่ยมชมหอศิลปเพ่ือใหจํานวนผูเยี่ยมชมเพ่ิมข้ึน อาทิ 
การประสานงานรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด หรือ
โรงเรียนในการใหความรู และการศึกษาดานศิลปะแกนักเรียนท่ีมา
เยี่ยมชมหอศิลป หรือจัดกิจกรรมท่ีประชาชนสามารถมีสวนรวมได 
7. นอกจากมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณของหอศิลปให
เหมาะสมกับภารกิจแลว ควรทบทวนดวยวาเอกชนท่ีใหการสนับสนุน
หอศิลปอยูในปจจุบันนั้นใหการสนับสนุนท่ีเหมาะสมเทียบไดกับ
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เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 . แ ผ น พั ฒ น า ค ณ ะ อั ก ษ ร ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 
(พ.ศ.2558-2561) 
 
 
 
 
 

 

ประโยชนท่ีเอกชนไดรับแลวหรือไม รวมท้ังหอศิลปอาจรวมเอาคน 
งานศิลปะ สถานท่ี สิ่งพิมพ และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ซ่ึง
จําเปนสําหรับการจัดงานหรือกิจกรรมท่ีเอกชนตองการ จัดทําเปน 
packages แบบตางๆใหเอกชนสามารถมาเลือกใชบริการไดในราคา
ต า งๆ กัน  นอกจากนั้ นยั งอาจขอรับงบประมาณส วน  CSR 
(Corporate Social Responsibility) จากหนวยงานตางๆท้ังของรัฐ
และเอกชน เพ่ือใหสามารถมีงบประมาณมาพัฒนาการทํางานเพ่ิมข้ึน  
8. หอศิลปและมหาวิทยาลัยควรประชุมหารือพิจารณาปรับปรุง
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางาน 
 

เห็นชอบแผนพัฒนาคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2558-2561) ตามท่ีคณบดีคณะอักษรศาสตร
เสนอ โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1.ควรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ ในยุทธศาสตรใหสามารถวัดและ
สะทอนความสําเร็จของยุทธศาสตรใหชัดเจนมากข้ึน อาทิ ตัวชี้วัด
คุณภาพบัณฑิต อาจจะวัดจากรอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทํา จํานวน
บัณฑิตท่ีทํางานในประเทศและตางประเทศ จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ
ในประเทศและตางประเทศ เปนตน โดยเม่ือกําหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจน ก็
จะสามารถขับ เคลื่ อน/ผลั กดันการ ทํางาน ให เปน ไปอย า ง มี
ประสิทธิภาพ และผลรวมของทุกตัวชี้วัดคือการพัฒนาคณะและ
มหาวิทยาลัยตอไป 
2.ควรกําหนดใหชัดเจนวาใน 4 ป  ขางหนาคณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จะพัฒนาไปถึงจุดใด อยูในอันดับท่ีเทาไหร      
3.ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดจัดทํา
รายงานผลการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และ
ภาษาอังกฤษ สงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ซ่ึง
มีรายละเอียดขอมูล อาทิ จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยตางๆ ท่ีสอบผาน ภาค ก และจําแนกตามสาขาวิชาดวย 
รายงานดังกลาวเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยมากหากนํามาวิเคราะห
เพราะจะสะทอนคุณภาพบัณฑิต และมหาวิทยาลัยไดสวนหนึ่ง ดังนั้น
มหาวิทยาลัยศิลปากรควรนําขอมูลตางๆ ในรายงานดังกลาวมา
วิเคราะห และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไปดวย  
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1.2 เห็นชอบ ขอบังคับ จํานวน 1 ฉบับ ระเบียบ จํานวน 1 ฉบับ และประกาศ จํานวน 5 ฉบับ                
(มาตรา 16 (2))  ดังนี้ 
เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

1.ขอบังคับ จํานวน 1 ฉบับ คือ (ร าง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลัก เกณฑ  วิ ธี การ  เ ง่ือนไขและการ
พิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... 
 

2.ระเบียบ จํานวน 1 ฉบับ คือ (ราง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตรา
คาลงทะเบียนเรียน และคาธรรมเนียม
พิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. .... 
 

3.ประกาศ จํานวน 5 ฉบับ ดังนี้ 

3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ..)  
 

3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการ
พิเศษ (ฉบับท่ี ..) (สําหรับหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2558)) 
 

3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่องกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการ
พิเศษ (ฉบับท่ี ..) (สําหรับหลักสูตรศิลป 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ
ศิลปกรรม  (หลั กสูตรพหุ วิ ทยาการ /
หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) บัณฑิตวิทยาลัย 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ.
2558) บัณฑิตวิทยาลัย) 
  

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ เง่ือนไขและการพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...  
 
 
 

เห็นชอบ  (ร าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัย ศิลปากรวาดวยอัตรา
คาลงทะเบียนเรียน และคาธรรมเนียมพิเศษ ของนักศึกษาโครงการ
พิเศษ พ.ศ. .... 
 
 
 
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ..) 
 
 
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ 
(ฉบับท่ี ..) 
 
 
 
 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ 
(ฉบับท่ี ..) 
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เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
3.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่องกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี . . . ) (สําหรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรพหุวิทยาการ/
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)) 
 

3.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่องกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการ
พิเศษ (ฉบับท่ี ...) (สําหรับหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต  ส าขาวิ ช า ธุ ร กิ จ
การ เกษตร (หลั กสู ตรพหุ วิ ทยาการ/
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)) 
 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับ ท่ี  . . . )  ตามท่ี
มหาวิทยาลัยเสนอ 

 
 
 
 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ 
(ฉบับท่ี ...) 

 

1.3 อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 5,918 ราย (มาตรา 16 (3)) ดังนี้ 
เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

การอนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
จํานวน 5,918 ราย จําแนกเปนระดับตางๆ 
ดังนี้ 
  1. ระดับปริญญาตรี จํานวน 5,008 ราย 
  2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 910 ราย 

อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาบัณฑิต 
และบัณฑิตศึกษา จํานวน 5,918 ราย ตามรายชื่อท่ีมหาวิทยาลัย
เสนอ จําแนกเปน      
   1. ระดับปริญญาตรี จํานวน 5,008 ราย 

 2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 910 ราย 

1.4 เห็นชอบการจัดตั้งหนวยงาน จํานวน 1 หนวยงาน (มาตรา 16 (4)) คือ 
 

เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
การจัดตั้งและโครงสรางการบริหาร“คลินิก
เวชกรรมชุมชนอบอุน ศิลปากร” คณะ
เภสัชศาสตร 

เห็นชอบการจัดตั้ง “คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุน ศิลปากร” โดยมี
โครงสรางการบริหารเปนหนวยงานในกํากับของสถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชน “เภสัชศาลา” คณะเภสัชศาสตร ตามท่ีมหาวิทยาลัย
เสนอ 
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เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
3.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่องกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี . . . ) (สําหรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรพหุวิทยาการ/
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)) 
 

3.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่องกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการ
พิเศษ (ฉบับท่ี ...) (สําหรับหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต  ส าขาวิ ช า ธุ ร กิ จ
การ เกษตร (หลั กสู ตรพหุ วิ ทยาการ/
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)) 
 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับ ท่ี  . . . )  ตามท่ี
มหาวิทยาลัยเสนอ 

 
 
 
 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ 
(ฉบับท่ี ...) 

 

1.3 อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 5,918 ราย (มาตรา 16 (3)) ดังนี้ 
เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

การอนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
จํานวน 5,918 ราย จําแนกเปนระดับตางๆ 
ดังนี้ 
  1. ระดับปริญญาตรี จํานวน 5,008 ราย 
  2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 910 ราย 

อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาบัณฑิต 
และบัณฑิตศึกษา จํานวน 5,918 ราย ตามรายชื่อท่ีมหาวิทยาลัย
เสนอ จําแนกเปน      
   1. ระดับปริญญาตรี จํานวน 5,008 ราย 

 2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 910 ราย 

1.4 เห็นชอบการจัดตั้งหนวยงาน จํานวน 1 หนวยงาน (มาตรา 16 (4)) คือ 
 

เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
การจัดตั้งและโครงสรางการบริหาร“คลินิก
เวชกรรมชุมชนอบอุน ศิลปากร” คณะ
เภสัชศาสตร 

เห็นชอบการจัดตั้ง “คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุน ศิลปากร” โดยมี
โครงสรางการบริหารเปนหนวยงานในกํากับของสถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชน “เภสัชศาลา” คณะเภสัชศาสตร ตามท่ีมหาวิทยาลัย
เสนอ 
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1.5 อนุมัติการดําเนินการเกีย่วกับหลักสูตรตางๆ (มาตรา 16 (6)) ดังนี้ 
 

เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
1 .การปรับปรุ งหลักสูตร ท่ี ไม กระทบ
โครงสรางหลักสูตร จํานวน 204 หลักสูตร 
 
 
 

2.การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอ
โครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร 
จํานวน 11 หลักสูตร 
 
3.การเปดหลักสูตรใหม จํานวน 11 หลักสูตร 

 
 
 
 
 

4.การปดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร 
 
 

5.การเปดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ 
จํานวน 5 หลักสูตร 

อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 
204 หลักสูตร ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ  
(รายละเอียดภาคผนวก ก หนา 52) 

 

อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญ
ของหลักสูตรจํานวน 11 หลักสูตร ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ  
(รายละเอียดภาคผนวก ก หนา 59) 

 
อนุมัติการเปดหลักสูตรใหม จํานวน 11 หลักสูตร ตามท่ีมหาวิทยาลัย
เสนอ  
(รายละเอียดภาคผนวก ก หนา 60) 
 

อนุมัติการปดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
(รายละเอียดภาคผนวก ก หนา 60) 
 

อนุมัติเปดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ จํานวน 5 หลักสูตรตามท่ี
มหาวิทยาลัยเสนอ  
(รายละเอียดภาคผนวก ก หนา 60)  
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้

    ในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงบัณฑิต
วิทยาลัยเปนผูดูแลรับผิดชอบนั้น ปจจุบันการบริหารจัดการหลักสูตร
สวนใหญไดกลับไปอยูในความรับผิดชอบของคณะวิชา เชน การเบิก
จายเงิน การประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน ดังนั้นมหาวิทยาลัย 
คณะวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย ควรมีการหารือรวมกันเพ่ือใหการ
บริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีความชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
1.6 เห็นชอบและอนุมัติแตงตั้ง คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก จํานวน 3 ราย และหัวหนา

ภาควิชา จํานวน 17 ราย (มาตรา 16 (8)) ดังนี้ 
 

เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
1. คณะกรรมการสรรหาผูบริหาร (สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง) เสนอรายงานผลการ
สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง คณบดี 
ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก จํานวน 3 
หนวยงาน 

 

เห็นชอบรายงานผลการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง คณบดี 
ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก จํานวน 3 หนวยงาน ตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาแตละชุดเสนอ และอนุมัติแตงตั้ง คณบดี 
ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก จํานวน 3 ราย ดังนี้ 
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เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.แตงตั้งหัวหนาภาควิชา จํานวน 17 ราย 
 

1. แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ อาจารย
คณะอักษรศาสตร เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะอักษร
ศาสตร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 12 กรกฎาคม 
2558 เปนตนไป  
2. แตงตั้ ง  อาจารย  ดร. ศักดิ พันธ  ตันวิมลรัตน  อาจารยคณะ
ศึกษาศาสตร  เปนผูสมควรดํารงตําแหนงผู อํานวยการสํานัก
หอสมุดกลาง โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 8 
พฤศจิกายน 2558 เปนตนไป  
3. แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ อาจารยคณะ
ศึกษาศาสตร เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 14 ธันวาคม 2558 เปน
ตนไป  

 

อนุมัติแตงตั้งหัวหนาภาควิชา จํานวน  17 ราย ตามท่ีมหาวิทยาลัย
เสนอ 
(รายละเอียด ภาคผนวก ข  หนา 62) 

 
1.7 เห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับ ศาสตราจารย จํานวน 4 ราย 
(มาตรา 16 (9)) ดังนี้ 
เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ ระดับศาสตราจารย จํานวน 4 
ราย 

เห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับ 
ศาสตราจารย จํานวน 4 ราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการเสนอ คือ  
ผานตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 3 ราย คือ 

1. รองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย 
ศาสตราจารย สาขาวิชาฟสิกส 

2. รองศาสตราจารย ดร.มลิวรรณ บุญเสนอ 
ศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม 

3. รศ.พงษศิลป อรุณรัตน 
ศาสตราจารย สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย 

ไมผานตามเกณฑ จํานวน 1 ราย 
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1.8 แตงตั้งผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 1 ราย (มาตรา 16 (10)) 
 

เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
อ า จ า ร ย ผู ส ม ค ว ร ไ ด รั บ ตํ า แ ห น ง
ศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 1 ราย 

เห็นชอบผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 1 
ราย ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ คือ ศาสตราจารยเข็มรัตน  กองสุข 

 
 
1.9 อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (มาตรา 16 (12)) 
 

เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
1.งบประมาณรายจายจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือกอสรางอาคาร 
อเนกประสงคในพ้ืนท่ีสวนขยายการจัด
การศึกษา City Campus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.งบประมาณรายจายจากเ งินรายได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

อนุ มัติ งบประมาณรายจ ายจากเ งินรายไดของมหาวิทยาลั ย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 จํานวน 90,000,000 บาท (เกาสิบ
ลานบาทถวน) เพ่ือกอสรางอาคารอเนกประสงคในพ้ืนท่ีสวนขยายการ
จัดการศึกษา City Campus โดยจําแนกเปน 

1. จากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน  
35,000,000 บาท (สามสิบหาลานบาทถวน)  

2. จากงบประมาณจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการ จํานวน  20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน)   

3. จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน  
35,000,000 บาท (สามสิบหาลานบาทถวน)   
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้

1) การดําเนินการเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยควรจัดทําเปนโครงการให
ชัดเจน เพ่ือใชเปนแหลงอางอิง และกํากับ ติดตามใหมีดําเนินงานตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว โดยควรมีขอมูลประกอบตางๆ อาทิ จํานวนเงิน
ลงทุน ระยะเวลาในการคืนทุน การบริหารจัดการดานการเงิน การหา
รายไดจากพ้ืนท่ี อาคารนี้เปนของใคร เปนตน 

2) การออกแบบกอสรางอาคาร ควรแสดงใหเห็นถึงความเปน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงมีความสามารถดานการออกแบบ และมี
อาจารยท่ีเชี่ยวชาญดานสถาปตยกรรม 

3) ควรหลีกเลี่ยงการจัดจางโดยวิธีการพิเศษ พยายามดําเนินการ
โดยวิธีปกติ 

 

อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายจาก
เงินรายได ประจําปงบประมาณ ดังนี้ 

1 .งบประมาณรายรับจากงบประมาณเงินรายได  จํานวน 
1,778,049,400  บาท 

2.งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 จํานวน 2,021,138,200 บาท (จากเงินรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 + เงินสะสม) 
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1.8 แตงตั้งผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 1 ราย (มาตรา 16 (10)) 
 

เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
อ า จ า ร ย ผู ส ม ค ว ร ไ ด รั บ ตํ า แ ห น ง
ศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 1 ราย 

เห็นชอบผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 1 
ราย ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ คือ ศาสตราจารยเข็มรัตน  กองสุข 

 
 
1.9 อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (มาตรา 16 (12)) 
 

เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
1.งบประมาณรายจายจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือกอสรางอาคาร 
อเนกประสงคในพ้ืนท่ีสวนขยายการจัด
การศึกษา City Campus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.งบประมาณรายจายจากเ งินรายได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

อนุ มัติ งบประมาณรายจ ายจากเ งินรายไดของมหาวิทยาลั ย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 จํานวน 90,000,000 บาท (เกาสิบ
ลานบาทถวน) เพ่ือกอสรางอาคารอเนกประสงคในพ้ืนท่ีสวนขยายการ
จัดการศึกษา City Campus โดยจําแนกเปน 

1. จากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน  
35,000,000 บาท (สามสิบหาลานบาทถวน)  

2. จากงบประมาณจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการ จํานวน  20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน)   

3. จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน  
35,000,000 บาท (สามสิบหาลานบาทถวน)   
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้

1) การดําเนินการเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยควรจัดทําเปนโครงการให
ชัดเจน เพ่ือใชเปนแหลงอางอิง และกํากับ ติดตามใหมีดําเนินงานตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว โดยควรมีขอมูลประกอบตางๆ อาทิ จํานวนเงิน
ลงทุน ระยะเวลาในการคืนทุน การบริหารจัดการดานการเงิน การหา
รายไดจากพ้ืนท่ี อาคารนี้เปนของใคร เปนตน 

2) การออกแบบกอสรางอาคาร ควรแสดงใหเห็นถึงความเปน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงมีความสามารถดานการออกแบบ และมี
อาจารยท่ีเชี่ยวชาญดานสถาปตยกรรม 

3) ควรหลีกเลี่ยงการจัดจางโดยวิธีการพิเศษ พยายามดําเนินการ
โดยวิธีปกติ 

 

อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายจาก
เงินรายได ประจําปงบประมาณ ดังนี้ 

1 .งบประมาณรายรับจากงบประมาณเงินรายได  จํานวน 
1,778,049,400  บาท 

2.งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 จํานวน 2,021,138,200 บาท (จากเงินรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 + เงินสะสม) 
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เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
 โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1.ในการนําเงินสะสมมาใชในการดําเนินงานโครงการตางๆ 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาอยางรอบคอบ ท้ังนี้เพ่ือมิใหกระทบตอการ
บริหารจัดการงบประมาณในอนาคตเม่ือมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยน
สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว จะตองใชงบประมาณ
เพ่ิมข้ึนจํานวนมาก 

2.มหาวิทยาลัยควรกํากับติดตาม การเบิกจายเงินงบประมาณให
เปนไปตามแผนท่ีกําหนด เนื่องจากในปงบประมาณ 2558 การ
เบิกจายยังไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
1.10 แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากล่ันกรอง/เสนอความเห็นใหสภามหาวิทยาลัย จํานวน 6 ชุด 

(มาตรา 16 (13))  
 

เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
1. การแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลั กสู ต ร  กลุ ม ส าข า ศิ ลปะและกา ร
ออกแบบ กลุมสาขาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร และกลุมสาขาวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 

แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 3 กลุมสาขา ดังนี้ 
 ก.กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ 

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท       ประธานกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

2. ศาสตราจารยเอกชาติ จันอุไรรัตน             กรรมการ 
3. รองศาสตราจารยปริญญา ตันติสุข            กรรมการ 
4. รองศาสตราจารยชินศักดิ์ ตัณฑิกุล            กรรมการ 
5. อาจารย ดร.ภาวศุทธิ์  พิริยะพงษรัตน         กรรมการ   
6. รองอธิการบดีฝายวิชาการ                 กรรมการและเลขานุการ 

  

ข.กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
1. ศาสตราจารยพิเศษพิสิฐ เจริญวงศ           ประธานกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
2.  รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ      กรรมการ 
3. ศาสตราจารยกาญจนา คุณารักษ                      กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม             กรรมการ 
5. รองอธิการบดีฝายวิชาการ                 กรรมการและเลขานุการ 
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เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.การแตงตั้ งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่ นกรองการตอ เวลาราชการใหแก
ขาราชการ        

ค.กลุมสาขาวิทยาศาสตร 
1.ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย ประธานกรรมการ 

ผูปฎิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
2.รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน      กรรมการ 
3.รองศาสตราจารย ดร.กัลยาณี จิรศรีพงศพันธ         กรรมการ 
4.รองศาสตราจารย ดร.ธนิต ผิวนิ่ม                       กรรมการ 
5.รองอธิการบดีฝายวิชาการ                  กรรมการและเลขานุการ 

  

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 15 มกราคม 2558 เปนตนไป 
 

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแก
ขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2558) โดย
ประกอบดวย 

1.ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท      ประธานกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

2.ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช      รองประธานกรรมการ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

3.นายอนุชาติ คงมาลัย             กรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4.ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง กรรมการ 
รองอธิการบดีฝายบริหาร 

5.ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง กรรมการ 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

6.รองศาสตราจารย ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต กรรมการ 
ประธานสภาคณาจารย 

7.รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ กรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

8.ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห  กรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
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เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
3.การแตงตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร 

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย 
1. นายอนุชาติ  คงมาลัย 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ประธานกรรมการ 

2. นางดวงสมร วรฤทธิ์ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

3. นายพิษณุ  วิเชียรสวรรค 
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

กรรมการ 

4. นายสุรัตน  ศรีวิพัฒน 
   ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

กรรมการ 

5. นางศิริลักษณ  กาญจนโยธิน 
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

กรรมการ 

 

ท้ังนี้ใหคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย มีหนาท่ีเพ่ิมเติมใน
การกํากับ ดูแลและใหนโยบายดานการจัดการความเสี่ยงดานการเงิน
และการคลังของมหาวิทยาลัย รวมท้ังความเสี่ยงในการบริหารจัดการ 
การดําเนินงานในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยดวย  โดยใหคณะกรรมการฯ  
มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 เปนตนไป 

 
4. การแตงตั้ งคณะกรรมการท่ีปรึกษา
เก่ียวกับนโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล 
 

แตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย 

1.นายสุมนต สกลไชย 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ประธานกรรมการ 

2.ศ.พิเศษพิสิฐ เจริญวงศ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ  

3.นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ 
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

กรรมการ 

4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร   กรรมการ 
5.รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
6.รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 เปนตนไป 
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เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
5.การแต งตั้ งคณะกรรมการ ท่ีปรึกษา
เก่ียวกับนโยบายทางการเงิน 

แตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน โดย
ประกอบดวย 

1. นางดวงสมร วรฤทธิ์           ประธานกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

2. นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย           กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3. นางสาวนวพร เรืองสกุล            กรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร            กรรมการ 
  5. ประธานสภาคณาจารย            กรรมการ 

6. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการและ
เลขานุการ 

   

      โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันท่ี 12 พฤศจิกายน 
2558 เปนตนไป 

6.การแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือ
การปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 2 ชุด 

แตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของ
มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 2 ชุด คือ 
1. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยน
สถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดย
ประกอบดวย 

1. นายภราเดช  พยัฆวิเชียร ประธานกรรมการ 
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. นางดวงสมร  วรฤทธิ์ กรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3. นายชัยณรงค  อินทรมีทรัพย กรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4.  นายสุมนต  สกลไชย กรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5.  นายไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ กรรมการ 
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

6.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
7.  รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
8.  ประธานสภาคณาจารย กรรมการ 
9.  ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ  สมุหเสนีโต กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย 
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เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
 11. อาจารย ดร.สุภาวดี  มานะไตรนนท 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย 
กรรมการ 

12. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการและ
เลขานุการ 

ทําหน า ท่ี พิจารณากลั่ นกรองขอกฎหมาย เ ก่ียว กับการ
ปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 

2. คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารงานเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
1. นายอนุชาติ  คงมาลัย 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ประธานกรรมการ 

2. นายสุมนต  สกลไชย 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

3. นายพิษณุ  วิเชียรสรรค 
    ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

กรรมการ 

4. นายสุรัตน  ศรีวิพัฒน 
   ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

กรรมการ 

5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร                  กรรมการ 
6. รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
7. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
8. นางสาวอัปสร  กิจเจริญคา 
   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

กรรมการ 

9.  นายสหรัฐ  มณีจันทร    
   ผูอํานวยการกองนิติการ 

เลขานุการ 

  ทําหนาท่ีใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายและการ
บริหารงานเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ รวมท้ังการพิจารณารางขอบังคับ
เก่ียวกับการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูบริหารของมหาวิทยาลัย 
(อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก)   
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1.11 พิจารณาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ (มาตรา 51) 
เรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

1.ทูลเกลาฯ ถวายปริญญา และพิจารณารายชื่อ
ผู ทร ง คุณวุฒิ เ พ่ือขอรับพระราชทานปริญญา
กิตติมศักดิ์ 

1. ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร แดสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา แดพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
3. เห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือขอรับพระราชทาน
ปริญญากิตติมศักดิ์ จํานวน 2 ราย คือ  

3.1 นายชวง มูลพินิจ ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิต  
กิตติมศักดิ์ 

             สาขาวิชาทัศนศิลป 
  3.2 นายบัณฑิต ผดุงวิเชียร  ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์ 
 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป 
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2.การดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี ท่ีกําหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 
เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

1.การทําความตกลงทางวิชาการของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น
ตางประเทศ 
 

เห็นชอบการทําขอตกลงความรวม มือทางวิ ชาการระหว า ง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัย/สถาบันในตางประเทศ จํานวน 
9 สถาบัน โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปคือ 
1. ในการนําเสนอขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
ควรใหขอมูลดวยวา มหาวิทยาลัยท่ีไปทําขอตกลงความรวมมือมี
จุดเดนในสาขาวิชาใด และเหตุผลท่ีไปทําขอตกลงความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยนี้ ท้ังนี้เพ่ือใหการทําขอตกลงความรวมมือเกิดประโยชน
ตอมหาวิทยาลัยมากข้ึน 
2 . ใ นกา รนํ า เ สนอข อ ตกล งคว ามร ว ม มื อ ท่ี จั ด ทํ า เป น ฉบั บ
ภาษาตางประเทศ ควรแปลขอตกลงความรวมมือเปนฉบับภาษาไทย
ดวย เพ่ือใหเปนไปตามท่ีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการ
ปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 26 กําหนดไว สําหรับการรับรองความ
ถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทย ใหเปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.
2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการ
ปกครอง พ.ศ.2539 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถรับรองความ
ถูกตองของคําแปลไดตาม ขอ 1 (2) ซ่ึงกําหนดวา อาจารยใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเปนผูสอนภาษาท่ีปรากฏใน
เอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาดังกลาว   
 

(รายละเอียด ภาคผนวก ค หนาท่ี 65) 
2.ก า ร จั ด ส ร ร ก ร อ บ อั ต ร า กํ า ลั ง ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

อนุมัติกรอบอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.
2559 คือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน จํานวน 35 อัตรา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงจาง
ดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) จํานวน 14 อัตรา 

3.การตอเวลาราชการของอาจารย เ ห็ น ช อบกา รต อ เ ว ล า ร า ช ก าร ขอ งข า ร า ช กา รพล เ รื อน ใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2558) จํานวน 5 ราย คือ 

1.ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน 
ภาควิชาสถาปตยกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 (อยูระหวางเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย) 

2.รองศาสตราจารย ดร.ชุลีพร  วิรุณหะ 
ภาควิชาประวัติศาสตร  คณะอักษรศาสตร 

3.รองศาสตราจารย ดร.ศิริณา  จิตตจรัส 
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  คณะศึกษาศาสตร 
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เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
 4.รองศาสตราจารย ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข 

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร 
5.รองศาสตราจารย ดร.มนัส  แซดาน 

ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 
4.การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1.เห็นชอบรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา ประจําปการศึกษา 
2557 โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1) ปญหาอุปสรรคในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  

เนื่องจากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เริ่ม
ดําเนินการในปการศึกษา 2557 เปนปการศึกษาแรก การดําเนินการ
จึงพบปญหา อุปสรรค หลายประการ ตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
อาทิ ความไมชัดเจนเรื่องเกณฑตัวชี้วัด มาตรฐานของผูตรวจประเมิน
ท่ีมีความเขมงวดตางกันและอาจจะตีความหมายในแตละตัวชี้วัด
แตกตางกัน นอกจากนั้นยังมีปญหาอ่ืนๆ อาทิ 

1.1) อาจารย ภาควิชา คณะวิชา มหาวิทยาลัย ตองมีภาระงาน
เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอาจารย ตองใชเวลาในการทํางานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษามากข้ึนท้ังเรื่องเอกสาร การกรอกขอมูล
ตางๆ และในการทํางาน บางครั้งทําใหมีปญหาความไมเขาใจระหวาง
ของผูบริหาร คณบดี หัวหนาภาควิชา อาจารย เจาหนาท่ี 

1.2) เกณฑตัวชี้วัดบางตัวท่ี สกอ.กําหนดไมเหมาะสมกับหลาย
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเฉพาะในดานศิลปะและการ
ออกแบบ ซ่ึงมีลักษณะธรรมชาติการเรียนการสอนท่ีแตกตางจาก
สาขาวิชาอ่ืนๆ อาทิ คุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูสอน ตําแหนงทาง
วิชาการท่ีไมเปนตามเกณฑท่ี สกอ.กําหนด แตเปนผูเชี่ยวชาญท่ีมี
ความสามารถไดรับการยอมรับในระดับประเทศ และสงผลใหหลักสูตร
ของคณะวิชาดานศิลปะและการออกแบบ ซ่ึงไดรับการยอมรับใน
ระดับประเทศไมผานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เปนตน 
2) แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 

2.1) มหาวิทยาลัยควรประมวลปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนแลวนํามา
วางแผนแกไขปญหาและพัฒนาตอไป เพ่ือใหการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในรอบตอไปดีข้ึน  
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เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
 2.2) สาเหตุสวนใหญ ท่ีหลักสูตรไมผ านการประเ มินตามท่ี

มหาวิทยาลัยรายงาน เปนเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยสามารถแกไขได และใช
ระยะเวลาไมนานมากนัก  

2.3) มหาวิทยาลัยควรจัดทําฐานขอมูลเพ่ือใชประโยชนในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยทุกคณะวิชา ศูนยคอมพิวเตอร 
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมมือกันทํางานเพ่ือลดภาระ
การกรอกขอมูล การเชื่อมโยงขอมูล การนําขอมูลมาใชประโยชน 

2.4) เกณฑ ตัวชี้วัด บางตัวของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวาไมเหมาะสมท่ีจะ
นํามาใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสายศิลปะและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยซ่ึงเปนผูนําดานศิลปะและการออกแบบ ควร
เปนผูนําในการนําเสนอเกณฑใหม ท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
ธรรมชาติของสายศิลปะและการออกแบบตอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยพรอมท่ีจะใหการสนับสนุน
ในการดําเนินการ 
3) ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีการแขงขันกันสูงมาก มหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุน คุณภาพการศึกษาก็ลดลง และมี
แนวทางการพัฒนา อาทิ  
 3.1) พิจารณาลดจํานวนหลักสูตรท่ีมีอยูจํานวนมาก เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพ  

3.2) พัฒนาแนวทางการรับนักศึกษา โดยจะรับนักศึกษาท่ีมี
ความสามารถสูง และรับนักศึกษาตามปกติท่ัวไป ท้ังนี้เพ่ือใหได
นักศึกษาท่ีมีคุณภาพเขามาศึกษาใหมากข้ึน 

3.3) การพัฒนานวัตกรรม การวิจัย การบูรณาการใหมากข้ึน  
3.4) การสรรหาผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถสูง เพ่ือชวยใน

การพัฒนามหาวิทยาลัย  
4) การประเมินผล เปนเรื่องปกติท่ีทุกหนวยงาน รวมท้ังผูบริหาร
ทุกระดับจะตองถูกประเมิน และผลการประเมินสามารถสะทอน
การทํางานไดระดับหนึ่ง ดังนั้นผูบริหาร คณะวิชา หนวยงานและ
บุคลากร ทุกคน ควรนําผลการประเมินไปใชใหเกิดประโยชนใน
การปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากข้ึน  
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เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
 2.2) สาเหตุสวนใหญ ท่ีหลักสูตรไมผ านการประเ มินตามท่ี

มหาวิทยาลัยรายงาน เปนเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยสามารถแกไขได และใช
ระยะเวลาไมนานมากนัก  

2.3) มหาวิทยาลัยควรจัดทําฐานขอมูลเพ่ือใชประโยชนในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยทุกคณะวิชา ศูนยคอมพิวเตอร 
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมมือกันทํางานเพ่ือลดภาระ
การกรอกขอมูล การเชื่อมโยงขอมูล การนําขอมูลมาใชประโยชน 

2.4) เกณฑ ตัวชี้วัด บางตัวของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวาไมเหมาะสมท่ีจะ
นํามาใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสายศิลปะและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยซ่ึงเปนผูนําดานศิลปะและการออกแบบ ควร
เปนผูนําในการนําเสนอเกณฑใหม ท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
ธรรมชาติของสายศิลปะและการออกแบบตอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยพรอมท่ีจะใหการสนับสนุน
ในการดําเนินการ 
3) ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีการแขงขันกันสูงมาก มหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุน คุณภาพการศึกษาก็ลดลง และมี
แนวทางการพัฒนา อาทิ  
 3.1) พิจารณาลดจํานวนหลักสูตรท่ีมีอยูจํานวนมาก เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพ  

3.2) พัฒนาแนวทางการรับนักศึกษา โดยจะรับนักศึกษาท่ีมี
ความสามารถสูง และรับนักศึกษาตามปกติท่ัวไป ท้ังนี้เพ่ือใหได
นักศึกษาท่ีมีคุณภาพเขามาศึกษาใหมากข้ึน 

3.3) การพัฒนานวัตกรรม การวิจัย การบูรณาการใหมากข้ึน  
3.4) การสรรหาผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถสูง เพ่ือชวยใน

การพัฒนามหาวิทยาลัย  
4) การประเมินผล เปนเรื่องปกติท่ีทุกหนวยงาน รวมท้ังผูบริหาร
ทุกระดับจะตองถูกประเมิน และผลการประเมินสามารถสะทอน
การทํางานไดระดับหนึ่ง ดังนั้นผูบริหาร คณะวิชา หนวยงานและ
บุคลากร ทุกคน ควรนําผลการประเมินไปใชใหเกิดประโยชนใน
การปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากข้ึน  
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เรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
 2.เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557 (วันท่ี 1 สิงหาคม 
2557 - 31 กรกฎาคม 2558) และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ป
การศึกษา 2558 

5 .การรั บ โอนข า ร าชการพล เรื อน ใน
สถาบันอุดมศึกษา 

เห็นชอบการรับโอนขาราชการ 3 ราย คือ 
1. นายจรูญศักดิ์ ศรภักดี ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการ มหาวิทยาลัยมหิดล มาดํารง
ตํ าแหน งอาจารย  สั ง กัด โ ร ง เรี ยนสาธิ ต  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. นายไพโรจน ผาสุวรรณ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอรชํานาญงาน มหาวิทยาลัยศรีนคริน 
ทรวิโรฒ มาดํารงตําแหนงอาจารย  สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิสักก สินธุภัค ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
มาดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  โดยในการรับโอนมีเง่ือนไขเรื่องตําแหนงทางวิชาการ ผูชวย
ศาสตราจารย จะตองใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาเทียบผลงานกอน และเม่ือ
พิจารณาเห็นวาผลงานมีลักษณะเทียบเทากับผูชวยศาสตราจารยของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรแลว จึงจะสามารถใชตําแหนงทางวิชาการ 
ผูชวยศาสตราจารยได 

6 . พิจ ารณารายชื่ ออาจารย ท่ีปรึ กษา
วิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ี มี
ศักยภาพพรอม ท่ีจะดู แลนั ก ศึกษาได
มากกวา 5 คน แตไมเกิน 10 คน (จํานวน 
2 ครั้ง) 

เห็นชอบรายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะวิชาตางๆ ท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษา
ไดมากกวา 5 คน แตไมเกิน 10 คน จํานวน 316 ราย 

7.การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ จํานวน 4 คณะ คือ 
1.คณะดุริยางคศาสตร 
2.วิทยาลัยนานาชาติ 
3.คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
4.คณะวิทยาการจัดการ 
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3.การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือชวยกลั่นกรองงาน ใหความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย โดยในรอบป 2558 (มกราคม 2558 – ธันวาคม 2558) คณะกรรมการชุด
ตางๆ ไดมีการดําเนินการ โดยสรุปดังนี้ 

 

คณะกรรมการชุดท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง การดําเนินการ/ขอคิด ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1.คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการ
บริหารเ พ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของ
มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ  
(นายกสภามหาวิทยาลัย ศิลปากร เปน
ประธานกรรมการ) 
 

1.ในรอบป 2558 (มกราคม 2558 – ธันวาคม 2558) มีการ
ประชุม 4 ครั้ง 
2.พิจารณาข้ันตอนการดําเนินการสรรหาอธิการบดี และคณบดี 
3.พิจารณารางประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ จํานวน 
6 ฉบับ ดังนี้ 

3.1 รางประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง การจัดตั้งสวน
งานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

3.2 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเปลี่ยน
สถานภาพจากขาราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษาเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

3.3 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเปลี่ยน
สถานภาพจากลูกจางประจําเปนลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

3.4 ร าง  ขอบัง คับมหาวิทยาลัย ศิลปากรว าด วยคณะ
กรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ......  

3.5 ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาวิชาการ 
พ.ศ. ......  

3.6 ร า ง  ข อบั ง คับมหาวิทยาลัย ศิลปากรว าด วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ......           
 4.ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอมหาวิทยาลัย โดยสรุปคือ  

4.1 โครงสรางการบริหารงาน 
4.1.1 ควรมีโครงสรางการบริหารงาน สายการบังคับบัญชา  

ท่ีสั้น ชัดเจน เพ่ือใหการทํางาน การบริหารงาน การสั่งการเปนไป
อยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และควรมีกลไกในการกํากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงาน ตามโครงสรางท่ีไดมีการ
ปรับปรุงแลว เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4.1.2 ควรกําหนดบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบของผูบริหาร
มหาวิทยาลัย อาจารย สายสนับสนุน ใหชัดเจน  

4.1.3 ควรพิจารณากําหนดจํานวนตําแหนงผูบริหารท้ังใน
ระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา ใหเหมาะสมตาม
ความจําเปน และภารกิจของแตละหนวยงาน 

4.2 การจัดตั้งสวนงานมหาวิทยาลัย 
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3.การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือชวยกลั่นกรองงาน ใหความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย โดยในรอบป 2558 (มกราคม 2558 – ธันวาคม 2558) คณะกรรมการชุด
ตางๆ ไดมีการดําเนินการ โดยสรุปดังนี้ 

 

คณะกรรมการชุดท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง การดําเนินการ/ขอคิด ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1.คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการ
บริหารเ พ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของ
มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ  
(นายกสภามหาวิทยาลัย ศิลปากร เปน
ประธานกรรมการ) 
 

1.ในรอบป 2558 (มกราคม 2558 – ธันวาคม 2558) มีการ
ประชุม 4 ครั้ง 
2.พิจารณาข้ันตอนการดําเนินการสรรหาอธิการบดี และคณบด ี
3.พิจารณารางประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ จํานวน 
6 ฉบับ ดังนี้ 

3.1 รางประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง การจัดต้ังสวน
งานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

3.2 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเปลี่ยน
สถานภาพจากขาราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษาเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

3.3 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเปลี่ยน
สถานภาพจากลูกจางประจําเปนลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

3.4 ร าง  ขอบัง คับมหาวิทยาลัย ศิลปากรว าด วยคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ......  

3.5 ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาวิชาการ 
พ.ศ. ......  

3.6 ร า ง  ข อบั ง คับมหาวิทยาลัย ศิลปากรว าด วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ......           
 4.ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอมหาวิทยาลัย โดยสรุปคือ  

4.1 โครงสรางการบริหารงาน 
4.1.1 ควรมีโครงสรางการบริหารงาน สายการบังคับบัญชา  

ท่ีสั้น ชัดเจน เพ่ือใหการทํางาน การบริหารงาน การสั่งการเปนไป
อยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และควรมีกลไกในการกํากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงาน ตามโครงสรางท่ีไดมีการ
ปรับปรุงแลว เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4.1.2 ควรกําหนดบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบของผูบริหาร
มหาวิทยาลัย อาจารย สายสนับสนุน ใหชัดเจน  

4.1.3 ควรพิจารณากําหนดจํานวนตําแหนงผูบริหารท้ังใน
ระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา ใหเหมาะสมตาม
ความจําเปน และภารกิจของแตละหนวยงาน 

4.2 การจัดตั้งสวนงานมหาวิทยาลัย 
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คณะกรรมการชุดท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง การดําเนินการ/ขอคิด ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
4.2.1 ระยะท่ี 1 เปนการจัดตั้งหนวยงานในระดับของคณะ

วิชา สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี และศูนย 
สถาบัน สํานัก ตางๆ ท่ีควรจะมีตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

4.2.2 ระยะท่ี 2 การแบงหนวยงานในระดับยอยลงมา ซ่ึง
ควรนําภารกิจท้ังหมดมาพิจารณารวมกัน แลวพิจารณาวา
มหาวิทยาลัยควรมีหนวยงานอะไรบาง หนวยงานใดควรยุบ 
หนวยงานใดควรรวมกัน ควรมีหนวยงานใดเพ่ิมเติม เพ่ือใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพ 

 

4.3 บริหารงานบุคคล 
4.3.1 ในการกําหนดโครงสรางอัตราเงินเดือน คาตอบแทนใน

ตําแหนงตางๆ มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะหมาจากขอมูล
พ้ืนฐานเชิงศักยภาพ บริบทของมหาวิทยาลัย อาทิ งบประมาณ
ท่ีจะไดรับจัดสรรจากรัฐ งบประมาณในสวนอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลัย แลวนําจํานวนตําแหนงผูบริหาร พนักงาน มา
สรางภาพจําลองของมหาวิทยาลัย รวมท้ังประมาณการไป
ขางหนาในระยะ 5-10 ป  

4.3.2 มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห และวางแผนวาภายใน
ระยะเวลาก่ีป ขาราชการซ่ึงปจจุบันมีเหลืออยูประมาณ700 คน 
จะปรับเปลีย่นสถาน/เกษียณอายุราชการ และระบบขาราชการ
จะหมดไป 

     ท้ังนี้มหาวิทยาลัยควรพยายามสรางความเขาใจกับ
ขาราชการในการปรับเปลี่ยนสถานภาพใหมากท่ีสุด เพ่ือให
ระบบบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยมีระบบเดียวใหเร็วท่ีสุด 
อันจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ตอไป 

4.3.3 เม่ือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐแลว ควรมีขอบังคับเรื่องระยะเวลาในการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ใหชัดเจนและนํามา
ปฏิบัติอยางจริงจัง  โดยมหาวิทยาลัยจะตองแจงใหทุกคนได
รับทราบเง่ือนไขตางๆ ดังกลาวกอนการตัดสินใจ และใหระบุใน
สัญญาจาง เรื่องระยะเวลาในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 
ใหชัดเจน และหากไมสามารถเสนอขอกําหนดตําแหนงตาม
เวลาท่ีกําหนดไดก็จะสิ้นสุดสัญญาจาง 

4.3.4 เม่ือขาราชการ สมัครใจปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานแลว จะตองอยูภายใตเง่ือนของระเบียบ ขอบังคับดาน
การบริหารงานบุคคลใหมของมหาวิทยาลัย อาทิ เรื่องระยะเวลา
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คณะกรรมการชุดท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง การดําเนินการ/ขอคิด ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 

4.3.5 ควรเรงจัดทําขอบังคับการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ขอบังคับการสรรหาผู
สมควรดํารงตําแหนงผูบริหารมหาวิทยาลัย 

4.3.6 วางแผนการพัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถ
เพ่ิมข้ึน จําแนกกลุมงานใหชัดเจน กําหนดระยะเวลาสําหรับ
การพัฒนา 

 

4.4 ดานการประชาสัมพันธ 
4.4.1 ควรเรงการประชาสัมพันธใหมากข้ึน เพราะประชาคม

สวนใหญยังมีความกังวลใจมาก โดยเฉพาะในเรื่อง คาตอบแทน 
ความม่ันคง ความกาวหนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
นอกจากนั้นควรมีการรับฟ งความคิดเห็นขอเสนอจาก
ประชาคม และนักศึกษา เ พ่ือประกอบการจัดทําขอมูล 
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ดวย 

4.4.2 ควรจัดทําคําถาม คําตอบ ท่ีเปนท่ีสนใจตองการทราบ 
และเผยแพรในชองทางตางๆ ใหประชาคมทราบ 
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มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
(นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานกรรมการ) 
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คณะกรรมการชุดท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง การดําเนินการ/ขอคิด ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
งบประมาณ พ.ศ.2559 และงบประมาณรายจายจากเงินรายได
เพ่ือกอสรางอาคารอเนกประสงคในพ้ืนท่ีสวนขยายการจัด
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สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณ
โณ เปนประธานกรรมการ) 
 

คณะกรรมการฯ ไดพิจารณากลั่นกรองรางประกาศ และ
ขอบังคับ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 3 ฉบับ คือ 
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6.คณะกรรมการพิจารณาตําแหน งทาง
วิชาการ (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักด์ิ 
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ในรอบป 2558 (มกราคม – ธันวาคม 2558) คณะกรรมการฯ 
ไดเสนอรายงานผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการตอสภามหาวิทยาลัย จํานวน 45 ราย จําแนกเปน 
1.ผูชวยศาสตราจารย      จํานวน 31 ราย 
2.รองศาสตราจารย        จํานวน 10 ราย 
3.ศาสตราจารย             จํานวน 4 ราย 

7.คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

 

ในป 2558 คณะกรรมการฯ  (มีจํานวน 3 ชุดยอย) ได
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรและเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา จํานวน 18 หลักสูตร ดังนี้ 
1.ระดับปริญญาตรี      จํานวน 3 หลักสูตร 
2.ระดับปริญญาโท      จํานวน 8 หลักสูตร 
3.ระดับปริญญาเอก     จํานวน 7 หลักสูตร 
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สวนที่ 3 
การประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 เพ่ือเปนการพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในป 2558 สภา
มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการประชุมระดมความคิด จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
 

 1. โครงการ เชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิสนทนาและ
รับทราบขอมูลเบ้ืองตนในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
                ตามท่ีมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2558 นั้น สภามหาวิทยาลัยจึงไดจัดโครงการเชิญนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิสนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  
สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
 

             1.1 วัตถุประสงค 
(1) เพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับสภามหาวิทยาลัยและ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีตอไป  
(2) เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึง

จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีตอไป 
 

             1.2 ผูเขารวมโครงการฯ มีจํานวน 24 คน จากจํานวนท้ังหมด 27 คน คิดเปนรอยละ 88.89 
 

            1.3 สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
                   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
 

ดาน ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

1.เกี่ยวกับ
สภา
มหาวิทยาลัย 

1.1 ควรมีการประชุมทบทวนการปฏิบัติหนาท่ี และวิธีการประชุมของสภามหาวิทยาลัยท่ีผานมา 
ท้ังนี้เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถชวย
ผลักดันและพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว  
      รวมท้ังควรพิจารณาระบบ กลไกการทํางานระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร
มหาวิทยาลัยใหชัดเจนมากข้ึน  เพ่ือใหการนําเสนอเรื่อง การพิจารณาเรื่องตางๆ ของสภา
มหาวิทยาลัยเปนไปตามอํานาจ หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย โดยไมกาวกายงานในสวนของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
1.2 ควรไปจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยในแตละวิทยาเขต การเยี่ยมชมแตละวิทยาเขต ท้ังนี้
เพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดเห็นสภาพ และเขาใจในบริบทของแตละวิทยาเขตท่ีมีความ
แตกตางกัน  
    นอกจากนั้นยังมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางทานสนใจท่ีจะไปเยี่ยมชมวิทยาเขต แบบไม
เปนทางการ และตองการพบปะ สนทนากับนักศึกษา เพ่ือรับทราบขอมูล ปญหาความตองการ
ของนักศึกษาดวย  
    โดยสิ่งเหลานี้  จะเปนประโยชนมากตอการหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย ในการให
ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาท่ีสอดคลองกับบริบท ศักยภาพและความ
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ตองการท่ีแทจริงของมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน และนักศึกษา 
1.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ มีประสบการณท่ี
หลายหลากและทุกทานยินดีชวยงานของมหาวิทยาลัย แตท่ีผานมามหาวิทยาลัยยังใชศักยภาพ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพียงเล็กนอยเทานั้น สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย จึงควร
พิจารณาใชศักยภาพ ความรูความสามารถของกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหมากข้ึน อาทิ เชิญ
เปนท่ีปรึกษา แตงตั้งเปนคณะกรรมการชุดตางๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการทํางานและพัฒนา
มหาวิทยาลัยมากข้ึน  
1.4 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได กําหนดแนวทาง ทิศทางจุดเนนและเปาหมายของสภา
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มหาวิทยาลัยดังกลาวจะสามารถปรับเปลี่ยนไดหรือไม หรือจะตองดําเนินการตามท่ีกําหนดไว
เทานั้น 

2.แผน
ยุทธศาสตร
ของ
มหาวิทยาลัย 

2.1 ควรมีการประชุม Retreat เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการใหชัดเจน และ
สอดคลองกัน เพ่ือผลักดันแผนยุทธศาสตรและวิสัยทัศนใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว  
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ดําเนินการไมตอเนื่อง บางเรื่องวนกลับไปกลับ ทําใหการพัฒนามหาวิทยาลัยเปนไปไดชา  
        มหาวิทยาลัยจึงควรขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร พันธกิจใหสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาไป
พรอมๆ กัน โดยควรปรับวิธีการบริหารจัดการ และวางแผนการทํางานเชิงรุกใหมากข้ึน อาทิ 
การเรียงลําดับความสําคัญของงาน การเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาชวยเปนท่ีปรึกษา การ
กํากับ ติดตามงานแตละดานอยางใกลชิด การตัดสินใจท่ีรวดเร็ว และการหาทีมงานมาชวย
ทํางานเพ่ิม เปนตน        

3.การจัดการ
เรียนการสอน
และการจั ด
อันดับ 
มหาวิทยาลัย 

3.1 มหาวิทยาลัยมีคณะวิชาดานศิลปะ การออกแบบและโบราณคดีท่ีมีชื่อเสียงเปนอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย แตปจจุบันมีสถาบันการศึกษาตางๆ เปดสอนดานศิลปะและการออกแบบมาก
ข้ึน จึงเปนความทาทายของมหาวิทยาลัยท่ีจะตองรักษาความเขมแข็งและอัตลักษณนี้ไวใหได 
3.2 มหาวิทยาลัยควรกําหนดแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ เรื่องการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยใหชัดเจน เนื่องจากขอมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีผานทุกป พบวามหาวิทยาลัย
ศิลปากรซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยเกาแก 5 แหงแรกของประเทศยังไมติดอันดับ 

4.ดานบริการ
วิชาการและ
ทํานุบํารุงศิลป 
วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งดานศิลปวัฒนธรรม จึงควรนําจุดแข็งนี้มาสรางคุณคาและมูลคาให
มากข้ึน โดยควรรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ังภายในประเทศและตางประเทศ อาทิ  
- รวมมือกับ Museum of Contemporary Art  (MOCA) ซ่ึงมีความพรอมและยินดีเปนแหลง
เรียนรูของนักเรียน นักศึกษา การวิจัยและสรางสรรค                                                                                            
- กระทรวงวัฒนธรรม ซ่ึงขณะนี้กระทรวงมีนโยบาย แผนงานจํานวนมาก ท่ีสามารถรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ ถนนสายวัฒนธรรม พิพิธภัณฑกลางคืน หมูบานวัฒนธรรม หมูบาน
ดนตรีไทย การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูประชาคมอาเซียน เปนตน 
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- รวมมือกับประเทศในประชาคมอาเซียน ในการสรางองคความรูดานประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม เปนตน 

5.การบริหาร
จัดการ 

5.1 ควรปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติในการทํางานและการบริหารจัดการใหม เพ่ือใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว รวมท้ังการเชื่อมโยงพันธกิจ การสื่อสารออกสูสังคมภายนอก
ท้ังในระดับประเทศ อาเซียนและนานาชาติใหมากข้ึน 
5.2 แนวโนมการทํางานในอนาคต หนวยงานตางๆ จะมีบุคลากรท่ีมาจากหลากหลายเชื้อชาติ 
จึงควรเตรียมความพรอมในการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ในการเรียนรูวัฒนธรรมการทํางาน วิธี
คิดของประชาคมในประเทศตางๆ รวมท้ังการพัฒนาความสามารถดานภาษาตางประเทศ  
5.3 ปจจุบันอธิการบดี ตองทําหนาท่ีเปนประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี (จํานวน 20 หนวยงาน) ซ่ึงตองใชเวลาในการทํางานคอน
มาก จึงควรพิจารณาทบทวนกระบวนการ ขอบังคับฯ หรือใหผูอ่ืนปฏิบัติหนาท่ีแทน เพ่ือให
อธิการบดีมีเวลาไปทํางานพัฒนาดานอ่ืนๆ ใหมากข้ึน 

6.ความ
รวมมือทาง
วิชาการกับ
ตางประเทศ 

มหาวิทยาลัยมีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในตางประเทศจํานวนมาก ซ่ึงจะมี
ประโยชนมากหากไดมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันตามท่ีกําหนดไวในขอตกลงความรวมมือ ดังนั้น
มหาวิทยาลัย ควรสํารวจวาในปจจุบันไดมีการดําเนินกิจกรรมรวมกับสถาบันใดบาง และ
มหาวิทยาลัยไดรับประโยชนอยางไร รวมท้ังการพิจารณาผลักดันใหมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ใหมากข้ึน 

7.ขอมูล
เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย 

ขอใหมหาวิทยาลัยจัดทํา Profile ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยเห็นภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยมากข้ึน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอสภามหาวิทยาลัยในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตอไป 
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2. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร สูการขับเคล่ือนและ
พัฒนามหาวิทยาลัยอยางสรางสรรค  
           จัดเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 ณ หองแซฟไฟร 107 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนยการประชุม
และแสดงสินคา อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
            2.1 วัตถุประสงค  
  (1) เพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบบทบาท อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยและ
ทบทวนการทํางานท่ีผานมาของสภามหาวิทยาลัย 
  (2) เพ่ือระดมความคิดของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารของมหาวิทยาลัย ในการ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  (3) เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 

 2.2 ผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ มีจํานวน 38 คน จากจํานวนท้ังหมด 55 คน คิดเปนรอยละ 69.09 
 

 2.3 สรุปการประชุมสัมมนา 
  2.3.1 หนาท่ีท่ีสภามหาวิทยาลัยควรดําเนินการ 
   (1) ควรทําหนาท่ีหาทรัพยากร มาเพ่ิมเติมใหมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการระดมทุน และ
การประสานงานใชเครือขายท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีอยูเพ่ือประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   (2) ควรมีบทบาทในการกําหนดกลยุทธ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

   2.3.2 ปญหาการทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยและขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา  
 

ปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา 
1. ในการทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยในบางเรื่องจะ
เปนเสมอืนสภาตรายาง อาทิ   
   - การพิจารณา เรื่อง หลักสูตร ซึ่งมีการกําหนด
กระบวนการพิจารณาหลักสูตรตามลําดับจากคณะวิชา 
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการกล่ันกรอง
หลักสูตร เมื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา สภาฯ ก็จะ
อนุมัติ โดยไมไดพิจารณาอะไร 

หลักสูตรมีความสําคัญมากตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
นักศึกษา สังคมและประเทศชาติ ดังน้ันมหาวิทยาลัย
อาจจะพิจารณาปรับวิธีการ/ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติ
หลักสูตรใหม เพื่อใหสภามหาวิทยาลัย มีบทบาทในการให
แนวคิด ทิศทางกอนท่ีจะไปดําเนินการรางหลักสูตร 

2. สภามหาวิทยาลัยไมเขาใจบริบท ศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย ทําใหบางครั้งการกําหนดนโยบาย การให
ข อ เ ส น อ แ น ะ แ น ว ท า ง ก า ร แ ก ไ ข แ ล ะ พั ฒ น า                     
ไมสอดคลองกับบริบท ศักยภาพ และมหาวิทยาลัยไม
สามารถนําไปปฏิบัติได   

มหาวิทยาลัยควรใหขอมูล สารสนเทศ บริบท ของ
มหา วิทย า ลั ย  แ นวทา ง ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  ให สภ า
มหาวิทยาลัยอยางครบถวน  เพื่อใหการกําหนดนโยบาย 
การพัฒนา การใหขอเสนอแนะตางๆ สอดคลองกับ
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

3. การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับ
การพัฒนามหาวิทยาลัย เปนเรื่องท่ีสําคัญและทาทาย
ความสามารถสภามหาวิทยาลัยมาก อาทิ 
    - กา รกํ า หนดนโยบาย  ทิศทาง  แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ และการกํากับ 
ติดตาม ผลักดันงานในดานตางๆ   
    - การเงิน งบประมาณ  
    แตงานตางๆ เหลาน้ีหากสภามหาวิทยาลัยเนน/ลง

สภามหาวิทยาลัยระมัดระวังการทําหนาท่ี และควร
กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหวางสภา
มหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย 
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ลึกในรายละเอียด/กํากับ ติดตามมากเกินไป ก็อาจจะ
เปนการกาวกายการทํางานของผูบริหารมหาวิทยาลัย 
4. การทําหนาท่ีบางครั้ง/บางเรื่อง ขาดความเชื่อใจ 
ไววางใจกันของแตละฝายในสภามหาวิทยาลัย ทําให 
   - มหาวิทยาลัยเสียโอกาสการพัฒนางานในหลายเรือ่ง 
    - เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มักจะมี
ปญหาขอโตแยง มีการอภิปราย การเสนอขอทบทวน 
การถอนเรื่อง  
    - การประชุมสภามหาวิทยาลัยขาดประสิทธิภาพ 
ทําใหการพัฒนามหาวิทยาลัยไมกาวหนาเทาท่ีควร หรือ 
กาวหนาไดชา  

- มหาวิทยาลัยควรใหขอมูล สารสนเทศในทุกมิติ และ
วิเคราะหขอดี ขอเสีย อยางครบถวน  
- การดําเนินงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบไดในทุก
ขั้นตอน 
- เคารพ  ยอมรับฟงความคิดของผูเห็นตางบนพื้นฐานของ
เหตุผล 

5. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่ีเขามาทําหนาท่ีบาง
ทานเปนผูบริหาร บางทานเปนคณาจารย ท่ีมาจากคณะ
วิชา หนวยงานตางๆ ในการทําหนาท่ีอภิปราย/ใหขอมูล
กับ ท่ีประชุมสภาฯ  บา งครั้ ง ยึ ด ติดกั บคณะวิชา 
หนวยงานท่ีตนสังกัด/ความคิดเห็นสวนตน/คํานึงถึง
หนาท่ีในสวนของฝายบริหาร คอนขางมาก 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีสวมหมวก 2 ใบ เมื่อเขา
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ควรใชแสดงบทบาทหนาท่ี ท่ี
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงผลประโยชน
โดยรวม มากกวางานในความรับผิดชอบ คณะ หนวยงาน
ท่ีตนสังกัด  

6. การทําหนาท่ีในการกํากับ ติดตาม การตรวจสอบ
ดานการเงิน งบประมาณของมหาวิทยาลัย ไมสามารถ
ดําเนินการไดเทาท่ีควร โดยสวนหน่ึงมาจากการท่ี
มหาวิทยาลัยใหขอมูลเกี่ยวกับดานการเงิน งบประมาณ 
การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง แกสภา
มหาวิทยาลัยเพียงบางสวนใหขอมูลในเบ้ืองตน เทาน้ัน  
ทําให 
      - หลายมหาวิทยาลัยมีปญหาเรื่องการทุจริต 
เกิดขึ้น 
      - ไมสามารถใหขอเสนอแนะ การกําหนดมาตรการ
ในการกํากับติดตาม ดานการเงิน งบประมาณ 
     - การบริหารจัดการดานการเงินเพื่อนําไปหา
ผลประโยชน      

- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหขอมูล ดานการเงิน 
งบประมาณ การตรวจสอบภายใน ท่ีรวดเร็วและครบถวน 
มากขึ้น 

7. การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย /ผลงานของสภา
มหาวิทยาลัย ขึ้นอยูกับองคประกอบ หลายประการ 
อาทิ 
     - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มีเวลา
ใหกับมหาวิทยาลัยเพียงใด ความเชี่ยวชาญในดานท่ีจะ
มาชวยพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 
     - ผูบริหาร หากมีประสบการณการบริหารมากอน 
จะสามารถทํางานไดรวดเร็ว หากมีประสบการณนอย
การพัฒนางานตางๆ เปนไปไดชา 
     - คณาจารยประจํา หากมีความขัดแยงกับผูบริหาร 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
รับผิดชอบ 
2. การทําหนาท่ีโดยยึดประโยชนของมหาวิทยาลัย 
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ลึกในรายละเอียด/กํากับ ติดตามมากเกินไป ก็อาจจะ
เปนการกาวกายการทํางานของผูบริหารมหาวิทยาลัย 
4. การทําหนาท่ีบางครั้ง/บางเรื่อง ขาดความเชื่อใจ 
ไววางใจกันของแตละฝายในสภามหาวิทยาลัย ทําให 
   - มหาวิทยาลัยเสียโอกาสการพัฒนางานในหลายเรือ่ง 
    - เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มักจะมี
ปญหาขอโตแยง มีการอภิปราย การเสนอขอทบทวน 
การถอนเรื่อง  
    - การประชุมสภามหาวิทยาลัยขาดประสิทธิภาพ 
ทําใหการพัฒนามหาวิทยาลัยไมกาวหนาเทาท่ีควร หรือ 
กาวหนาไดชา  

- มหาวิทยาลัยควรใหขอมูล สารสนเทศในทุกมิติ และ
วิเคราะหขอดี ขอเสีย อยางครบถวน  
- การดําเนินงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบไดในทุก
ขั้นตอน 
- เคารพ  ยอมรับฟงความคิดของผูเห็นตางบนพื้นฐานของ
เหตุผล 

5. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่ีเขามาทําหนาท่ีบาง
ทานเปนผูบริหาร บางทานเปนคณาจารย ท่ีมาจากคณะ
วิชา หนวยงานตางๆ ในการทําหนาท่ีอภิปราย/ใหขอมูล
กับ ท่ีประชุมสภาฯ  บา งครั้ ง ยึ ด ติดกั บคณะวิชา 
หนวยงานท่ีตนสังกัด/ความคิดเห็นสวนตน/คํานึงถึง
หนาท่ีในสวนของฝายบริหาร คอนขางมาก 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีสวมหมวก 2 ใบ เมื่อเขา
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ควรใชแสดงบทบาทหนาท่ี ท่ี
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงผลประโยชน
โดยรวม มากกวางานในความรับผิดชอบ คณะ หนวยงาน
ท่ีตนสังกัด  

6. การทําหนาท่ีในการกํากับ ติดตาม การตรวจสอบ
ดานการเงิน งบประมาณของมหาวิทยาลัย ไมสามารถ
ดําเนินการไดเทาท่ีควร โดยสวนหน่ึงมาจากการท่ี
มหาวิทยาลัยใหขอมูลเกี่ยวกับดานการเงิน งบประมาณ 
การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง แกสภา
มหาวิทยาลัยเพียงบางสวนใหขอมูลในเบ้ืองตน เทาน้ัน  
ทําให 
      - หลายมหาวิทยาลัยมีปญหาเรื่องการทุจริต 
เกิดขึ้น 
      - ไมสามารถใหขอเสนอแนะ การกําหนดมาตรการ
ในการกํากับติดตาม ดานการเงิน งบประมาณ 
     - การบริหารจัดการดานการเงินเพื่อนําไปหา
ผลประโยชน      

- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหขอมูล ดานการเงิน 
งบประมาณ การตรวจสอบภายใน ท่ีรวดเร็วและครบถวน 
มากขึ้น 

7. การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย /ผลงานของสภา
มหาวิทยาลัย ขึ้นอยูกับองคประกอบ หลายประการ 
อาทิ 
     - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มีเวลา
ใหกับมหาวิทยาลัยเพียงใด ความเชี่ยวชาญในดานท่ีจะ
มาชวยพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 
     - ผูบริหาร หากมีประสบการณการบริหารมากอน 
จะสามารถทํางานไดรวดเร็ว หากมีประสบการณนอย
การพัฒนางานตางๆ เปนไปไดชา 
     - คณาจารยประจํา หากมีความขัดแยงกับผูบริหาร 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
รับผิดชอบ 
2. การทําหนาท่ีโดยยึดประโยชนของมหาวิทยาลัย 
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ไมไววางใจ การพัฒนางานของมหาวิทยาลัยก็เปนไปได
ชา  

  
           2.3.3 ปญหาเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยและขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา 
 

ปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา 
1. การเสนอขอบรรจุวาระเรงดวนในวันประชุมสภาฯ 
(บางครั้งเมื่อพิจารณาแลวก็มิใชเรื่องดวน) ทําให 
  - มีเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในวันประชุม
สภาฯ  
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยไมมีเวลาในการศึกษา
รายละเอียดขอมูล  

1. ควรจัดสงเรื่องตามกําหนดเวลาในปฏิทินการทํางาน
ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
2. ควรพิจารณาอนุญาตใหมีวาระเพิ่มเติมเฉพาะในเรื่อง
ท่ีมีความจําเปน เรงดวนจริงๆ และจะสงผลกระทบตอ
การทํางานเทาน้ัน  

2. การเสนอวาระท่ีไมครบถวน สมบูรณ ซึ่งมาจาก
สาเหตุตางๆ อาทิ 

 

    2.1 ระบุความเปนมาของเรื่องท่ีเสนอ ไมครอบคลุม     ไม
ชัด เจน ไมตรงประเ ด็น ไม เปน เหตุ เปนผล ขาด
ขอเท็จจริงท่ีควรมีหรือขอมูลลาสมัย 

การนําเสนอเรื่องต้ังแตคณะวิชา/หนวยงาน/ท่ีประชุม
ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่งเปน
ตนทางของเรื่อง จะตอง  
   - สรุปความเปนมาของเรื่องใหชัดเจน  
   - จัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาใหครบถวน มี
ขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจ 
   - ระบุประเด็นท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ใหชัดเจน 
  - พิจารณาวาเรื่องท่ีเสนอน้ันเปนอํานาจ หนาท่ีของ
สภามหาวิทยาลัยหรือไม เปนอํานาจตามขอใด 
   ท้ังน้ีเมื่อตนเรื่องชัดเจน จะทําใหฝายเลขานุการฯ 
สภามหา วิทยา ลั ย ทํ า ง า น ได ร ว ด เ ร็ ว  แ ละสภ า
มหา วิทยา ลัยพิ จ า รณา ได อย า ง ร วด เ ร็ วม ากขึ้ น                    
การประชุมสภามหา วิทยาลัยก็จะเปนไปอย างมี
ประสิทธิภาพ 

    2.2 ไมเสนอกฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวของในเรื่อง
ท่ีพิจารณาหรือเสนอไมครบถวนหรือเสนอไมตรง
ประเด็นหรือเปนระเบียบท่ียกเลิกไปแลว  

  1. คณะวิชา หนวยงาน ท่ีประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการชุดตางๆ เสนอกฎหมายหรือระเบียบท่ี
เกี่ยวของ ประกอบวาระดวย 
  2. ฝายเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบวาถูกตอง ตรง
ประเด็นและครบถวนหรือไม  

    2.3 ไมระบุขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณาท่ีผาน
มาใหครบถวน หรือไมไดผานขั้นตอนท่ีพึงผานมากอน
แตขามขั้นตอนและนําเสนอมาท่ีสภามหาวิทยาลัย 

  3. คณะวิชา หนวยงาน ท่ีประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการชุดตางๆ ระมัดระวังและดําเนินการให
เปนไปตามขั้นตอน  
  4. ฝายเลขานุการสภาฯ ควรจัดทํา check list ในแต
ละเรื่องวาไดผานกระบวนการ ขั้นตอนครบถวนหรือไม
เพื่อชวยในการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการ
ทํางาน 
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    2.4 ไมเสนอความเห็นหรือทางเลือกใหท่ีประชุมใช
ประกอบการพิจารณา 

ควรจัดทําขอมูลประกอบการพิจารณาใหครบถวน 
ชัดเจน รวมท้ังควรเสนอแนวทาง/ทางเลือกตางๆ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย พรอมท้ัง
วิเคราะหจุดดี จุดดอย ของแตละแนวทางดวย เพื่อให
การตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยเปนไปดวยความ
รอบคอบ และรวดเร็วมากขึ้น 

    2.5 ความไมครบถวนหรือไมสมบูรณของเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 

- คณะวิชา  หน วยง าน  พิ จ า รณา จัดทํ า เอกสาร
ประกอบการพิจารณาใหครบถวน สมบูรณและชัดเจน 
- มหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบ  
- ฝายเลขานุการสภาฯ พิจารณาตรวจสอบ 
  โดยหากพิจารณาเห็นวาขอมูล เอกสารเรื่องใดยังไม
ค รบถ วน  ไม เพี ย งพอต อการ ตัด สิน ใจขอ งสภา
มหาวิทยาลัย ตองประสานขอขอมูล/จัดทําขอมูล
เพิ่มเติมใหครบถวน ชัดเจนขึ้น 

    2.6 ไมมีบันทึกปะหนาเรื่องท่ีเสนอ ซึ่งลงนามโดยผู
เสนอเรื่อง ทําใหขาดหลักฐานแสดงผูรับผิดชอบในเรื่อง
ท่ีเสนอ 

คณะวิชา หนวยงาน มหาวิทยาลัย ฝายเลขานุการ        
สภาฯ ควรระมัดระวัง และตรวจสอบดวย  

 

       2.3.4 สรุปความคาดหวังของมหาวิทยาลัยและประชาคมตอการทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
                  (1) มีธรรมาภิบาล ภาวะผูนํา กํากับดูแลมหาวิทยาลัยในการดําเนินการตามกระบวนข้ันตอน
และการตัดสินใจท่ีดี 
   (2) มีความเขาใจตอบริบทของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหขอเสนอแนะท่ีเหมาะสมตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
   (3) อนุมัติใหดําเนินการตามขอบังคับ กฎระเบียบและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
   (4) ทําหนา ท่ีอยางอิสระ ไม เปนตัวแทนของกลุมผลประโยชนใด มุงประโยชนของ
มหาวิทยาลัยและสาธารณะเปนท่ีตั้ง 
   (5) ใหความม่ันใจตอสาธารณะตอการดําเนินการของมหาวิทยาลัยวาเปนประโยชนสาธารณะ 
   (6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอยางสมํ่าเสมอ 
   (7) รวมเปนคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแตงตั้ง หรือ
มหาวิทยาลัยเรียนเชิญ 
   (8) หลีกเลี่ยง ปองกัน ความเสื่อมเสียชื่อเสียงตอมหาวิทยาลัย 
   (9) ไมกําหนดนโยบาย หรือสรางความผูกพันในภารกิจท่ีมหาวิทยาลัยไมสามารถดําเนินการ
ใหลุลวงได 
  2.3.5 แนวปฏิบัติรวมกันในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
   (1) กอนการประชุม 
    (1.1) คณะวิชา หนวยงาน มหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตางๆ สงวาระการประชุม ตาม
กําหนดเวลาในปฏิทินท่ีกําหนดไว (กอนการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2 สัปดาห) 
     กรณีไมสามารถนําเสนอวาระไดตามกําหนดและเปนเรื่องเรงดวนจําเปนท่ีจะตอง
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหทําบันทึกช้ีแจง เหตุผลความจําเปน สงท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแลวนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการตอไป 
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มหาวิทยาลัยเรียนเชิญ 
   (8) หลีกเลี่ยง ปองกัน ความเสื่อมเสียชื่อเสียงตอมหาวิทยาลัย 
   (9) ไมกําหนดนโยบาย หรือสรางความผูกพันในภารกิจท่ีมหาวิทยาลัยไมสามารถดําเนินการ
ใหลุลวงได 
  2.3.5 แนวปฏิบัติรวมกันในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
   (1) กอนการประชุม 
    (1.1) คณะวิชา หนวยงาน มหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตางๆ สงวาระการประชุม ตาม
กําหนดเวลาในปฏิทินท่ีกําหนดไว (กอนการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2 สัปดาห) 
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     ท้ังนี้เพ่ือมิใหมีวาระแจกเพ่ิมเติมในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย หรือมีนอยท่ีสุด 
    (1.2) วาระท่ีนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตองผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณบดี กบพ.กบม. คณะกรรมการชุดตางๆ ตามท่ีกําหนด ใหเรียบรอยมีขอสรุป มีขอยุติแลวเทานั้น จึงจะนําเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยพิจาณานําเขาท่ีประชุมสภาฯ 
     กรณีท่ีประชุมคณบดี กบพ.กบม. คณะกรรมการชุดตางๆ มีมติเห็นชอบรวมกันแลว 
แตมีผูเห็นตาง และตองการจะอภิปรายในท่ีประชุมสภาฯ ใหดําเนินการดังนี้ 
     - ใหเสนอประเด็นท่ีเห็นตางและตองการจะอภิปรายเปนญัตติ พรอมเหตุผล ขอมูล
ประกอบท่ีชัดเจน ตอนายกสภามหาวิทยาลัย 
     - นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
     - กรณีอนุญาต ในวันประชุมสภามหาวิทยาลัย อภิปรายตามประเด็นท่ีไดรับอนุญาตนั้น 
    (1.3) ในการพิจารณาเรื่องท่ีจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรพิจารณารวมกัน
ใหรอบคอบวาเปนอํานาจ หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย หรือผูบริหารมหาวิทยาลัย หากเปนอํานาจ หนาท่ีของฝาย
บริหารก็พิจารณาตัดสินในท่ีประชุมผูบริหาร หากเปนอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย ก็ควรพิจารณาดวยเปน
อํานาจตามขอใด เพ่ือใหการทํางานมีความชัดเจนไมกาวกายกัน 
    (1.4) ขอมูล เอกสารประกอบการประชุมสภาฯ มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน 
คณะกรรมการชุดตางๆ จะตองจัดทําขอมูล เอกสารประกอบการพิจารณาใหครบถวน ชัดเจน กระชับ เขาใจงาย 
อาทิ 
     - กรณีเปนหลักสูตร ใหจัดทําเอกสารเปน CD เพ่ือประกอบการพิจารณา 
     - สําหรับเรื่องท่ีมีขอมูล จํานวนมาก ใหจัดทําเปนบทสรุปดวย 
     - การเสนองบประมาณ ควรมีขอมูลเชิงวิเคราะหเปรียบเทียบ เปนตน 
     ท้ังนี้โดยใหท่ีประชุมคณบดี คณะกรรมการชุดตางๆ ชวยพิจารณาเรื่องการจัดทําขอมูล
ตางๆ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดวย 
    (1.5) ฝายเลขานุการฯ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทําสรุประเบียบวาระการประชุม ซ่ึงมี
เนื้อหาท่ีครบถวน ชัดเจน พรอมประเด็นขอกฎหมายและเอกสารประกอบการพิจารณา 
    (1.6) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย การจัดสงระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยให
กรรมการสภาฯ ลวงหนา 7 วันกอนการประชุมสภาฯ 
    (1.7) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ศึกษาเอกสารระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
    (1.8) การประชุม หารือภายในอยางไมเปนทางการรวมกันของนายกสภามหาวิทยาลัย 
ผูบริหารมหาวิทยาลัย ฝายเลขานุการ เพ่ือเตรียมความพรอมในการพิจารณาเรื่องตางๆ 
 

   (2) วันประชุมสภามหาวิทยาลัย 
    (2.1) ในการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ
วาระการประชุม โดยควรใหขอมูลในเรื่องนั้นๆ โดยสรุป เพ่ือใหกรรมการไดทราบความเปนมา บริบท ศักยภาพ
ความพรอมของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีความเขาใจในเรื่องท่ีนําเสนอ และชวยใหการ
พิจารณาเปนไปอยางรวดเร็วและรอบคอบ 
    (2.2) การประชุม การอภิปราย 
     - ยึดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการประชุม พ.ศ. 2531 
      - ใหอภิปรายในประเด็นท่ีกําลังพิจารณา และใหเวลาอยางเหมาะสม 
      - ควรเนนใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
      - ควรใชเวลาในการพิจารณาแตละวาระอยางเหมาะสม 



 Annual Report Silpakorn University Council 201546 รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2558

46

    (2.3) ในการประชุมทุกครั้งมหาวิทยาลัยควรนําเสนอวาระเชิงนโยบาย วาระเพ่ือการพัฒนา 
หรือเรื่องท่ีกําลังเปนประเด็นท่ีอยูในความสนใจ 
    (2.4) สรางบรรยากาศในการประชุมท่ีสรางสรรค 
      - การใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นในทางท่ีสรางสรรค 
      - ยอมรับความคิดเห็นตางของกันและกันดวยเหตุผลและหาขอยุติโดยยึดประโยชนของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษา 
    (2.5) เม่ือจบการพิจารณาแตละวาระเลขานุการสภาฯ จะสรุปมติการประชุม รวมท้ังขอสังเกต 
ขอเสนอแนะในภาพรวมโดยสังเขป เพ่ือใหท่ีประชุมไดเขาใจรวมกัน อาจจะเสริม ทวงติงหากยังไมชัดเจน ครบถวน
สมบูรณ 
    (2.6) ใชเวลาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ไมเกินครั้งละ 3 ชั่วโมง 
 

   (3) หลังการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
    (3.1) ฝายเลขานุการจัดทํา รางรายงานการประชุมท่ีครบถวน ชัดเจน ถูกตอง รวดเร็ว 
    (3.2) เวียน ราง รายงานการประชุมสภาฯ ใหกรรมการสภาฯ พิจารณา หากกรรมการสภาฯ
ประสงคจะแกไขขอใหแจงฝายเลขานุการสภาฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
    (3.3) สํานักงานสภามหาวิทยาลัยสรุปมติใหมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 
    (3.4) ขอใหมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ผูรับผิดชอบ รายงานผลการดําเนินงานตาม
มติของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ใหฝายเลขานุการสภาฯ ใหครบถวน ตามเวลาท่ีกําหนด 
     กรณีมติเรื่องใดตองใชเวลาในการดําเนินการสามารถแจงผลใหทราบในภายหลัง โดยให
แจงความคืบหนาของการดําเนินงานเปนระยะ ๆ และเม่ือสามารถดําเนินการไดเสร็จสมบูรณแลวใหสรุปแจงให
สภามหาวิทยาลัยทราบดวย 
    (3.5) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เผยแพรรายงานการประชุมสภาฯท่ีผานการรับรองแลวให
ผูบริหาร คณะวิชา หนวยงานทราบ พรอมท้ังเผยแพรไวในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
   (4) อ่ืนๆ 
    (4.1) เม่ือมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวาเรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องใดเปน
งานประจํา จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาบรรจุเปนวาระเพ่ือพิจารณาทักทวง เพ่ิมเติม ท้ังนี้เพ่ือใหการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยรวดเร็วมากข้ึน อาทิ วาระเรื่อง การพิจารณารายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธระดับ
บัณฑิตศึกษา เปนตน 
    (4.2) เสนอใหมีการแกไขขอบังคับฯ การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531 
 
3.โครงการประชุมระดมความคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2558 (ครั้งท่ี 3) หัวขอ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร  
             จัดเม่ือวันท่ี 26-27 กันยายน  2558 ณ หองไพลิน โรงแรมสามพราน ริเวอรไซต อ.สามพราน           
จ.นครปฐม  
             3.1 วัตถุประสงค 
   (1) เพ่ือระดมความคิดเห็นรวมกันของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารของมหาวิทยาลัย 
ในการกําหนดทิศทาง และการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   (2) เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 



47 Annual Report Silpakorn University Council 2015 รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2558

46

    (2.3) ในการประชุมทุกครั้งมหาวิทยาลัยควรนําเสนอวาระเชิงนโยบาย วาระเพ่ือการพัฒนา 
หรือเรื่องท่ีกําลังเปนประเด็นท่ีอยูในความสนใจ 
    (2.4) สรางบรรยากาศในการประชุมท่ีสรางสรรค 
      - การใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นในทางท่ีสรางสรรค 
      - ยอมรับความคิดเห็นตางของกันและกันดวยเหตุผลและหาขอยุติโดยยึดประโยชนของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษา 
    (2.5) เม่ือจบการพิจารณาแตละวาระเลขานุการสภาฯ จะสรุปมติการประชุม รวมท้ังขอสังเกต 
ขอเสนอแนะในภาพรวมโดยสังเขป เพ่ือใหท่ีประชุมไดเขาใจรวมกัน อาจจะเสริม ทวงติงหากยังไมชัดเจน ครบถวน
สมบูรณ 
    (2.6) ใชเวลาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ไมเกินครั้งละ 3 ชั่วโมง 
 

   (3) หลังการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
    (3.1) ฝายเลขานุการจัดทํา รางรายงานการประชุมท่ีครบถวน ชัดเจน ถูกตอง รวดเร็ว 
    (3.2) เวียน ราง รายงานการประชุมสภาฯ ใหกรรมการสภาฯ พิจารณา หากกรรมการสภาฯ
ประสงคจะแกไขขอใหแจงฝายเลขานุการสภาฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
    (3.3) สํานักงานสภามหาวิทยาลัยสรุปมติใหมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 
    (3.4) ขอใหมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ผูรับผิดชอบ รายงานผลการดําเนินงานตาม
มติของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ใหฝายเลขานุการสภาฯ ใหครบถวน ตามเวลาท่ีกําหนด 
     กรณีมติเรื่องใดตองใชเวลาในการดําเนินการสามารถแจงผลใหทราบในภายหลัง โดยให
แจงความคืบหนาของการดําเนินงานเปนระยะ ๆ และเม่ือสามารถดําเนินการไดเสร็จสมบูรณแลวใหสรุปแจงให
สภามหาวิทยาลัยทราบดวย 
    (3.5) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เผยแพรรายงานการประชุมสภาฯท่ีผานการรับรองแลวให
ผูบริหาร คณะวิชา หนวยงานทราบ พรอมท้ังเผยแพรไวในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
   (4) อ่ืนๆ 
    (4.1) เม่ือมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวาเรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องใดเปน
งานประจํา จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาบรรจุเปนวาระเพ่ือพิจารณาทักทวง เพ่ิมเติม ท้ังนี้เพ่ือใหการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยรวดเร็วมากข้ึน อาทิ วาระเรื่อง การพิจารณารายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธระดับ
บัณฑิตศึกษา เปนตน 
    (4.2) เสนอใหมีการแกไขขอบังคับฯ การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531 
 
3.โครงการประชุมระดมความคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2558 (ครั้งท่ี 3) หัวขอ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร  
             จัดเม่ือวันท่ี 26-27 กันยายน  2558 ณ หองไพลิน โรงแรมสามพราน ริเวอรไซต อ.สามพราน           
จ.นครปฐม  
             3.1 วัตถุประสงค 
   (1) เพ่ือระดมความคิดเห็นรวมกันของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารของมหาวิทยาลัย 
ในการกําหนดทิศทาง และการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   (2) เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย 
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 3.2 ผูเขารวมประชุมฯ มีจํานวน 42 คน จากจํานวนท้ังหมด 66 คน คิดเปนรอยละ 63.64 
 

 3.3 สรุปการประชุมระดมความคิดฯ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพ่ือ
การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร  สรุปไดดังนี้ 
 

ดาน ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
1. การผลิต
บัณฑิต/
หลักสูตร/
นักศึกษา 

1.1 การเรียนการสอน 
     1.1.1 ควรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหนักศึกษาในทุกระดับเพิ่มขึ้น ท้ังเน้ือหาวิชาใน
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ เปนตน    
   1.1.2 การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม ควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหนักศึกษา
มากขึ้น เพื่อใหคุณธรรมความดีฝงอยูในจิตใจของนักศึกษา และจะเปนจุดเดนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรตอไป 
     1.1.3 ควรปรับการเรียนการสอนโดยใชปญหา (problem base) โจทยชุมชน (Issue base) 
ใหมากขึ้น ซึ่งจะชวยใหเกิดการเรียนรูรวมกันของอาจารย นักศึกษา ผานกระบวนการคิด 
วิเคราะห การนําความรูไปใช ส่ิงสําคัญคือจะเกิด การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และองคความรูใหม ท่ีเปนประโยชนตอสังคม ประเทศชาติ และเปนการสรางชื่อเสียง
ใหแกมหาวิทยาลัยดวย  
1.2 หลักสูตร หลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education) มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะใน
สังคมปจจุบันท่ีบริบทของสังคม และของโลกมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว วิชาศึกษาท่ัวไปจะ
เปนพื้นฐานสําคัญในการชวยใหนักศึกษาเรียนรู และปรับตัว ฯลฯ  
     1.2.1 ควรกําหนดใหมีรายวิชา ศิลปากรศึกษา เพื่อใหนักศึกษารูจักรากเหงาของมหาวิทยาลัย 
และมีความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน ใหนักศึกษาทุกคณะไดทํากิจกรรม เรียนรวมกันโดยใช 
area base การยกตัวอยางงานบูรณการศิลปศาสตรท่ีประสบความสําเร็จ งานเชิงความคิด
สรางสรรค เมื่อนักศึกษาไดซึมซับส่ิงตางๆ เหลาน้ี ก็จะเปนการสรางอัตลักษณใหนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรดวย 
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ดาน ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
      1.2.2 ควรเปดหลักสูตรเกี่ยวกับดานคอมพิวเตอร เพื่อสราง programmer ซึ่งประเทศไทยยัง

ขาดแคลนจํานวนมาก โดยอาจจะศึกษาตามแนวทางของประเทศอินเดีย หรือมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ ซึ่งประสบความสําเร็จในการผลิตกําลังคนดานน้ี 
     1.2.3 การพัฒนาหลักสูตรกลางท่ีเปนการบูรณาการสาขาวิชาตางๆ และใหนักศึกษาเรียน
รวมกัน  
1.3 นักศึกษา ควรหาแนวทาง มาตรการในการเพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติใหเขามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยใหมากขึ้น  อาทิ จัดหลักสูตรระยะส้ัน (Short Course) ในสาขาวิชาท่ีนักศึกษา
ชาวตางชาติใหความสนใจ อาทิ การฝกภาษาไทย ศิลปะ ประวัติศาสตร โบราณคดี การให
ทุนการศึกษา การประชาสัมพันธ การพัฒนาหลักสูตร เปนตน 

2. กิจการ
นักศึกษา 

2.1 ควรหามาตรการใหนักศึกษาทํากิจกรรม/รวมกิจกรรมนักศึกษาใหมากขึ้น 
2.2 การจัดกิจกรรมนักศึกษาควรมีการบูรณาการรวมกันในหลายๆ มิติ อาทิ การเรียนการสอน 
คุณธรรมจริยธรรม อัตลักษณนักศึกษา ความสัมพันธของนักศึกษาแตละวิทยาเขต ซึ่งจะเกิด
ประโยชนมากขึ้น                           
2.3 ควรพิจารณาปรับ กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับงานการจัดกิจการนักศึกษา ท่ีเปนอุปสรรคตอการ
ทํางาน โดยเฉพาะกฎระเบียบดานการเงิน เพื่อใหเอื้อตอการจัดกิจรรม รวมท้ังควรแนะนําให
นักศึกษาเขาใจกฎ ระเบียบ ขั้นตอนการทํางานตางๆ ดวยเพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว       
2.4 ควรปรับวิธีการ/ขั้นตอนการทํางาน การประสานงานของเจาหนาท่ีกองกิจการนักศึกษา ใน
การใหคําปรึกษา เอื้ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา ใหมีประสิทธิภาพมากขึน้  
2.5 ควรพิจารณาปรับใหมีนายกสโมสรนักศึกษาทุกวิทยาเขต เพื่อใหการทํางานมีความเหมาะสม 
สอดคลองกับแตละวิทยาเขตและมีความรวดเร็วมากขึ้น 

3. ดาน              
การวิจัย 

ควรเนนการวิจัยสรางสรรคในลักษณะของการบูรณาการของสาขาวิชาตางๆ ใหมากขึ้น รวมท้ัง
เนนการใชพื้นท่ีเปนกรณีศึกษา (area base) เพื่อใหการทํางานเกิดประโยชนตอชุมชน สังคม 
นอกจากน้ันอาจจะนําประเด็นปญหา การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ประเทศ มาเปนแนวทางในการ
ทํางานวิจัย อาทิ ปญหาดานส่ิงแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม 

4. ดาน
ศิลปวัฒนธรรม
/บริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมีตนทุนดานศิลปวัฒนธรรม มีการจัดบริการวิชาการจํานวนมาก ซึ่งถือเปนจุดแข็ง
ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและทุกคณะวิชาหนวยงาน ควรวางแผนและรวมกันดําเนินการ
อยางจริงจัง ในเรื่องดังกลาว อาทิ 
4.1 การเปนผูชี้นําสังคม นําเสนอนโยบายการพัฒนา และการแกไขปญหาดานศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศ และเมื่อมหาวิทยาลัยดําเนินการแลว จะนํามาซึ่งชื่อเสียง การไดรับการยอมรับและ
สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นหน่ึงของประเทศ หรือของโลกได  
4.2 การบูรณาการสรางความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการให
ความรู การถายทอดความรู  เพื่อชวยสังคม เศรษฐกิจ การทองเท่ียว อาทิ การพัฒนาสินคา การ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา OTOP / SME เปนตน 
4.3 ควรนําองคความรูท่ีมีอยูมาเผยแพรสูสังคมภายนอกใหมากขึ้น โดยอาจจะจัดเปนงาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรม งานศิลปากร Expo เพื่อแสดงผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปนการ
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยและสามารถขยายผล ในการเชื่อมตอ สรางเครือขายระหวาง
มหาวิทยาลัยกับภาคสวนตางๆ ท้ัง ภาคอุตสาหกรรม ผูใชบัณฑิต สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ 
      ท้ังน้ี  หากสามารถดําเนินการไดจะนํามาซึ่งประโยชนอยางมากมาย ท้ังในดานซื่อเสียง การ
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ดาน ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
      1.2.2 ควรเปดหลักสูตรเกี่ยวกับดานคอมพิวเตอร เพื่อสราง programmer ซึ่งประเทศไทยยัง

ขาดแคลนจํานวนมาก โดยอาจจะศึกษาตามแนวทางของประเทศอินเดีย หรือมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ ซึ่งประสบความสําเร็จในการผลิตกําลังคนดานน้ี 
     1.2.3 การพัฒนาหลักสูตรกลางท่ีเปนการบูรณาการสาขาวิชาตางๆ และใหนักศึกษาเรียน
รวมกัน  
1.3 นักศึกษา ควรหาแนวทาง มาตรการในการเพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติใหเขามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยใหมากขึ้น  อาทิ จัดหลักสูตรระยะส้ัน (Short Course) ในสาขาวิชาท่ีนักศึกษา
ชาวตางชาติใหความสนใจ อาทิ การฝกภาษาไทย ศิลปะ ประวัติศาสตร โบราณคดี การให
ทุนการศึกษา การประชาสัมพันธ การพัฒนาหลักสูตร เปนตน 

2. กิจการ
นักศึกษา 

2.1 ควรหามาตรการใหนักศึกษาทํากิจกรรม/รวมกิจกรรมนักศึกษาใหมากขึ้น 
2.2 การจัดกิจกรรมนักศึกษาควรมีการบูรณาการรวมกันในหลายๆ มิติ อาทิ การเรียนการสอน 
คุณธรรมจริยธรรม อัตลักษณนักศึกษา ความสัมพันธของนักศึกษาแตละวิทยาเขต ซึ่งจะเกิด
ประโยชนมากขึ้น                           
2.3 ควรพิจารณาปรับ กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับงานการจัดกิจการนักศึกษา ท่ีเปนอุปสรรคตอการ
ทํางาน โดยเฉพาะกฎระเบียบดานการเงิน เพื่อใหเอื้อตอการจัดกิจรรม รวมท้ังควรแนะนําให
นักศึกษาเขาใจกฎ ระเบียบ ขั้นตอนการทํางานตางๆ ดวยเพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว       
2.4 ควรปรับวิธีการ/ขั้นตอนการทํางาน การประสานงานของเจาหนาท่ีกองกิจการนักศึกษา ใน
การใหคําปรึกษา เอื้ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา ใหมีประสิทธิภาพมากขึน้  
2.5 ควรพิจารณาปรับใหมีนายกสโมสรนักศึกษาทุกวิทยาเขต เพื่อใหการทํางานมีความเหมาะสม 
สอดคลองกับแตละวิทยาเขตและมีความรวดเร็วมากขึ้น 

3. ดาน              
การวิจัย 

ควรเนนการวิจัยสรางสรรคในลักษณะของการบูรณาการของสาขาวิชาตางๆ ใหมากขึ้น รวมท้ัง
เนนการใชพื้นท่ีเปนกรณีศึกษา (area base) เพื่อใหการทํางานเกิดประโยชนตอชุมชน สังคม 
นอกจากน้ันอาจจะนําประเด็นปญหา การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ประเทศ มาเปนแนวทางในการ
ทํางานวิจัย อาทิ ปญหาดานส่ิงแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม 

4. ดาน
ศิลปวัฒนธรรม
/บริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมีตนทุนดานศิลปวัฒนธรรม มีการจัดบริการวิชาการจํานวนมาก ซึ่งถือเปนจุดแข็ง
ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและทุกคณะวิชาหนวยงาน ควรวางแผนและรวมกันดําเนินการ
อยางจริงจัง ในเรื่องดังกลาว อาทิ 
4.1 การเปนผูชี้นําสังคม นําเสนอนโยบายการพัฒนา และการแกไขปญหาดานศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศ และเมื่อมหาวิทยาลัยดําเนินการแลว จะนํามาซึ่งชื่อเสียง การไดรับการยอมรับและ
สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นหน่ึงของประเทศ หรือของโลกได  
4.2 การบูรณาการสรางความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการให
ความรู การถายทอดความรู  เพื่อชวยสังคม เศรษฐกิจ การทองเท่ียว อาทิ การพัฒนาสินคา การ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา OTOP / SME เปนตน 
4.3 ควรนําองคความรูท่ีมีอยูมาเผยแพรสูสังคมภายนอกใหมากขึ้น โดยอาจจะจัดเปนงาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรม งานศิลปากร Expo เพื่อแสดงผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปนการ
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยและสามารถขยายผล ในการเชื่อมตอ สรางเครือขายระหวาง
มหาวิทยาลัยกับภาคสวนตางๆ ท้ัง ภาคอุตสาหกรรม ผูใชบัณฑิต สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ 
      ท้ังน้ี  หากสามารถดําเนินการไดจะนํามาซึ่งประโยชนอยางมากมาย ท้ังในดานซื่อเสียง การ
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ไดรับการยอมรับ งบประมาณ การพัฒนาประเทศ การสรางความสัมพันธระหวางประเทศ  
นอกจากน้ันยังสามารถจะนําจุดเดนในดานน้ีไปใชในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตอไปดวย  

5. อาจารย /
บุคลากร 

5.1 ควรมีเวทีใหอาจารยในคณะวิชาตางๆ ไดพบปะแลกเปล่ียนเรียนรูและทํางานรวมกัน ซึ่งจะ
กอใหเกิดการทํางานในเชิงบูรณาการ ความคดิสรางสรรค และการสรางนวัตกรรมตางๆ   
5.2 ควรปรับตัว ปรับวิธีคิด วิธีการทํางาน ใหทันตอการเปล่ียนแปลง และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานใหมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมหาวิทยาลัยปรับเปล่ียนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ  
5.3 ควรพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศแกอาจารย และบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน การเขาสูประชาคมอาเซียนและความเปนนานาชาติของมหาวิทยาลัย  

6. ดานการ
บริหาร/การ
ส่ือสาร 

6.1 ควรเพิ่มการส่ือสารท้ังภายในองคกร และภายนอก ใหมากขึ้น โดยผานชองทางตางๆ 
นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยและทุกหนวยงานควรรวมมือกันจัดกิจกรรม/โครงการประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยขนาดใหญ เพื่อใหประชาคมและนานาชาติไดรูจักมหาวิทยาลัยศิลปากรมากขึ้น 
6.2 การทํางาน การบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาล และมีมาตรฐาน ในการกํากับ ติดตาม การ
ทํางานของหนวยงานอยางเปนระบบและตอเน่ือง  

7. การจัดต้ัง
หนวยงาน
ใหม/การปรับ
โครงสรางการ
บริหาร 

7.1  การจัดต้ังหนวยงานใหม 
    7.1.1 ควรนําภารกิจของมหาวิทยาลัย บริบทตางๆ ใน 10-15 ป ขางหนา มาพิจารณาวา
มหาวิทยาลัย ควรจัดต้ังศูนย สถาบัน อะไรบาง อาทิ ศูนยอินเดียศึกษา ศูนยสรางสรรคศิลปะและ
การออกแบบอาเซียน   โดยในการจัดต้ังหนวยงานใหม มหาวิทยาลัยจะตองเตรียมวางแผนการ
ดําเนินการในแตละขั้นตอนใหละเอียดรอบคอบ รวมท้ังโครงสรางการบริหารงาน งบประมาณ 
และความกาวหนา เปนตน 
    7.1.2 ควรจัดต้ัง Intelligence Unit และ Start up เพื่อติดตามและสงสัญญาณการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น เพื่อใหทุกฝายทราบและเตรียมตัว เตรียมความพรอมใหทันตอการ
เปล่ียนแปลง  
7.2 การปรับโครงสรางการบริหาร ท้ังในระดับคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก กองตางๆ ใน
สํานักงานอธิการบดี  โดยการนําภารกิจ  บริบทเมื่อมหาวิทยาลัยปรับเปล่ียนสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และแผนพัฒนาตางๆ มาวิเคราะหอยางละเอียด รอบคอบ และยึด
หลักลดความซ้ําซอนของภารกิจ ลดขั้นตอนการทํางาน การบูรณาการการทํางาน ความเชื่อมโยง
ประสานกัน เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ซึ่งการดําเนินการดังกลาวอาจจะตองมีการ
ยุบ รวม หนวยงาน และปรับโครงสรางของหนวยงานดวย อาทิ        
    7.2.1  ศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีมีอยูในปจจุบันมีภารกิจอะไรบาง ควรปรับเพิ่มลดภารกิจอะไร 
การดําเนินงานในปจจุบันมีปญหา อุปสรรคอยางไร แนวทางการสงเสริมใหเจริญกาวหนา เพื่อให
การทํางานสามารถตอบสนอง/ สนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยไดมากขึ้น อาทิ ศูนยสันสกฤต
ศึกษา เมื่อมีภารกิจบทบาทหนาท่ีท่ีเพิ่มขึ้น  โครงสรางการบริหารควรสังกัดคณะโบราณคดี หรือ
มหาวิทยาลัย  
      7.2.2 สํานักงานอธิการบดี ควรพิจารณาวิเคราะห ทบทวนภารกิจของกองตางๆ เพื่อใหการ
ทํางานสามารถสนับสนุนมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การลดขั้นตอนการ
ทํางานมีการบูรณาการการทํางานรวมกัน การเชื่อมโยงและประสานระหวางกองตางๆ เพื่อใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น  
     นอกจากน้ันการปรับโครงสรางการบริหารใหมีประสิทธิภาพจะชวยลดงบประมาณ
คาตอบแทนผูบริหารในระดับตางๆ ลงดวย   
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8. การเขาสู
ประชาคม
อาเซียน 

8.1 มหาวิทยาลัยควรมีบทบาท ในการชวยคนไทยในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน อาทิ การให
ความรูเรื่องเพื่อนบาน วัฒนธรรม เปนตน 
8.2 การเตรียมความพรอมของบุคลากรและนักศึกษา โดยควรใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาไป
ศึกษาระดับปริญญาตรี ในประเทศอาเซียน เพื่อนําความรูเกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม มาชวย
พัฒนามหาวิทยาลัยตอไป  

9. สภา
มหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ควรมีบทบาทสําคัญในการหารายได โดยอาศัยเครือขาย
ท่ีมีความสัมพันธ และบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู เพื่อนํามาสนับสนุนมหาวิทยาลัยใหสามารถ
สรางความเปนเลิศทางวิชาการ 

10. ศิษยเกา มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน สงเสริมใหสมาคมศิษยเกามีความเขมแข็งมากขึ้น และใชศักยภาพของ
ศิษยเกาใหมากขึ้น อาทิ การบริจาคเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย การเชิญเปนอาจารย ในการ
ถายทอดความรูประสบการณแกนักศึกษา 

11. อื่นๆ 
 

มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการ ใหภาคเอกชนท่ีประสงคจะบริจาคเงินสนับสนุนกิจการของ
มหาวิทยาลัย สามารถนําเงินบริจาค ไปใชในการลดหยอนภาษีได และชวยใหมหาวิทยาลัยมี
งบประมาณสนับสนุนภารกิจตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
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การเปดสอน การปรับปรุงหลักสูตร และยกเลิก

 

 

 

 

1.การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสราง จํานวน 204 หลักสูตร ดังนี้ 

1.  หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย ฉบับป พ.ศ.2555          
บัณฑิตวิทยาลัย  

2.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ.2555         
บัณฑิตวิทยาลัย 

3.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

4.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป ฉบับป พ.ศ.2555 คณะมัณฑนศิลป 

5.  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับป พ.ศ.2553 บัณฑิตวิทยาลัย 

6.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (5ป) ฉบับป พ.ศ.2555 คณะจิตรกรรมประติมากรรม       
และภาพพิมพ  

7.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (5ป) ฉบับป พ.ศ.2555 คณะจิตรกรรมประติมากรรม       
และภาพพิมพ 

8.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตศึกษา 

9.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 

10.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 

11.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต ฉบับป พ.ศ.2554 บัณฑิตวิทยาลัย 

12.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ.2553บัณฑิตวิทยาลัย 

13.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 

14.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 

15.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ.2554 บัณฑิตวิทยาลัย 

16.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 

17.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.2555             
บัณฑิตวิทยาลัย 

18.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ.2553 บัณฑิตวิทยาลัย 

19.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต  ฉบับป พ.ศ.2554 บัณฑิตวิทยาลัย 

20.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

21.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย  ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

22.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย ฉบับป พ.ศ.2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

23.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

24.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 

25.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร 

26.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

27.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 
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การเปดสอน การปรับปรุงหลักสูตร และยกเลิก
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15.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ.2554 บัณฑิตวิทยาลัย 

16.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 

17.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.2555             
บัณฑิตวิทยาลัย 

18.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ.2553 บัณฑิตวิทยาลัย 

19.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต  ฉบับป พ.ศ.2554 บัณฑิตวิทยาลัย 

20.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

21.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย  ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

22.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย ฉบับป พ.ศ.2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

23.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

24.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 

25.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร 

26.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

27.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 
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28.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 

29.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 

30.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 

31.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 

32.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 

33.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 

34.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 

35.  หลักสูตรสาขาวิชาโททัศนศิลป ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 

36.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 

37.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 

38.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร ฉบับป พ.ศ.2554 
คณะอักษรศาสตร 

39.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 

40.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 

41.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 

42.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 

43.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ.2554 คณะโบราณคดี 

44.  หลักสูตรวิชาโทประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ.2554 คณะโบราณคดี 

45.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ.2554 คณะโบราณคดี 

46.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.2554 คณะโบราณคดี 

47.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.2555 
วิทยาลัยนานาชาต ิ

48.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ (5ป) ฉบับป     
พ.ศ.2556 คณะศึกษาศาสตร 

49.  การปรับปรุงแกไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ.2554 

50.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ.2554 คณะโบราณคดี 

51.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

52.  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

53.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาการจัดการ 

54.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ฉบับป พ.ศ.2557 บัณฑิตวิทยาลัย 

55.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ฉบับป พ.ศ.2557 บัณฑิตวิทยาลัย 

56.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2554 บัณฑิตวิทยาลัย 

57.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ.2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
และการสื่อสาร 

58.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ ฉบับป พ.ศ.2554    
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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59.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ฉบับป พ.ศ.2544 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

60.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม ฉบับป พ.ศ.2557           
บัณฑิตวิทยาลัย 

61.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

62.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ.2554 คณะโบราณคดี 

63.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ฉบับป พ.ศ.2553 บัณฑิตวิทยาลัย 

64.  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6ป) ฉบับป พ.ศ.2555 คณะเภสัชศาสตร 

65.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

66.  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

67.  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

68.  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป  ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

69.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.2555 
วิทยาลัยนานาชาต ิ

70.  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจส ฉบับป พ.ศ.2554 คณะดุริยางคศาสตร 

71.  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี ฉบับป พ.ศ.2554 คณะดุริยางคศาสตร 

72.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ.2554 คณะโบราณคดี 

73.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ป) ฉบับป พ.ศ.2555 คณะศึกษาศาสตร 

74.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคด ีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 คณะโบราณคดี 

75.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

76.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 

77.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการกอสราง ฉบับป พ.ศ.2555           
บัณฑิตวิทยาลัย 

78.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

79.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ.2555                     
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

80.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับป พ.ศ.2550               
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

81.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ฉบับป พ.ศ.2557 บัณฑิตวิทยาลัย 

82.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ฉบับป พ.ศ.2557 บัณฑิตวิทยาลัย 

83.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับป พ.ศ.2556 คณะวิทยาการ
จัดการ 

84.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน ฉบับป พ.ศ.2556 คณะวิทยาการจัดการ 

85.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาการจัดการ 

86.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับป พ.ศ.2555 คณะศึกษาศาสตร 

87.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ.2555    
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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59.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ฉบับป พ.ศ.2544 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

60.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม ฉบับป พ.ศ.2557           
บัณฑิตวิทยาลัย 

61.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

62.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ.2554 คณะโบราณคดี 

63.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ฉบับป พ.ศ.2553 บัณฑิตวิทยาลัย 

64.  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6ป) ฉบับป พ.ศ.2555 คณะเภสัชศาสตร 

65.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

66.  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

67.  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

68.  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป  ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

69.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.2555 
วิทยาลัยนานาชาต ิ

70.  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจส ฉบับป พ.ศ.2554 คณะดุริยางคศาสตร 

71.  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี ฉบับป พ.ศ.2554 คณะดุริยางคศาสตร 

72.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ.2554 คณะโบราณคดี 

73.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ป) ฉบับป พ.ศ.2555 คณะศึกษาศาสตร 

74.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคด ีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 คณะโบราณคดี 

75.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

76.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 

77.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการกอสราง ฉบับป พ.ศ.2555           
บัณฑิตวิทยาลัย 

78.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

79.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ.2555                     
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

80.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับป พ.ศ.2550               
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

81.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ฉบับป พ.ศ.2557 บัณฑิตวิทยาลัย 

82.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ฉบับป พ.ศ.2557 บัณฑิตวิทยาลัย 

83.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับป พ.ศ.2556 คณะวิทยาการ
จัดการ 

84.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน ฉบับป พ.ศ.2556 คณะวิทยาการจัดการ 

85.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาการจัดการ 

86.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับป พ.ศ.2555 คณะศึกษาศาสตร 

87.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ.2555    
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

55

 

88.  หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ.2556   
บัณฑิตวิทยาลัย 

89.  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ.2556   
บัณฑิตวิทยาลัย 

90.  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ฉบับป พ.ศ.2556 
บัณฑิตวิทยาลัย 

91.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ฉบับป พ.ศ.2555 คณะศึกษาศาสตร 

92.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 

93.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 

94.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.
2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

95.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับป พ.ศ.2555       
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

96.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา ฉบับป พ.ศ.2555 คณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร 

97.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ฉบับป พ.ศ.2555 คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

98.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับป พ.ศ.2557 คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

99.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา ฉบับป พ.ศ.2555 คณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร 

100.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับป พ.ศ.2557 คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

101.  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

102.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 

103.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิศวกรรมศาสตร    
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

104.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

105.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ.
2555 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

106.  การปรับปรุงแกไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ.2554 

107.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับป พ.ศ.2557       
บัณฑิตวิทยาลัย 

108.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ.2555                    
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

109.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ.2554  

110.  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ.2552 คณะเภสัชศาสตร 
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111.  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ.2555 คณะเภสัชศาสตร 

112.  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

113.  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับป พ.ศ.2556บัณฑิตวิทยาลัย 

114.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

115.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (5ป) ฉบับป พ.ศ.2555 คณะจิตรกรรมประติมากรรม              
และภาพพิมพ 

116.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ ฉบับป พ.ศ.2553 บัณฑิตวิทยาลัย 

117.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ ฉบับป พ.ศ.2554    
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

118.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ.2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ     
และการสื่อสาร 

119.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย ฉบับป พ.ศ.2555 คณะมัณฑนศิลป 

120.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ฉบับป พ.ศ.2556   
บัณฑิตวิทยาลัย 

121.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ฉบับป พ.ศ.2556 คณะวิทยาการจัดการ 

122.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 

123.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ.2555                    
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

124.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ.2555    
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

125.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

126.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

127.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับป พ.ศ.2556 คณะวิทยาการจัดการ 

128.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

129.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  ฉบับป พ.ศ.2556       
บัณฑิตวิทยาลัย 

130.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ.2555    
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

131.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ฉบับป พ.ศ.2553 บัณฑิตวิทยาลัย 

132.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ.2554 บัณฑิตวิทยาลัย 

133.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ.2554 บัณฑิตวิทยาลัย 

134.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ.2554 คณะโบราณคดี   

135.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

136.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิศวกรรมศาสตร   
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

137.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา ฉบับป พ.ศ.2555 คณะสัตวศาสตร 
และเทคโนโลยีการเกษตร 
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111.  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ.2555 คณะเภสัชศาสตร 

112.  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

113.  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับป พ.ศ.2556บัณฑิตวิทยาลัย 

114.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

115.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (5ป) ฉบับป พ.ศ.2555 คณะจิตรกรรมประติมากรรม              
และภาพพิมพ 

116.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ ฉบับป พ.ศ.2553 บัณฑิตวิทยาลัย 

117.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ ฉบับป พ.ศ.2554    
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

118.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ.2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ     
และการสื่อสาร 

119.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย ฉบับป พ.ศ.2555 คณะมัณฑนศิลป 

120.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ฉบับป พ.ศ.2556   
บัณฑิตวิทยาลัย 

121.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ฉบับป พ.ศ.2556 คณะวิทยาการจัดการ 

122.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 

123.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ.2555                    
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

124.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ.2555    
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

125.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

126.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

127.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับป พ.ศ.2556 คณะวิทยาการจัดการ 

128.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

129.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  ฉบับป พ.ศ.2556       
บัณฑิตวิทยาลัย 

130.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ.2555    
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

131.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ฉบับป พ.ศ.2553 บัณฑิตวิทยาลัย 

132.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ.2554 บัณฑิตวิทยาลัย 

133.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ.2554 บัณฑิตวิทยาลัย 

134.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ.2554 คณะโบราณคดี   

135.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

136.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิศวกรรมศาสตร   
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

137.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา ฉบับป พ.ศ.2555 คณะสัตวศาสตร 
และเทคโนโลยีการเกษตร 
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138.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิศวกรรมศาสตร         
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

139.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ป) ฉบับป พ.ศ.2555 คณะศึกษาศาสตร 

140.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะมัณฑนศิลป 

141.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ฉบับป พ.ศ.2551     
บัณฑิตวิทยาลัย 

142.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา ฉบับป พ.ศ.2555 คณะศึกษาศาสตร 

143.  หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ.2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

144.  หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ.2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

145.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

146.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน ฉบับป พ.ศ.2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

147.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

148.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 

149.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับป พ.ศ.2555          
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

150.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร ฉบับป พ.ศ. 2556 
บัณฑิตวิทยาลัย 

151.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป 
พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย    

152.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบบัป พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร 

153.  หลักสูตรอักษร ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับป พ.ศ. 2554 คณะอักษรศาสตร 

154.  หลักสูตรอักษร ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2554 คณะอักษรศาสตร 

155.  หลักสูตรอักษร ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย ฉบับป พ.ศ. 2554 คณะอักษรศาสตร 

156.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ. 2554 คณะโบราณคดี 

157.  หลักสูตรศิลป ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับป พ.ศ.2555 คณะศึกษาศาสตร 

158.  หลักสูตรเภสัช ศาสตรบัณฑิต  (6 ป) ฉบับป พ.ศ.2555 คณะเภสัชศาสตร 

159.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 

160.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 

161.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร 

162.  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6ป) ฉบับป พ.ศ.2555 คณะเภสัชศาสตร 

163.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร 

164.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

165.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

166.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

167.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 
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168.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

169.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

170.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

171.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (5 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป) สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 
2555 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2556 คณะศึกษาศาสตร 

172.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการ  

173.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ. 2554 

174.  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ.2555 คณะเภสัชศาสตร 

175.  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ.2552 คณะเภสัชศาสตร 

176.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป  (5 ป)  ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะจิตรกรรมประติมากรรม   
และภาพพิมพ 

177.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ. 2554 

178.  หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย ฉบับป พ.ศ. 2555 

179.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2555        
บัณฑิตวิทยาลัย   

180.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย 

181.  หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ฉบับป พ.ศ. 2555 
บัณฑิตวิทยาลัย 

182.  หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2555 บัณฑิตวิทยาลัย   

183.  หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

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

185.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.2556          
คณะวิทยาการจัดการ 

186.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2555     
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

187.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ. 2555                   
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

188.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี  ฉบับป พ.ศ. 2555       
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

189.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร  ฉบับป พ.ศ. 2554 คณะอักษรศาสตร 

190.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร 

191.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ  ฉบับป พ.ศ. 2554  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

192.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิต ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร 

193.  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย  ฉบับป พ.ศ.2555 คณะดุริยางคศาสตร 
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168.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

169.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

170.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

171.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (5 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป) สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 
2555 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2556 คณะศึกษาศาสตร 

172.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการ  

173.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ. 2554 

174.  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ.2555 คณะเภสัชศาสตร 

175.  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ.2552 คณะเภสัชศาสตร 

176.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป  (5 ป)  ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะจิตรกรรมประติมากรรม   
และภาพพิมพ 

177.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ. 2554 

178.  หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย ฉบับป พ.ศ. 2555 

179.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2555        
บัณฑิตวิทยาลัย   

180.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย 

181.  หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ฉบับป พ.ศ. 2555 
บัณฑิตวิทยาลัย 

182.  หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2555 บัณฑิตวิทยาลัย   

183.  หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

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

185.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.2556          
คณะวิทยาการจัดการ 

186.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2555     
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

187.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ. 2555                   
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

188.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี  ฉบับป พ.ศ. 2555       
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

189.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร  ฉบับป พ.ศ. 2554 คณะอักษรศาสตร 

190.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร 

191.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ  ฉบับป พ.ศ. 2554  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

192.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิต ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร 

193.  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย  ฉบับป พ.ศ.2555 คณะดุริยางคศาสตร 
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194.  หลักสูตรสถาปตยกรรมศสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555               
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

195.  หลักสูตรอักษร ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ฉบับป พ.ศ.2556    
บัณฑิตวิทยาลัย 

196.  หลักสูตรอักษร ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

197.  หลักสูตรอักษร ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย   

198.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวน การชีวภาพ ฉบับป พ.ศ.2555         
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

199.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

200.  15.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 

201.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร ฉบับป พ.ศ. 2556
บัณฑิตวิทยาลัย 

202.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี ชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

203.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ.2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

204.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ.2554 บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

2.ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตรจํานวน 11 หลักสูตร 
 

1.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. 2556) 

2.  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

3.  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

4.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง (หลักสูตรใหม พ.ศ.2557) 

5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2558) บัณฑิตวิทยาลัย 

6.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 บัณฑิตวิทยาลัย 

7.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
บัณฑิตวิทยาลัย 

8.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
บัณฑิตวิทยาลัย 

9.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)      
บัณฑิตวิทยาลัย 

10.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558) คณะวิทยาการจัดการ 

11.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) บัณฑิตวิทยาลัย 
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3.เปดหลักสูตรใหม จํานวน 11 หลักสูตร 
 

1.  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2558)  บัณฑิตวิทยาลัย 

2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนานาชาติ 

3.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ.
2558) บัณฑิตวิทยาลัย 

4.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) บัณฑิตวิทยาลัย 

5.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) บัณฑิต
วิทยาลัย 

6.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม 
พ.ศ.2558) บัณฑิตวทิยาลัย 

7.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตรพหุวิทยาการ/
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) บัณฑิตวิทยาลัย 

8.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2558) บัณฑิตวิทยาลัย 

9.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเพ่ือเกษตรกรรมท่ียั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) บัณฑิตวิทยาลัย 

10.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเพ่ือเกษตรกรรมท่ียั่งยืน (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) 
บัณฑิตวิทยาลัย 

11.  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) บัณฑิตวิทยาลัย 

 

4.ปดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร 

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศภูมิศาสตร ฉบับป พ.ศ.2557    
บัณฑิตวิทยาลัย 

 

5.เปดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ จํานวน 5 หลักสูตร 

1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) บัณฑิตวิทยาลัย 

2.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม 
พ.ศ.2558) บัณฑิตวิทยาลัย 

3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตรพหุวิทยาการ/
หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) บัณฑิตวิทยาลัย 

4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม 
พ.ศ.2558) 

5.  หลักสูตร ศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย (หลักสูตรพหุวิทยาการ/ หลักสูตรใหม พ.ศ.2559) บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
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3.เปดหลักสูตรใหม จํานวน 11 หลักสูตร 
 

1.  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2558)  บัณฑิตวิทยาลัย 

2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนานาชาติ 

3.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ.
2558) บัณฑิตวิทยาลัย 

4.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) บัณฑิตวิทยาลัย 

5.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) บัณฑิต
วิทยาลัย 

6.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม 
พ.ศ.2558) บัณฑิตวทิยาลัย 

7.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตรพหุวิทยาการ/
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) บัณฑิตวิทยาลัย 

8.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2558) บัณฑิตวิทยาลัย 

9.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเพ่ือเกษตรกรรมท่ียั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) บัณฑิตวิทยาลัย 

10.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเพ่ือเกษตรกรรมท่ียั่งยืน (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) 
บัณฑิตวิทยาลัย 

11.  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) บัณฑิตวิทยาลัย 

 

4.ปดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร 

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศภูมิศาสตร ฉบับป พ.ศ.2557    
บัณฑิตวิทยาลัย 

 

5.เปดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ จํานวน 5 หลักสูตร 

1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) บัณฑิตวิทยาลัย 

2.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม 
พ.ศ.2558) บัณฑิตวิทยาลัย 

3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตรพหุวิทยาการ/
หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) บัณฑิตวิทยาลัย 

4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม 
พ.ศ.2558) 

5.  หลักสูตร ศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย (หลักสูตรพหุวิทยาการ/ หลักสูตรใหม พ.ศ.2559) บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
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แตงตั้งหัวหนาภาควิชา  

  

อนุมัติแตงตั้งหัวหนาภาควิชา จํานวน 17 ราย  

1.  แตงตั้ง อาจารย ดร.นพรัตน นันทรัตนพงศ  ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร 
ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร 

2.  แตงตั้ง อาจารยชาคร ผาสุวรรณ ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป ดํารงตําแหนงหัวหนา
ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป 

3.  แตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร ดํารงตําแหนง
หัวหนาภาควิชาเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร 

4.  แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค ศิริวงศวิไลชาติ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5.  แตงตั้ง อาจารย ดร.อุเทน วงศสถิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ดํารงตําแหนงหัวหนา
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี 

6.  แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา เผาทองจีน ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร ดํารง
ตําแหนงหัวหนาภาควิชาชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร 

7.  แตงตั้ง อาจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร ดํารงตําแหนงหัวหนา
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 

8.  แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัทที พรประภา ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ดํารงตําแหนง
หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร 

9.  แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิรัชญ ไชยพจนพานชิ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี 
ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี 

10.  แตงตั้ง อาจารย ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร ดํารงตําแหนง
หัวหนาภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร 

11.  แตงตั้ง รองศาสตราจารยสุธี คุณาวิชยานนท ภาควิชาทฤษฎีศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาทฤษฎีศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

12.  แตงตั้ง อาจารย ดร.บารมี เขียววิชัย ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร ดํารงตําแหนงหัวหนา
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร 

13.  แตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร เปน
ผูไดรับการสรรหาใหดํารงตําแหนงหวัหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร 

14.  แตงตั้ง ผศ.ดร.พวงทิพย เกียรติสหกุล ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร ดํารงตําแหนง
หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร 

15.  แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยปฏิพัทธ หงสสุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ
การจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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แตงตั้งหัวหนาภาควิชา  

  

อนุมัติแตงตั้งหัวหนาภาควิชา จํานวน 17 ราย  

1.  แตงตั้ง อาจารย ดร.นพรัตน นันทรัตนพงศ  ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร 
ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร 

2.  แตงตั้ง อาจารยชาคร ผาสุวรรณ ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป ดํารงตําแหนงหัวหนา
ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป 

3.  แตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร ดํารงตําแหนง
หัวหนาภาควิชาเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร 

4.  แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค ศิริวงศวิไลชาติ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5.  แตงตั้ง อาจารย ดร.อุเทน วงศสถิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ดํารงตําแหนงหัวหนา
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี 

6.  แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา เผาทองจีน ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร ดํารง
ตําแหนงหัวหนาภาควิชาชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร 

7.  แตงตั้ง อาจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร ดํารงตําแหนงหัวหนา
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 

8.  แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัทที พรประภา ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ดํารงตําแหนง
หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร 

9.  แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิรัชญ ไชยพจนพานชิ ภาควชิาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี 
ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี 

10.  แตงตั้ง อาจารย ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร ดํารงตําแหนง
หัวหนาภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร 

11.  แตงตั้ง รองศาสตราจารยสุธี คุณาวิชยานนท ภาควิชาทฤษฎีศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาทฤษฎีศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

12.  แตงตั้ง อาจารย ดร.บารมี เขียววิชัย ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร ดํารงตําแหนงหัวหนา
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร 

13.  แตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร เปน
ผูไดรับการสรรหาใหดํารงตําแหนงหวัหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร 

14.  แตงตั้ง ผศ.ดร.พวงทิพย เกียรติสหกุล ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร ดํารงตําแหนง
หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร 

15.  แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยปฏิพัทธ หงสสุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ
การจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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16.  แตงตั้ง อาจารย ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค ภาควิชาภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร ดํารงตําแหนงหัวหนา
ภาควิชาภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร 

17.  แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลาวัลย ศรัทธาพุทธ ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ คณะ
เภสัชศาสตร ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร 
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การทําความตกลงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

  

มหาวิทยาลัยศิลปากรทําขอตกลงความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ จํานวน 9 สถาบัน ดังนี้ 

1.  ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ University of Battambang, 
Kingdom of Cambodia 

2.  ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ สถาบัน Meisei  University 
ประเทศญี่ปุน 

3.  ขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันวาแตล สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฉบับ พ.ศ.
2558 

4.  ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Josai University Educational 
Corporation ประเทศญี่ปุน 

5.  ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Swinburne University of 
Technology เครือรัฐออสเตรเลีย 

6.  ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Tokyo Gakugei University 
ประเทศญี่ปุน 

7.  ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Lucerne University of 
Applied Sciences and Art สมาพันธรัฐสวิส 

8.  ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Kagawa University ประเทศ
ญี่ปุน 

9.  ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Namseoul University 
สาธารณรัฐเกาหลี 

 






