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พระคเณศประทับบนเมฆอยูในกรอบวงกลม
มีตัวอักษร “มหาวิทยาลัยศิลปากร” อยูดานบน และ “SILPAKORN UNIVERSITY” อยูดานลาง
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รายงานผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบป พ.ศ. 2558 (มกราคม – ธันวาคม
าเนิานเนิงานของสภามหาวิ
ทยาลั
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(มกราคม
2558) ฉบับนีรายงานผลการดํ
้เปนรายงานผลการดํ
นงานของสภามหาวิ
ทยาลั
ฉบับทีในรอบป
่ 6 ที่สํานักพ.ศ.2559
งานสภามหาวิ
ทยาลัย–จัดธัทํนาวาคม
ขึ้น
2559) ฉบับนี้เปนารายงานผลการดํ
ย ยฉบัซึบ่งทีจะทํ
่ 7 ทีาให
่สําทนัราบว
กงานสภามหาวิ
เพื่อรวบรวมผลการดํ
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นมาของสภามหาวิทยาลั
ทยาลั
าสภามหาวิททยาลั
ยาลัยจัยดไดทํทาําขึ้น
่อรวบรวมผลการดํ
าเนินางานในรอบป
ที่ผาากันมาของสภามหาวิ
ยาลัย ขซึอ่งเสนอแนะในด
จะทําใหทราบวานต
าสภามหาวิ
หนาทีเพื่ตามที
่กําหนดไวอยางไรบ
ง รวมทั้งการกํ
บ ติดตาม ผลักดันทการให
างๆ เพื่อชทวยาลั
ยใหยกไดารทํา
ทํางานหนการพั
ฒนามหาวิ
ทยาลั
หมายตามที
าที่ตามที
่กําหนดไว
อยยาบรรลุ
งไรบเาปงารวมทั
้งการกํ่กาํากัหนดไว
บ ติดตาม และใหขอเสนอแนะในดานตางๆ เพื่อใหการทํางาน
เมื่อวันทีท่ 13
ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกล
าฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและ
การพัฒนามหาวิ
ยาลัยมกราคม
บรรลุเปา2558
หมายตามที
่กําหนดไว
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กฝามยหนาที่ของสภา
คณะกรรมการประจํ
ตานงๆที่ปของสภามหาวิ
ที่ ครอบคลุ
มหาวิ ทยาลัยทัและแผนยุ
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ญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ภารกิจของสภามหาวิวทงต
ยาลั
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เนนเกี่ยวกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เชน การแตงตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการพิรจาารณา
พระราชบั
ญญัติมหาวิทยาลัหยารเพื
ศิลปากร
พ.ศ.บเปลี
.... ่ยอยูนสถานะของมหาวิ
ระหวางการพิจารณาของสภานิ
ติบัญทญั
ติแยหในกํ
งชาติ
ว โดย
นโยบายและการบริ
่อการปรั
ทยาลัยเปนมหาวิ
ยาลั
ากับ(สนช.)
ของรัฐแล(นายกสภา
การเตรี
ยมการที
คัญนประธานกรรมการ)
อาทิ การแตงตั้งคณะกรรมการพิ
จารณานโยบายและการบริ
หารเพื่อการปรั
บเปลี
่ยนสถานะ
มหาวิ
ทยาลั่สยําเป
และคณะกรรมการพิ
จารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื
่อการปรั
บเปลี
่ยนสถานะ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เพื่อใหนโยบาย แนวคิด ขอเสนอแนะในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย อาทิ เรื่อง
ของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานกรรมการ) และไดใหนโยบาย
การจัดทําขอบังคับ การปรับโครงสรางองคกร การบริหารงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการเงินบัญชี เปนตน
ขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการ อาทิ เรื่องการออกขอบังคับ ระเบียบ การปรับโครงสรางและระบบการ
และอีกชุดหนึ่งคือคณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยใหมีความคลองตัว เอื้อตอการทํางาน และทันตอการเปลี่ยนแปลง การบริหารงาน
เพื่อชวยจัดทํา และพิจารณากลั่นกรอง ราง ขอบังคับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สําหรับการดําเนินการ
ทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ให บุ ค ลากรเป น มื อ อาชี พ และต อ งปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด วิ ธีก ารทํ า งานใหม ระบบการเงิ น
เรื่องนโยบายที่สําคัญอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ อาทิ โครงการขยายพื้นที่เพื่อรองรับพื้นที่สวนขยาย
การหารายได
ที่สามารถบู
น มียคจัวามโปร
การบริหงวัารวิ
ชาการเพื
่อพัดฒนา
การจังบประมาณ
ดการศึกษา City
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อนุมัติรใหณาการกั
มหาวิทยาลั
ดซื้อที่ดงินใสที่เมืตรวจสอบได
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เปนแหลง ด
ท ยาลั
ย และผูน บั กริศึหการมหาวิ
นามหาวิ
ท ยาลันยชอบ
ศิ ล ปากร
ประจํ า ป 2559
เรี ย นรูของสภามหาวิ
 ที่ จ ะสร า งแรงบั
น ดาลใจแก
ษาและบุทคยาลั
คลทัย่ วเพื
ไป่ อ การพั
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จากการประชุ
มได
แผนพัฒนาคณะวิชา หนวยงานตางๆ
ความคิดการทํ
เห็นและข
อเสนอแนะใหมหาวิ
าไปดําเนิ
นการเกี
ยในกําณกักรรมการสภา
บของรัฐตอไป
างานของสภามหาวิ
ทยาลัทยาลั
ยไดรยับนํความร
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อเปน่ยอยวกัาบงดีการเป
จากทุนกมหาวิ
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มหาวิทยาลัยทุนอกจากนั
กทาน คณะกรรมการ
รรมการทุ
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ดําเนินการ ปญ หา อุปสรรค สิ่ งที่ตองการใหส ภามหาวิทยาลัย สนับสนุน ซึ่งเปนประโยชนมากเพราะทํ าใหสภา
าหรัยบได
ในป
สภามหาวิา วหน
ทยาลัายในการทํ
ยังมีงานทีา่สงาน
ําคัญและข
ๆ ที่ตอองดํเสนอแนะเพื
าเนินการอีกหลายเรื
่อง โดยเฉพาะเรื
ง น
มหาวิ ทสํยาลั
รั บ2559
ทราบความก
่ อ พั ฒ นาการทํ
า งานร ว่อมกั
การเปลี
่ยนสถานภาพของมหาวิ
ทยาลัยเป
ทยาลัยในกํกาทกัาบนไว
ของรัณฐ โอกาสนี
การจัดทํ้ดาวแผนยุ
จึงขอขอบพระคุ
ณคณะกรรมการทุ
กชุนดมหาวิ
และกรรมการทุ
ย ทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
การสรรหาอธิการบดีคนใหม จึงขอใหทุกทานไดรวมกันทํางานอยางสรางสรรค มุงมั่น และเสียสละ โดยมีจุดมุงหมาย
รวมกันคือความเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัยศิลปากร สังคมและประเทศชาติ
สํา หรั บ การทํ า งานของสภามหาวิ ทยาลั ย ในป พ.ศ.2559 ได รั บ ความร ว มมื อ เป น อย า งดี จ ากทุ ก ฝ า ย
จึงขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร บุคลากร รวมถึงนักศึกษาทุกทาน และในการทํางานของสภา
(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
มหาวิทยาลัยใน ป พ.ศ.2560 ยังคงตองเนนเรื่องการเปนมหาวิทยาลัยนายกสภามหาวิ
ในกํากับของรัฐทตยาลั
อไปยเนืศิล่อปากร
งจากมีภารกิจหลาย
เรื่องยังอยูระหวางดําเนินการ อาทิ การปรับโครงสราง ขอบังคับตางๆ และหลายเรื
่องควรปรั
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ปผู้บปผูริบหริหาราร
ในรอบป พ.ศ.2558 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมจํานวน 12 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุมจํานวน
218 เรื่อง จําแนกเปนวาระแจงเพื่อทราบ จํานวน 80 เรื่อง วาระเพื่อพิจารณา จํานวน 135 เรื่อง วาระเชิงนโยบาย
จํานวน 3 เรื่อง โดยเฉลี่ยประชุมครั้งละ 18 เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยมาเขารวมประชุมโดยเฉลี่ยครั้งละ 32
คน (จากจํานวนทั้งหมด 37 คน) คิดเปนรอยละ 85.81
ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย สรุปไดดังนี้
1.การดําเนินงานตามอํานาจ หนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 สรุปได
ดังนี้
1.1 ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร แดสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนศึกษา
แดพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
1.2 เห็น ชอบแผน อาทิ แผนการดําเนิน งานโครงการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
(ราง) แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยศิล ปากร 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 เงื่อนไขและการพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพล
เรื อนในสถาบั น อุดมศึ กษา พ.ศ. ... (ร า ง) ระเบีย บมหาวิทยาลัย ศิลปากรวาดวยอัตราคาลงทะเบีย นเรีย น และ
คาธรรมเนียมพิเศษ ของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. .... (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..)
1.4 เห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จํานวน 2 ราย ผูสมควรไดรับ
ตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 1 ราย และอนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 5,918 ราย
1.5 เห็นชอบการจัดตั้ง “คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุน ศิลปากร” ซึ่งเปนหนวยงานในกํากับของสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” คณะเภสัชศาสตร
1.6 อนุมัติหลักสูตร อาทิ การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 204 หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตรจํานวน 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 อนุ มั ติ ง บประมาณรายรั บ จากงบประมาณเงิ น รายได ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2559 จํ า นวน
1,778,049,400 บาท งบประมาณรายจายจากเงินรายได จํานวน 2,021,138,200 บาท (จากเงินรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 + เงินสะสม) และงบประมาณกอสรางอาคารอเนกประสงคในพื้นที่สวนขยายการจัดการศึกษา City
Campus จํานวน 90,000,000 บาท
1.10 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นใหสภามหาวิทยาลัย จํานวน 6 ชุด ดังนี้
(1) คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (2) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแกขาราชการ (3)
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร (4) คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนา
ง

่อการ คคล (5) คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน และ (6) คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการ
ยะกรรมการเฉพาะกิ
จํานวน 7 ราย อาทิ
ทรัจพเพืยากรบุ
ปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 2 ชุด

และตามที
่ าเนินการตามอํานาจหนาที่ ที่กําหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และตามที่
องมหาวิทยาลัย และที
่ 2.การดํ
ไดรับมอบหมายจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ปากรกั
บมหาวิ
ย/สถาบั
กับมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
/สถาบั
น น2.1 เห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน
กร กับ Kagawa
University
ปากร
กับ Kagawa
ในตางประเทศ จํานวน 9 สถาบัน อาทิ ขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Kagawa University
versity
Leeds
สหราช่ปุน ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ University of Leeds สหราช
ลปากรกัof
บ Chungbuk
ประเทศญี
อาณาจักร
ศ.2559 ประเภทพนั
ประเภทพนั
กงานประจํกงานใน
า 2.2 อนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ประเภทพนักงานใน
เงินงบประมาณแผสถาบั
นดิน น(เงิอุดนมศึกษา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 35 อัตรา และจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงิน
ดมหาวิทยาลัยศิลรายได
ปากร สมทบ) จํานวน 14 อัตรา
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร2.3 เห็นชอบการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2558 ระดับหลัประจํ
กสูตราปงบประมาณ พ.ศ.2559 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558) จํานวน 5 ราย
ษา 2557 ในระดับหลักสูตร2.4 เห็นชอบรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 ในระดับหลักสูตร
วิชา คือ คณะโบราณคดี
ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา และระดับมหาวิทยาลัย
ย
2.5 เห็นชอบการรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 3 ราย
ศึกษาของคณะวิ
ชาตหาารงๆ ที่ม2.6
ี เห็นชอบรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชาตางๆ ที่มี
หาวิ
ท ยาลัย สายบริ
อสาร
ศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน แตไมเกิน 10 คน จํานวน 316 ราย
ณะดุริยางคศาสตร วิทยาลัย2.7 แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการของคณะวิชา จํานวน 4 คณะ คือ คณะดุริยางคศาสตร วิทยาลัย
นานาชาติ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ

ะของมหาวิทยาลัยเปน 3. การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดตางๆ ไดการดําเนินงานโดยสรุปดังนี้
ทยาลั
ย จํานวน 4ทยาลั
ฉบับยเปน
ถานะของมหาวิ
3.1 คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานกรรมการ)
รบดี
และร
า
ง
ประกาศ
ดี คณบดี ผูอํานวยการศู น ย
คณะกรรมการไดพิจ ารณาขั้น ตอนการดําเนิน การสรรหาอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูน ย
พ.ศ.
....
ลัยในกํากับของรัฐสถาบั
จํานวน
น สํ6านัก และพิจารณารางประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จํานวน 6
ลัย พ.ศ. ......ทยาลั
รางฉบั
ขบอนบังอาทิ
คับ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... ราง ขอบังคับ
ะของมหาวิ
ยเป
รวาดวยการบริหารงานบุ
คล ยศิลปากรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. ...... ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคล
มหาวิทคยาลั
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ......
การเปนมหาวิทยาลัยใน
วิถานะของมหาวิ
ทยาลัยศิลปากรวทายาลั
ดวยยเปน3.2 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
ยสภาวิชาการ พ.ศ. มหาวิ
...... ทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานกรรมการ)

วกับการเป
ทยาลัยใน คณะกรรมการไดพิจารณากลั่นกรองรางประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับการเปนมหาวิทยาลัยใน
คงมาลั
ย เปนมหาวิ
นประธาน
าศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื
่อง ฐ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 3 ฉบับ อาทิ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง
กํากับของรั
วยการเปลี
่ยนสถานภาพจาก
ภายใน
การบริ
หารความ
การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเปลี่ยนสถานภาพจาก
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
ฉ

จ

จ

3.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน (นางดวงสมร วรฤทธิ์ เปนประธานกรรมการ)
คณะกรรมการไดกลั่น กรองงบประมาณ การเงิน กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และให
ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้
1) พิ จ ารณารายงานผลการตรวจสอบงบประมาณรายจ า ยเงิ น รายได ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของสํานักงานตรวจสอบภายใน
2) พิ จ ารณาการเสนอขอปรั บ ปรุ ง/กํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย มการศึ กษาของทุ กหลั กสู ต ร ทั้ ง
หลักสูตรปกติ และโครงการพิเศษ
3) พิจารณางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 และงบประมาณ
รายจายจากเงินรายไดเพื่อกอสรางอาคารอเนกประสงคในพื้นที่สวนขยายการจัดการศึกษา City Campus
3.4 คณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (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. ....
กรรมการ)

3.5 คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปนประธาน

คณะกรรมการไดพิจารณาเรื่องอุทธรณและรองทุกขที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรรองมา 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 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
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 เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2558 (ครั้งที่ 3) หัวขอ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร

ฉ

สวนที่ 1
ขอมูลเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
สภามหาวิทยาลัยศิลปากรประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 37 คน คือ
1.1 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 16 คน ซึ่งไดรับพระ
บรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป

นายภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

นางดวงสมร วรฤทธิ์

นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย

นายณรงค โชควัฒนา

นางสาวนวพร เรืองสกุล

ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
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รายงานผลการด�ำเนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2558

1

นายบุญชัย เบญจรงคกุล

ศ.ดร.สนิท อักษรแกว

นายอนุชาติ คงมาลัย

2

ศ.พิเศษ พิสิฐ เจริญวงศ

ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม

นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล

รายงานผลการด�ำเนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2558

นายวีระ โรจนพจนรัตน

นายสุมนต สกลไชย

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

อาจารย ดร.ภวพล คงชุม
คณบดีคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร

รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
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อาจารยอํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ

ผศ.ชวลิต ขาวเขียว
คณบดีคณะโบราณคดี
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ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร

1.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา จํานวน 9 คน

ศ.วิโชค มุกดามณี
คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ

ผศ.อาวิน อินทรังษี
คณะมัณฑนศิลป
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ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห
คณะโบราณคดี

ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย
คณะศึกษาศาสตร
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ศ.ดร.วิชัย ศรีคํา
คณะอักษรศาสตร

รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ
คณะวิทยาศาสตร
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รศ.ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง
คณะเภสัชศาสตร

ผศ.ดร.สุเชษฐ สมุหเสนีโต
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
การเกษตร

1.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง มีจํานวน 2 คน

นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
ประธานคณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต
ประธานสภาคณาจารย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
(ขอ 1.1 – 1.4 ขอมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558)
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2.อํานาจ หนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
2.1 อํานาจ หนาที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 16 ไดกําหนดอํานาจ หนาที่ของสภา
มหาวิทยาลัย ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม
และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2) วางระเบียบและออกขอบังคับของมหาวิทยาลัยและอาจมอบใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัย
เปนผูวางระเบียบและออกขอบังคับสําหรับสวนราชการนั้นเปนเรื่องๆ ไปก็ได
3) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
4) เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน
สํ านั กและศู น ย ห รื อหน ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ ออย างอื่น ที่มีฐ านะเทีย บเทาคณะรวมทั้งการแบงสว นราชการของ
หนวยงานดังกลาว
5) อนุมัติการรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบ ซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัย
6) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด
7) พิจารณาดําเนินการเพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและพิจารณาถอดถอนอธิการบดี
8) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และ
หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา
9) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและพิจารณาถอดถอนศาสตราจารย
และศาสตราจารยพิเศษ
10) แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ
11) วางระเบียบและออกขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการเงิน และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
12) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
13) แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือ เพื่อ
มอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
14) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด
2.2 อํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ
อํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
1. ให ค วามเห็ น ชอบการดํ า เนิ น การทํ า ความตกลงทางวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ใน
ตางประเทศ
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางความตกลงร ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว า ง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ.2550
ขอ 5.2 การดําเนินการความตกลงทางวิชาการใดๆ ตองไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
โดยต อ งแจ ง ให ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาทราบ ภายในระยะเวลา 30 วั น นั บ จากวั น ที่ ส ภา
สถาบันอุดมศึกษาใหความเห็นชอบ
2. ใหความเห็นชอบแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย
ตามประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
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ขอ 4 ใหสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาวางแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป
(หรือกวานั้น) โดยกําหนดเกณฑ และวิธีการในการวิเคราะหความตองการคณาจารยเปนรายสาขาวิชาที่
ชัดเจน และนํามากําหนดจํานวนและคุณสมบัติของคณาจารยที่ตองการเปนรายสาขาวิชาเปนรายป
3. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตออายุราชการ และพิจารณาอนุมัติการตอเวลาราชการของ
อาจารย
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
ขอ 6 (1) สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการและจะใหปฏิบัติงานตอดวย
(2) สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาดําเนินการอนุมัติตอ
เวลาราชการแกคณาจารยที่ผานการพิจารณา
4. อนุมัติการกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง บุ ค คลให ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ช ว ย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่2) พ.ศ.2550
ขอ 6.1.4 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ การพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 6.1.3 แลว ใหนําเสนอตอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ
5. การรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(4)/ว1607 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2551
เรื่อง แนวทางการดําเนินการรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ ก.พ.อ.ในการประชุมครั้งที่
11/2551 เมื่อวัน ที่ 17 ธันวาคม 2551 ไดกําหนดแนวทางการดําเนิน การรับโอนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
ขอ 1 (1) ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง......
6. การพิจารณารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 หนา 14 กําหนด
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่คณะวิชาและ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัย หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา
7. การพิจารณาเรื่องการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
พ.ศ. 2552
ขอ 5 ใหอธิการบดีขออนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตอสภาสถาบัน
ขอ 6 เมื่อสภาสถาบันพิจารณาใหเห็นชอบแลว ใหอธิการบดีแจงตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
ทราบภายใน 30 วัน
8. การจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
มาตรา 4 นอกจากการตั้งสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแลว เมื่อมีความ
จําเปน เพื่อประโยชนในการดําเนินภารกิจตามวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษา
อาจมีมติใหจัดตั้งสวนงานภายในที่ดําเนินงานจากรายไดของสถาบันอุดมศึกษาได โดยทําเปนประกาศของ
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สถาบันอุดมศึกษา
9. การอุทธรณรองทุกข
ตาม พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2547
มาตรา 63 ขาราชการในสถาบันอุดมศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ
เนื่ องจากการกระทํ า หรื อคํ า สั่ งของผู บังคับ บัญ ชา ยกเวน กรณีการสั่งลงโทษหรือ การตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย ใหผูนั้นมีสิทธิ์รองทุกขตอสภาสถาบันอุดมศึกษา ภายใน 30 วันนับแตวันไดรับแจง
มาตรา 64 ...ในการพิจารณาอุทธรณหรือเรื่องรองทุกข ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับ ซึ่งตองไมเกิน 90 วัน
3.อํานาจ หนาที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2531 กําหนด อํานาจ
หนาที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
3.1 นายกสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจ หนาที่
(1) เปนประธานในที่ประชุม และรักษาระเบียบการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับ
(2) ดําเนินกิจกรรมและเปนผูแทนในกิจการของสภามหาวิทยาลัย
(3) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือตามที่ขอบังคับมหาวิทยาลัยกําหนดไว
3.2 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจ หนาที่
(1) ชวยนายกสภามหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไปหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(2) เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทํา
หนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย และใหมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัยตามที่กําหนด
ไว
3.3 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจ หนาที่
(1) เชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยกําหนด
(2) จัดระเบียบวาระการประชุม เตรียมรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวของกับวาระการประชุม
ตามที่ประธานมอบหมาย
(3) แจงระเบียบเรื่องตอที่ประชุม
(4) จัดทํารายงานการประชุม
(5) แจงมติของสภามหาวิทยาลัยไปยังผูที่เกี่ยวของ
(6) เก็บรักษาเอกสารของสภามหาวิทยาลัย
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประธานหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
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4. โครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัย
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โครงสรางการแบงสวน
โครงสรางองคกร

เปนนหน
หนววยงานภายในมหาวิ
ยงานภายในมหาวิททยาลั
ยาลัยย
** จัจัดดตัตั้ง้งเป

แผนภาพที
่ 2 โครงสร
างการแบ
งสวกนราชการ
แผนภาพที
่ 2 โครงสร
างองค
ร

5.การประชุมมสภามหาวิ
สภามหาวิททยาลั
ยาลัยย
5.การประชุ
5.1 จํานวนระเบียบวาระการประชุม
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ในป พ.ศ. 2558 มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย 12 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุมนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย จํานวน 218 เรื่อง โดยเฉลี่ยประชุมครั้งละ 18 เรื่อง ดังนี้
ตารางที่ 1 จํานวนระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่

เพื่อทราบ

1/2558
2/2558
3/2558
4/2558
5/2558
6/2558
7/2558
8/2558
9/2558
10/2558
11/2558
12/2558
รวมทั้งหมด
เฉลี่ย

3
9
7
4
4
6
5
4
7
3
4
4
60
5
5

จํานวนวาระปกติ
(เรื่อง)
เพื่อพิจารณา วาระเชิง
นโยบาย

5
9
8
7
7
12
10
10
17
6
10
9
110
9.17
9

1
1
1
3
0.25
-

วาระอื่นๆ

0
0
-

จํานวนวาระลับ
(เรื่อง)
เพื่อทราบ
เพื่อพิจารณา

1
1
5
1
1
3
1
3
1
1
2
20
1.67
2

1
3
3
1
1
2
4
1
3
1
1
4
25
2.08
2

รวมวาระ
การประชุม

10
22
23
14
13
24
20
18
27
11
16
20
218
18.17
18

5.2 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
5.2.1 สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธที่ 2
ของเดื อน เวลา 13.30 น. เป นต น ไป ณ หองนริศรานุวัดติว งศ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน ในป พ.ศ.2558 มีการประชุม 12 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ 2558
ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558
ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 8 เมษายน 2558
ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558
ครั้งที่ 6 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558

ครั้งที่ 7 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558
ครั้งที่ 8 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558
ครั้งที่ 9 วันพุธที่ 9 กันยายน 2558
ครั้งที่ 10 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558
ครั้งที่ 11 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ครั้งที่ 12 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ : - ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เดือนพฤษภาคม เนื่องจาก วันพุธที่ 2 ของเดือน ตรงกับวันที่ 13
พฤษภาคม 2558 ซึ่งเปนวันพืชมงคล และกําหนดใหเปนวันหยุดราชการ จึงกําหนดการประชุมสภาฯ ในวัน
พุธที่ 1 ของเดือน
- ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 เดือนสิงหาคม เนื่องจาก วันพุธที่ 2 ของเดือน ตรงกับวันที่ 12
สิงหาคม 2558 ซึ่งเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และกําหนดใหเปน
วันหยุดราชการ จึงกําหนดการประชุมสภาฯ ในวันพุธที่ 1 ของเดือน
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5.2.2 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยนอกสถานที่
สภามหาวิ ทยาลั ย มีการจัดประชุมนอกสถานที่ 1 ครั้ง คือการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 6/2558 เมื่ อวัน ที่ 10 มิ ถุนายน 2558 ไดจัดประชุม ณ หอง 304 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทาพระ และหลังเสร็จสิ้นการประชุม มหาวิทยาลัยไดเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ

12
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5.3 จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มีจํานวน 37 คน ในป พ.ศ.2558 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เขารวมประชุมโดยเฉลี่ยครั้งละ 32 คน (จากจํานวน 37 คน) คิดเปนรอยละ 85.81
ตารางที่ 2 จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุม
ครั้งที่

1/2558
2/2558
3/2558
4/2558
5/2558
6/2558
7/2558
8/2558
9/2558
10/2558
11/2558
12/2558
รวม
เฉลี่ย

กรรมการสภาฯ อุปนายกสภาฯ
ผูทรงคุณวุฒิ
และกรรมการ
(16 คน)
สภาฯ ประเภท
ผูบริหาร (10 คน)
11
8
15
10
12
10
13
9
10
10
14
10
12
10
12
10
13
10
11
10
15
10
11
10
149
117
12.42
9.75
12
10

กรรมการสภาฯ กรรมการสภาฯ รวม
คิดเปน
ประเภท
โดยตําแหนง
รอยละ
คณาจารย
(2 คน)
ประจํา (9 คน)
9
1
29
78.38
9
2
36
97.30
9
2
33
89.19
7
1
30
81.08
7
2
29
78.38
9
2
35
94.59
7
2
31
83.78
8
1
31
83.78
5
2
30
81.08
7
2
30
81.08
8
2
35
94.59
9
2
32
86.49
94
21
381
85.81
7.83
1.75
31.75
8
2
32

6.การประชาสัมพันธเผยแพร ขอมูลของสภามหาวิทยาลัย
การเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของสภามหาวิทยาลัย มีหลายชองทาง อาทิ
6.1 การประชุ มสภามหาวิ ทยาลัย โดยการถายทอดสดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ผานระบบ
Intranet ของมหาวิ ทยาลั ย ทํ า ให บุ คลากรไดรับ ทราบนโยบาย การบริห ารของมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย
6.2 เว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย www.council.su.ac.th
6.3 ขาวสารสภามหาวิทยาลั ย ซึ่งออกทุกรอบ 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 หนาที่ที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 16 และตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งผลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยในรอบป
พ.ศ.2558 สรุปไดดังนี้
1.การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจ หนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2530 มาตรา 16
1.1 เห็นชอบแผน จํานวน 5 เรื่อง และแผนพัฒนาคณะวิชา หนวยงาน จํานวน 2 เรื่อง (มาตรา 16 (1)) คือ
เรื่องที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
1. แผนการดํ า เนิ น งานโครงการเชิ ง เห็ น ชอบแผนการดํ า เนิ น งานโครงการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร ประจํ า ป
ยุ ท ธศาสตร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้
2558
1. มหาวิทยาลัยควรยุบรวมโครงการขนาดเล็กซึ่งมีจํานวนมาก มารวม
เปน โครงการใหญที่มีจุดเนนที่ชัดเจน ซึ่งจะชวยผลักดันยุทธศาสตร
เปาหมาย ของมหาวิทยาลัยใหสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น
2. มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยในภาพรวม
ที่เปนโครงการขนาดใหญ และดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดทั้งป ซึ่ง
จะได ผ ลมากกว า การจั ด ทํ า โครงการขนาดเล็ ก ๆ นอกจากนั้ น ก็ จั ด
ประชาสัมพันธในโอกาสวันพิเศษ โครงการตางๆ ของมหาวิทยาลัยที่
อาจจะเน น การประชาสั ม พั น ธ เ ฉพาะเรื่ อ ง เช น วั น นริ ศ ฯ City
Campus เปนตน
3. มหาวิทยาลัยควรเนนนโยบาย หรือกําหนดกลยุทธ การจัดโครงการ
บริการทางวิชาการ ในลักษณะการไปชวยทํางาน/ใหบริการวิชาการกับ
ภาคเอกชนใหมากขึ้น นอกเหนือจากการจัดโครงการบริการวิชาการ ที่
ไดรับจากงบประมาณแผนดิน
2 . ( ร า ง ) แ ผ น ก ล ยุ ท ธ ท า ง ก า ร เ งิ น เห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป
มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (ปงบประมาณ (ปงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2562) โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้
พ.ศ.2558-2562)
1. มหาวิทยาลัยควรนําบัญชีเงินฝากที่มีเงินจํานวนมาก และไดอัตรา
ดอกเบี้ยต่ําทําใหมหาวิทยาลัยเสียโอกาส ไปบริหารจัดการโดยนําไป
ลงทุนดานอื่นๆ ที่ใหผลตอบแทนมากกวา
2. มหาวิทยาลัยอาจจะแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มีความ
เชี่ยวชาญดานการเงิน เปนคณะกรรมการเฉพาะกิจ (Ac hoc
Committee) ในแต ล ะยุ ท ธศาสตร ช ว ยเพื่ อ ช ว ยผลั ก ดั น และ
ขับเคลื่อนการทํางาน โดยใหประสาน เชื่อมโยงกับคณะกรรมการที่
ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน ซึ่งจะกํากับดูแลในภาพรวมของ
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มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
3. แผนกลยุ ทธ ทางการเงิน มีค วามสํา คัญ มาก ในการนํ ามาใชเ ป น
เครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการและการพัฒนามหาวิทยาลัย
ดั ง นั้ น ผู บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ จึ ง ควรนํ า ไปศึ ก ษาทํ า ความเข า ใจ และ
ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปในทิ ศ ทางที่ ส อดคล อ งกั น โดยเฉพาะเมื่ อ
มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งกําลังจะปรับเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ ทุกคณะวิช าหนว ยงานจะตองวางแผนเตรีย มความ
พร อ มในเรื่ อ งต า งๆ ทั้ ง เรื่ อ งงบประมาณ ค า ใช ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น การ
วิเคราะหสัดสวนการใชเงินรายไดตอเงินงบประมาณแผนดิน การหา
รายไดจากกิจกรรม โครงการตางๆ เปนตน

3. การปรั บ แผนอั ต รากํ า ลั ง บุ ค ลากร เห็นชอบการปรับแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร 5 ป (พ.ศ.2557- (พ.ศ.2557-2561) เพื่อรองรับผูที่มีคุณสมบัติสมควรไดรับการตอเวลา
2561)
ราชการของคณะวิชา
4. การปรับปรุงตัวชี้วัด คาเปาหมาย แผน เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง ตั ว ชี้ วั ด ค า เป า หมาย แผนยุ ท ธศาสตร แ ละ
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่
งบประมาณ พ.ศ.2559
คณะกรรมการกําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมายในแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปฯ นําเสนอ โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ
คือ ใหตรวจสอบตัวชี้วัดตางๆ ในแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปใหรอบคอบอีกครั้ง อาทิ ตัวชี้วัดบางตัวยังใชตัวชี้วัด
ของ สมศ. ซึ่งขณะนี้ตัวชี้วัดของ สมศ.ยังไมมีความชัดเจน อาจจะมี
ปญหาในการเก็บขอมูลได
5. (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นชอบในหลักการ โดยใหมหาวิทยาลัยนําขอสังเกต ขอเสนอแนะ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
2559 - 2563
การสื่ อ สาร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร พ.ศ. 2559 – 2563 และให
นํ า เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาอี ก ครั้ ง โดยมี ข อ สั ง เกต
ขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ศูนยคอมพิวเตอรควรพัฒนา software มาใชใหมากขึ้น เพื่อลด
การซื้ อ /การเช า จากภาคเอกชน ซึ่ ง ทํ า ให ม หาวิ ท ยาลั ย ต อ งจ า ย
งบประมาณค า เชา ค าดู แ ลบํ า รุ งรั ก ษาโปรแกรมต า งๆ ในแต ล ะป
จํานวนมาก
2. ในการจัดทําแผนควรมีการสํารวจความตองการ ปญหาอุปสรรคใน
การใช งานของผูใช บ ริการในสว นตางๆ อาทิ คณะวิ ช า หน ว ยงาน
บุคลากร นักศึกษา และนํามาเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงาน
ใหสามารถตอบสนองและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นดวย
3. ควรมีก ารเตรีย มความพรอ มและพั ฒ นาบุ คลากรด านเทคโนโลยี
สารสนเทศดวย เพื่อใหแผนสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
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มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
4. การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศแมจะมีขอดีและมีประโยชน
มากในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและพัฒนาพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย แตก็มีขอเสีย จุดออนเชนกัน อาทิ การถูกขโมยขอมูล
การพัฒนาและการนําไปใชงานจึงควรระมัดระวังและพิจารณาในมิติ
ตางๆ ใหรอบคอบดวย
5. การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรคํานึงถึงนักศึกษาดวยวา
มีคอมพิวเตอร เครื่องมือ อุปกรณ ที่มีประสิทธิภาพ ศักยภาพเพียงพอ
หรือไม ทั้งนี้เพื่อไมใหเกิดความเหลื่อมล้ําที่อาจจะเปนปญหาอุปสรรค
ตอการเรียน และเพิ่มภาระคาใชจายของนักศึกษา
6. ตัว ชี้วัดในแผนควรเพิ่มมิติดานคุณภาพดว ย อาทิ แผนนี้จ ะชว ย
พั ฒ นาทั ก ษะความสามารถพื้ น ฐานด า นคอมพิ ว เตอร ใ ห นั ก ศึ ก ษา
บุคลากร ไดจํานวนเทาไหร และสามารถเพิ่มทักษะใหเปนมืออาชีพ
ดานคอมพิวเตอรไดจํานวนเทาไหร เปนตน
7. แผนควรแสดงใหเห็น วาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะชวยสนับสนุน
อํ า นวยความสะดวกในการทํ า งาน และการพั ฒ นาพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อาทิ
7.1 ภารกิจเชิงการบริหาร อาทิ การพัฒนาระบบการบริหารงาน
บุ ค คล ระบบการเงิ น งบประมาณ ซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ มากเมื่ อ
มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
7.2 ภารกิจเชิงวิชาการ อาทิ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
หลักสูตร การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา การลงทะเบียน และ
การเชื่อมโยงขอมูลตางๆเพื่อประโยชนในการทํางาน รวมทั้งลดภาระ
การทํางานดานธุรการลง เปนตน
7.3 ภารกิจ เชิงการพัฒ นาและตอบสนองนโยบายของประเทศ
อาทิ
- ดานการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยจะนําองคความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปชวยประชาชน สังคม และแผนพัฒนา
ของประเทศ อาทิ การใหความรูแกประชาชน ธุรกิจขนาดเล็ก (SME)
ศิ ษ ย เ ก า ฯลฯ ในการใช โ ปรแกรมต า งๆ เพื่ อ การใช ง านใน
ชีวิตประจําวัน พัฒนาการประกอบอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค
เศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศ เปนตน
- ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีองคความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม จํานวนมาก ควรจะนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาชวย
ในการรวบรวมขอมูล เผยแพร ประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดประโยชน
มากขึ้น
8. ในการจัดทําแผนควรจัดทําเปนแผนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
และแผนปฏิ บั ติ งานที่ชั ด เจน มีก ารจั ด เรีย งลํา ดั บ ความสํ า คัญ ของ
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มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
กิจกรรม/โครงการ ที่จะดําเนินงานในแตละป งบประมาณที่จะตองใช
และประโยชนที่มหาวิทยาลัย คณะวิชา แตละวิทยาเขตจะไดรับให
ชัดเจน โดยควรประชุมหารือรวมกันในระดับมหาวิทยาลัยใหชัดเจน
กอน

6. แผนพัฒนาหอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร เห็นชอบแผนพัฒนาหอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป (พ.ศ.
ระยะ 4 ป (พ.ศ.2558-2561)
2558-2561) ตามที่ผูอํานวยการหอศิล ปเสนอ โดยมีขอสังเกต
ขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรเรี ย งลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ก อ น-หลั ง ของกิ จ กรรมในแผน
ยุทธศาสตรแตล ะดานที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย แลว จัดทําเปน
Roadmap 4 ปในชวงที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการหอศิลป เนื่องจาก
แผนยุทธศาสตรที่เสนอมาประกอบดวยกิจกรรมจํานวนมาก
2. เชื่อมโยงพัน ธกิจ ในปจ จุบัน ของหอศิล ป กับ วิสั ย ทัศน (อนาคต)
แยกแยะพั น ธกิ จ ของหอศิ ล ป ที่ ก รุ ง เทพฯ และนครปฐมให ชั ด เจน
รวมทั้งควรเสนอแนะวิธีการการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ของหอ
ศิลปที่ผูอํานวยการหอศิลปไดศึกษามาเปนอยางดีไวในเอกสารดวย
3. กําหนดสัดสวนของงานใหเหมาะสม ระหวางงานตามภารกิจของ
หอศิลปเอง และงานที่หอศิลปดําเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิ ท ยาลั ย พั ฒ นารู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมซึ่ ง ป จ จุ บั น จะเป น
กิ จ กรรมขนาดเล็ ก จํ า นวนมาก ให เ ป น โครงการขนาดใหญ ใ น
ระดับประเทศ เพื่อแสดงบทบาทของหอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากรใน
ฐานะผูนําดานศิลปวัฒนธรรมที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศใน
ดานสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่ง
แสดงถึงพัฒนาการของการทํางานในอีกระดับ
4. ควรมีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมศิลปนรวมสมัย เปดโอกาสให
ศิลปนรุนใหมที่มีความสามารถและศักยภาพไดพัฒนาความสามารถ
ของตนเองใหสูงขึ้น โดยใหพื้นที่ในการแสดงงานกอนที่จะกาวสูศิลปน
ระดับชาติและนานาชาติตอไป
5. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาลดการใชสถานที่ทองพระโรงหอศิลป วัง
ทาพระ เพื่อแสดงงานศิลปะ และภารกิจอื่นลง เนื่องจากเปนสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร เปนสมบัติของชาติที่ควรแกการอนุรักษ
6. พัฒนาการเยี่ยมชมหอศิลปเพื่อใหจํานวนผูเยี่ยมชมเพิ่มขึ้น อาทิ
การประสานงานรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด หรือ
โรงเรียนในการใหความรู และการศึกษาดานศิลปะแกนักเรียนที่มา
เยี่ยมชมหอศิลป หรือจัดกิจกรรมที่ประชาชนสามารถมีสวนรวมได
7. นอกจากมหาวิทยาลัยควรสนับ สนุนงบประมาณของหอศิล ปให
เหมาะสมกับภารกิจแลว ควรทบทวนดวยวาเอกชนที่ใหการสนับสนุน
หอศิ ล ป อ ยู ใ นป จ จุ บั น นั้ น ให ก ารสนั บ สนุ น ที่ เ หมาะสมเที ย บได กั บ
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เรื่องที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ประโยชนท่ีเอกชนไดรับแลวหรือไม รวมทั้งหอศิลปอาจรวมเอาคน
งานศิ ล ปะ สถานที่ สิ่ ง พิ ม พ และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกอื่ น ๆ ซึ่ ง
จําเปนสําหรับการจัดงานหรือกิจกรรมที่เอกชนตองการ จัดทําเปน
packages แบบตางๆใหเอกชนสามารถมาเลือกใชบริการไดในราคา
ต า งๆ กั น นอกจากนั้ น ยั ง อาจขอรั บ งบประมาณส ว น CSR
(Corporate Social Responsibility) จากหนวยงานตางๆทั้งของรัฐ
และเอกชน เพื่อใหสามารถมีงบประมาณมาพัฒนาการทํางานเพิ่มขึ้น
8. หอศิ ล ป แ ละมหาวิ ท ยาลั ย ควรประชุ ม หารื อ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เปนอุปสรรคตอการทํางาน

เห็ น ชอบแผนพั ฒ นาคณะอั ก ษรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
7 . แ ผ น พั ฒ น า ค ณ ะ อั ก ษ ร ศ า ส ต ร
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2558-2561) ตามที่คณบดีคณะอักษรศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ระยะเวลา 4 ป
เสนอ โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้
(พ.ศ.2558-2561)
1.ควรกําหนดตัว ชี้วัดความสําเร็จ ในยุทธศาสตรใหส ามารถวัดและ
สะทอนความสําเร็จของยุทธศาสตรใหชัดเจนมากขึ้น อาทิ ตัวชี้วัด
คุณภาพบัณฑิต อาจจะวัดจากรอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา จํานวน
บัณฑิตที่ทํางานในประเทศและตางประเทศ จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ
ในประเทศและตางประเทศ เปนตน โดยเมื่อกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน ก็
จะสามารถขั บ เคลื่ อ น/ผลั ก ดั น การทํ า งานให เ ป น ไปอย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และผลรวมของทุ ก ตั ว ชี้ วั ด คื อ การพั ฒ นาคณะและ
มหาวิทยาลัยตอไป
2.ควรกํ า หนดให ชั ด เจนว า ใน 4 ป ข า งหน า คณะอั ก ษรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร จะพัฒนาไปถึงจุดใด อยูในอันดับที่เทาไหร
3.ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดจัดทํา
รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ
ภาษาอังกฤษ สงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ซึ่ง
มี ร ายละเอี ย ดข อ มู ล อาทิ จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยตางๆ ที่สอบผาน ภาค ก และจําแนกตามสาขาวิชาดวย
รายงานดังกลาวเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยมากหากนํามาวิเคราะห
เพราะจะสะทอนคุณภาพบัณฑิต และมหาวิทยาลัยไดสวนหนึ่ง ดังนั้น
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรควรนํ า ข อ มู ล ต า งๆ ในรายงานดั ง กล า วมา
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
เรื่องที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
1.ข อ บั ง คั บ จํ า นวน 1 ฉบั บ คื อ (ร า ง) เห็ น ชอบ (ร าง) ข อบั งคั บ มหาวิ ทยาลัย ศิล ปากรว าด ว ยหลัก เกณฑ
ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ย วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพล
หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไขและการ เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...
พิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...
2.ระเบี ย บ จํ านวน 1 ฉบั บ คือ (ร าง) เห็ น ชอบ (ร า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ยอั ต รา
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตรา คาลงทะเบียนเรียน และคาธรรมเนียมพิเศษ ของนักศึกษาโครงการ
ค า ลงทะเบี ย นเรี ย น และค า ธรรมเนี ย ม พิเศษ พ.ศ. ....
พิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. ....
3.ประกาศ จํานวน 5 ฉบับ ดังนี้
3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..)

เห็นชอบ (ร าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..)

3.2 (ร าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยศิ ล ปากร เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ในลั ก ษณะโครงการ (ฉบับที่ ..)
พิเศษ (ฉบับที่ ..) (สําหรับหลักสูตรปรัชญา
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสถาป ต ยกรรม
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2558))
3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย ศิลปากร เห็นชอบ (ร าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
เรื่องกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในลั ก ษณะโครงการ (ฉบับที่ ..)
พิ เ ศษ (ฉบั บ ที่ ..) (สํ า หรั บ หลั ก สู ต รศิ ล ป
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอนุ รั ก ษ
ศิ ล ปกรรม (หลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการ/
หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) บัณฑิตวิทยาลัย
และหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าการออกแบบและศิ ล ปะเสี ย ง
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ.
2558) บัณฑิตวิทยาลัย)
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เรื่องที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
3.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เห็น ชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิล ปากร เรื่องกําหนดอัตรา
เรื่ องกํ าหนดอั ตราค า ธรรมเนี ย มการศึ กษา ค า ธรรมเนี ย มการศึ กษาระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา (ฉบั บ ที่ ...) ตามที่
ระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา (ฉบั บ ที่ ...) (สํ า หรั บ มหาวิทยาลัยเสนอ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิ จการเกษตร (หลั กสู ตรพหุ วิ ทยาการ/
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558))
3.5 (ราง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร เห็น ชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย ศิล ปากร เรื่องกําหนดอัตรา
เรื่ องกํ าหนดอั ตราค า ธรรมเนี ย มการศึ กษา คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบั ณฑิ ตศึ กษา ในลักษณะโครงการพิเศษ
ระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา ในลั ก ษณะโครงการ (ฉบับที่ ...)
พิเศษ (ฉบับที่ ...) (สําหรับหลักสูตรวิทยา
ศาส ตรมหาบั ณฑิ ต ส าขาวิ ช าธุ รกิ จ
การเกษตร (หลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการ/
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558))
1.3 อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 5,918 ราย (มาตรา 16 (3)) ดังนี้
เรื่องที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
การอนุ มั ติ ป ริ ญ ญาแก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาบัณฑิต
จํานวน 5,918 ราย จําแนกเปนระดับตางๆ และบัณ ฑิต ศึกษา จํา นวน 5,918 ราย ตามรายชื่อ ที่มหาวิ ทยาลั ย
ดังนี้
เสนอ จําแนกเปน
1. ระดับปริญญาตรี จํานวน 5,008 ราย
1. ระดับปริญญาตรี จํานวน 5,008 ราย
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 910 ราย
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 910 ราย
1.4 เห็นชอบการจัดตั้งหนวยงาน จํานวน 1 หนวยงาน (มาตรา 16 (4)) คือ
เรื่องที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
การจัดตั้งและโครงสรางการบริหาร“คลินิก เห็นชอบการจัดตั้ง “คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุน ศิลปากร” โดยมี
เวชกรรมชุมชนอบอุน ศิลปากร” คณะ โครงสรางการบริหารเปนหนวยงานในกํากับของสถานปฏิบัติการเภสัช
เภสัชศาสตร
กรรมชุมชน “เภสั ช ศาลา” คณะเภสั ช ศาสตร ตามที่ม หาวิท ยาลั ย
เสนอ
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1.5 อนุมัติการดําเนินการเกีย่ วกับหลักสูตรตางๆ (มาตรา 16 (6)) ดังนี้
เรื่องที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
1.การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รที่ ไ ม ก ระทบ อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรที่ไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน
โครงสรางหลักสูตร จํานวน 204 หลักสูตร 204 หลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
(รายละเอียดภาคผนวก ก หนา 52)
2.การปรับ ปรุ งหลั กสู ตรที่มีผ ลกระทบต อ อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญ
โครงสร า งและสาระสํ า คั ญ ของหลั ก สู ต ร ของหลักสูตรจํานวน 11 หลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
จํานวน 11 หลักสูตร
(รายละเอียดภาคผนวก ก หนา 59)
3.การเปดหลักสูตรใหม จํานวน 11 หลักสูตร

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

4.การปดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร

อนุมัติการปดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
(รายละเอียดภาคผนวก ก หนา 60)

5.การเป ด สอนหลั ก สู ต รโครงการพิ เ ศษ อนุมัติเปดสอนหลัก สูตรโครงการพิเศษ จํานวน 5 หลักสูตรตามที่
จํานวน 5 หลักสูตร
มหาวิทยาลัยเสนอ
(รายละเอียดภาคผนวก ก หนา 60)
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้
ในการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาซึ่ ง บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยเปนผูดูแลรับผิดชอบนั้น ปจจุบันการบริหารจัดการหลักสูตร
สวนใหญไดกลับไปอยูในความรับผิดชอบของคณะวิชา เชน การเบิก
จายเงิน การประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน ดังนั้นมหาวิทยาลัย
คณะวิช า และบั ณ ฑิต วิ ทยาลัย ควรมี การหารื อร ว มกั น เพื่ อ ให ก าร
บริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ค วามชั ด เจน และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1.6 เห็นชอบและอนุมัติแตงตั้ง คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก จํานวน 3 ราย และหัวหนา
ภาควิชา จํานวน 17 ราย (มาตรา 16 (8)) ดังนี้
เรื่องที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
1. คณะกรรมการสรรหาผู บ ริ ห าร (สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง) เสนอรายงานผลการ
สรรหาผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน ง คณบดี
ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก จํานวน 3
หนวยงาน

มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
เห็ น ชอบรายงานผลการสรรหาผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน ง คณบดี
ผูอํา นวยการศู น ย สถาบัน สํ านัก จํา นวน 3 หน ว ยงาน ตามที่
คณะกรรมการสรรหาแต ล ะชุ ด เสนอ และอนุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง คณบดี
ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก จํานวน 3 ราย ดังนี้
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2.แตงตั้งหัวหนาภาควิชา จํานวน 17 ราย

มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
1. แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ อาจารย
คณะอั ก ษรศาสตร เป น ผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน ง คณบดี ค ณะอั ก ษร
ศาสตร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 12 กรกฎาคม
2558 เปนตนไป
2. แต ง ตั้ ง อาจารย ดร.ศั ก ดิ พั น ธ ตั น วิ ม ลรั ต น อาจารย ค ณะ
ศึ ก ษาศาสตร เป น ผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการสํ า นั ก
หอสมุดกลาง โดยมีว าระการดํา รงตํ าแหนง 4 ป ตั้งแตวั น ที่ 8
พฤศจิกายน 2558 เปนตนไป
3. แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรีย ม นิล พัน ธุ อาจารยคณะ
ศึกษาศาสตร เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เปน
ตนไป
อนุมัติแตงตั้งหัวหนาภาควิชา จํานวน 17 ราย ตามที่มหาวิทยาลัย
เสนอ
(รายละเอียด ภาคผนวก ข หนา 62)

1.7 เห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับ ศาสตราจารย จํานวน 4 ราย
(มาตรา 16 (9)) ดังนี้
เรื่องที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทาง เห็น ชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดั บ
วิ ช าการ ระดั บ ศาสตราจารย จํ า นวน 4 ศาสตราจารย จํานวน 4 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ราย
ทางวิชาการเสนอ คือ
ผานตามเกณฑที่กําหนด 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))
เรื่องที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
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 เห็นชอบผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 1
ศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 1 ราย
ราย ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ คือ ศาสตราจารยเข็มรัตน กองสุข
1.9 อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (มาตรา 16 (12))
เรื่องที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
1.งบประมาณรายจายจากเงิ นรายได ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อกอสรางอาคาร
อเนกประสงค ใ นพื้ น ที่ ส ว นขยายการจั ด
การศึกษา City Campus

มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
อนุ มั ติ ง บประมาณรายจ า ยจากเงิ น รายได ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 จํานวน 90,000,000 บาท (เกาสิบ
ลานบาทถวน) เพื่อกอสรางอาคารอเนกประสงคในพื้นที่สวนขยายการ
จัดการศึกษา City Campus โดยจําแนกเปน
1. จากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน
35,000,000 บาท (สามสิบหาลานบาทถวน)
2. จากงบประมาณจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการ จํานวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน)
3. จากคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร จํ า นวน
35,000,000 บาท (สามสิบหาลานบาทถวน)
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้
1) การดําเนินการเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยควรจัดทําเปนโครงการให
ชัดเจน เพื่อใชเปนแหลงอางอิง และกํากับ ติดตามใหมีดําเนินงานตาม
แผนงานที่กําหนดไว โดยควรมีขอมูลประกอบตางๆ อาทิ จํานวนเงิน
ลงทุน ระยะเวลาในการคืนทุน การบริหารจัดการดานการเงิน การหา
รายไดจากพื้นที่ อาคารนี้เปนของใคร เปนตน
2) การออกแบบกอสรางอาคาร ควรแสดงใหเห็ น ถึงความเป น
มหาวิทยาลัยศิล ปากร ซึ่งมีความสามารถดานการออกแบบ และมี
อาจารยที่เชี่ยวชาญดานสถาปตยกรรม
3) ควรหลีกเลี่ยงการจัดจางโดยวิธีการพิเศษ พยายามดําเนินการ
โดยวิธีปกติ

2.งบประมาณรายจ า ยจากเงิ น รายได อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายจาก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
เงินรายได ประจําปงบประมาณ ดังนี้
1.งบประมาณรายรั บ จากงบประมาณเงิ น รายได จํ า นวน
1,778,049,400 บาท
2.งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปง บประมาณ พ.ศ.
2559 จํ า นวน 2,021,138,200 บาท (จากเงิ น รายได ป ระจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2559 + เงินสะสม)
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มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้
1.ในการนํ า เงิ น สะสมมาใช ใ นการดํ า เนิ น งานโครงการต า งๆ
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาอยางรอบคอบ ทั้งนี้เพื่อมิใหกระทบตอการ
บริ ห ารจัดการงบประมาณในอนาคตเมื่ อมหาวิ ทยาลัย ปรับ เปลี่ย น
สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว จะตองใชงบประมาณ
เพิ่มขึ้นจํานวนมาก
2.มหาวิทยาลัยควรกํากับติดตาม การเบิกจายเงินงบประมาณให
เป น ไปตามแผนที่ กํ า หนด เนื่ อ งจากในป ง บประมาณ 2558 การ
เบิกจายยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว

1.10 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง/เสนอความเห็นใหสภามหาวิทยาลัย จํานวน 6 ชุด
(มาตรา 16 (13))
เรื่องที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
1. การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรอง แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 3 กลุมสาขา ดังนี้
หลั กสู ตร ก ลุ มส าข าศิ ล ปะ แล ะก า ร ก.กลุม สาขาศิลปะและการออกแบบ
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท
ประธานกรรมการ
ออกแบบ กลุ ม สาขาสั ง คมศาสตร แ ละ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มนุษยศาสตร และกลุมสาขาวิทยาศาสตร
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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เรื่องที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ค.กลุมสาขาวิทยาศาสตร
1.ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย ประธานกรรมการ
ผูปฎิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2.รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน กรรมการ
3.รองศาสตราจารย ดร.กัลยาณี จิรศรีพงศพันธ
กรรมการ
4.รองศาสตราจารย ดร.ธนิต ผิวนิ่ม
กรรมการ
5.รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2558 เปนตนไป

2.การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณา แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแก
กลั่ น กรองการต อ เวลาราชการให แ ก ขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2558) โดย
ขาราชการ
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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เรื่องที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
3.การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย
ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร
1. นายอนุชาติ คงมาลัย
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
4. นายสุรัตน ศรีวิพัฒน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
5. นางศิริลักษณ กาญจนโยธิน
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ทั้งนี้ใหคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย มีหนาที่เพิ่มเติมใน
การกํากับ ดูแลและใหนโยบายดานการจัดการความเสี่ยงดานการเงิน
และการคลังของมหาวิทยาลัย รวมทั้งความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
การดําเนินงานในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยดวย โดยใหคณะกรรมการฯ
มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เปนตนไป
4. การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและ
เกี่ ย วกั บ นโยบายการบริ ห ารและพั ฒ นา พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย
ทรัพยากรบุคคล
1.นายสุมนต สกลไชย
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
2.ศ.พิเศษพิสิฐ เจริญวงศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3.นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ
5.รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
6.รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เปนตนไป
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เรื่องที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
5.การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา แต ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาเกี่ ย วกั บ นโยบายทางการเงิ น โดย
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน
ประกอบดวย
1. นางดวงสมร วรฤทธิ์
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. นางสาวนวพร เรืองสกุล
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ
5. ประธานสภาคณาจารย
กรรมการ
6. รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวางแผนและพั ฒ นา กรรมการและ
เลขานุการ
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวัน ที่ 12 พฤศจิกายน
2558 เปนตนไป
6.การแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ แต ง ตั้ ง คณะกรรมการเฉพาะกิ จ เพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นสถานะของ
การปรับ เปลี่ย นสถานะของมหาวิ ทยาลั ย มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 2 ชุด คือ
1. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยน
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 2 ชุด
สถานะของมหาวิ ท ยาลั ย เป น มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ 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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เรื่องที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
11. อาจารย ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย
12. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
กรรมการและ
เลขานุการ
ทํ า หน า ที่ พิ จ ารณากลั่ น กรองข อ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การ
ปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
2. คณะกรรมการพิ จ ารณานโยบายและการบริ ห ารงานเพื่ อ การ
ปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
1. นายอนุชาติ คงมาลัย
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
2. นายสุมนต สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. นายพิษณุ วิเชียรสรรค
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
4. นายสุรัตน ศรีวิพัฒน
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
7. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
8. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
9. นายสหรัฐ มณีจันทร
เลขานุการ
ผูอํานวยการกองนิติการ
ทํ า หน า ที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษา ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ นโยบายและการ
บริ ห ารงานเกี่ ย วกั บ การปรั บ เปลี่ย นสถานะของมหาวิ ท ยาลั ย เป น
มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ รวมทั้ ง การพิ จ ารณาร า งข อ บั ง คั บ
เกี่ยวกับการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูบริหารของมหาวิทยาลัย
(อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก)
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1.11 พิจารณาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ (มาตรา 51)
เรื่องที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
1.ทู ล เกล า ฯ ถวายปริ ญ ญา และพิ จ ารณารายชื่ อ 1. ทู ล เกล า ฯ ถวายปริ ญ ญาอั ก ษรศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ขอรั บ พระราชทานปริ ญ ญา กิต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช าประวั ติศ าสตร แด ส มเด็ จ พระเทพ
กิตติมศักดิ์
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพัฒนศึกษา แดพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
3. เห็ น ชอบรายชื่ อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ขอรั บ พระราชทาน
ปริญญากิตติมศักดิ์ จํานวน 2 ราย คือ
3.1 นายชวง มูลพินิจ
ปริ ญ ญาศิ ล ปดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์
สาขาวิชาทัศนศิลป
3.2 นายบัณฑิต ผดุงวิเชียร ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป
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2.การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ที่กําหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และตามที่ไดรับ
มอบหมายจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เรื่องที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
1.การทํ า ความตกลงทางวิ ช าการของ เห็ น ชอบการทํ า ข อ ตกลงความร ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว า ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น มหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัย/สถาบันในตางประเทศ จํานวน
ตางประเทศ
9 สถาบัน โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปคือ
1. ในการนําเสนอขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลั ย
ควรให ขอ มูล ด ว ยวา มหาวิท ยาลั ย ที่ ไปทํ าข อ ตกลงความร ว มมื อ มี
จุดเดนในสาขาวิชาใด และเหตุผลที่ไปทําขอตกลงความรวมมือกั บ
มหาวิทยาลัยนี้ ทั้งนี้เพื่อใหการทําขอตกลงความรวมมือเกิดประโยชน
ตอมหาวิทยาลัยมากขึ้น
2. ใ นกา รนํ า เส น อข อ ตกล งคว ามร ว มมื อที่ จั ดทํ า เป น ฉบั บ
ภาษาตางประเทศ ควรแปลขอตกลงความรวมมือเปนฉบับภาษาไทย
ดวย เพื่อใหเปน ไปตามที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการ
ปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 26 กําหนดไว สําหรับการรับรองความ
ถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทย ใหเปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.
2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการ
ปกครอง พ.ศ.2539 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถรับรองความ
ถู ก ต อ งของคํ า แปลได ต าม ข อ 1 (2) ซึ่ ง กํ า หนดว า อาจารย ใ น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเปนผูสอนภาษาที่ปรากฏใน
เอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาดังกลาว
(รายละเอียด ภาคผนวก ค หนาที่ 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 อนุมัติกรอบอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.
มหาวิทยาลัย
2559 คือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน จํานวน 35 อัตรา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจาง
ดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) จํานวน 14 อัตรา
3.การตอเวลาราชการของอาจารย
เห็ น ช อ บ ก า ร ต อ เ ว ล า ร า ช ก าร ข อ ง ข า ร า ช กา ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559 (ณ วันที่ 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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4.การประกันคุณภาพการศึกษา

มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
4.รองศาสตราจารย ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร
5.รองศาสตราจารย ดร.มนัส แซดาน
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
1.เห็น ชอบรายงานผลการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในระดั บ
หลักสูตรและระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา ประจําปการศึกษา
2557 โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ดังนี้
1) ปญหาอุปสรรคในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
เนื่ อ งจากการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต ร เริ่ ม
ดําเนินการในปการศึกษา 2557 เปนปการศึกษาแรก การดําเนินการ
จึงพบปญ หา อุป สรรค หลายประการ ตามที่มหาวิทยาลัย นําเสนอ
อาทิ ความไมชัดเจนเรื่องเกณฑตัวชี้วัด มาตรฐานของผูตรวจประเมิน
ที่มี ค วามเข ม งวดต า งกั น และอาจจะตี ค วามหมายในแต ล ะตั ว ชี้ วั ด
แตกตางกัน นอกจากนั้นยังมีปญหาอื่นๆ อาทิ
1.1) อาจารย ภาควิชา คณะวิชา มหาวิทยาลัย ตองมีภาระงาน
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอาจารย ตองใชเวลาในการทํางานดานการ
ประกัน คุณภาพการศึกษามากขึ้น ทั้งเรื่องเอกสาร การกรอกขอมูล
ตางๆ และในการทํางาน บางครั้งทําใหมีปญหาความไมเขาใจระหวาง
ของผูบริหาร คณบดี หัวหนาภาควิชา อาจารย เจาหนาที่
1.2) เกณฑตัว ชี้วัดบางตัว ที่ สกอ.กํ า หนดไมเหมาะสมกับ หลาย
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเฉพาะในดานศิลปะและการ
ออกแบบ ซึ่ง มีลั ก ษณะธรรมชาติ การเรี ย นการสอนที่ แตกตา งจาก
สาขาวิชาอื่นๆ อาทิ คุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูสอน ตําแหนงทาง
วิช าการที่ไม เปน ตามเกณฑที่ สกอ.กํา หนด แตเปน ผูเชี่ย วชาญที่ มี
ความสามารถไดรับการยอมรับในระดับประเทศ และสงผลใหหลักสูตร
ของคณะวิ ช าดา นศิล ปะและการออกแบบ ซึ่ ง ได รั บ การยอมรับ ใน
ระดับประเทศไมผานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เปนตน
2) แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
2.1) มหาวิทยาลัยควรประมวลปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นแลวนํามา
วางแผนแกไขปญ หาและพัฒนาตอไป เพื่อใหการประเมิน คุณภาพ
การศึกษาในรอบตอไปดีขึ้น
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มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
2.2) สาเหตุ ส ว นใหญ ที่ ห ลั ก สู ต รไม ผ า นการประเมิ น ตามที่
มหาวิทยาลัยรายงาน เปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยสามารถแกไขได และใช
ระยะเวลาไมนานมากนัก
2.3) มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล เพื่ อ ใช ป ระโยชน ใ นการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยทุ ก คณะวิ ช า ศู น ย ค อมพิ ว เตอร
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมมือกันทํางานเพื่อลดภาระ
การกรอกขอมูล การเชื่อมโยงขอมูล การนําขอมูลมาใชประโยชน
2.4) เกณฑ ตั ว ชี้ วั ด บางตั ว ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวาไมเหมาะสมที่จ ะ
นํ า มาใช ใ นการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสายศิ ล ปะและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยซึ่งเปนผูนําดานศิลปะและการออกแบบ ควร
เปนผูนําในการนําเสนอเกณฑใหม ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน
ธรรมชาติของสายศิลปะและการออกแบบตอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพรอมที่จะใหการสนับสนุน
ในการดําเนินการ
3) ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีการแขงขันกันสูงมาก มหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุน คุณภาพการศึกษาก็ลดลง และมี
แนวทางการพัฒนา อาทิ
3.1) พิจารณาลดจํานวนหลักสูตรที่มีอยูจํานวนมาก เพื่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพ
3.2) พัฒ นาแนวทางการรับ นักศึกษา โดยจะรับ นักศึกษาที่ มี
ความสามารถสูง และรับนักศึกษาตามปกติทั่วไป ทั้งนี้เพื่อใหได
นักศึกษาที่มีคุณภาพเขามาศึกษาใหมากขึ้น
3.3) การพัฒนานวัตกรรม การวิจัย การบูรณาการใหมากขึ้น
3.4) การสรรหาผูบริหารที่มีความรูความสามารถสูง เพื่อชวยใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย
4) การประเมินผล เปนเรื่องปกติที่ทุกหนวยงาน รวมทั้งผูบริหาร
ทุกระดับจะตองถูกประเมิน และผลการประเมินสามารถสะทอน
การทํางานไดระดับหนึ่ง ดังนั้นผูบริหาร คณะวิชา หนวยงานและ
บุคลากร ทุกคน ควรนําผลการประเมินไปใชใหเกิดประโยชนใน
การปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากขึ้น
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5.การรั บ โอนข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา

มติ และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
2.เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557 (วันที่ 1 สิงหาคม
2557 - 31 กรกฎาคม 2558) และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ป
การศึกษา 2558
เห็นชอบการรับโอนขาราชการ 3 ราย คือ
1. นายจรูญ ศักดิ์ ศรภักดี ขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา
ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการ มหาวิทยาลัยมหิดล มาดํารง
ตํ า แหน ง อาจารย สั ง กั ด โรงเรี ย นสาธิ ต คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. นายไพโรจน ผาสุวรรณ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอรชํานาญงาน มหาวิทยาลัยศรีนคริ น
ทรวิ โ รฒ มาดํ า รงตํ า แหน ง อาจารย สั ง กั ด โรงเรี ย นสาธิ ต คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อภิสักก สินธุภัค ขาราชการพลเรือนใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย คณะครุ ศ าสตร
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มาดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยในการรับโอนมีเงื่อนไขเรื่องตําแหนงทางวิชาการ ผูชวย
ศาสตราจารย จะตองใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร พิ จ ารณาเที ย บผลงานก อ น และเมื่ อ
พิจารณาเห็นวาผลงานมีลักษณะเทียบเทากับผูชวยศาสตราจารยของ
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรแล ว จึ งจะสามารถใช ตํ า แหน ง ทางวิช าการ
ผูชวยศาสตราจารยได
เห็นชอบรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะวิชาตางๆ ที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษา
ไดมากกวา 5 คน แตไมเกิน 10 คน จํานวน 316 ราย

6.พิ จ ารณารายชื่ อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ ใ นระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ที่ มี
ศั ก ยภาพพร อ มที่ จ ะดู แ ลนั ก ศึ ก ษาได
มากกวา 5 คน แตไมเกิน 10 คน (จํานวน
2 ครั้ง)
7.การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ จํานวน 4 คณะ คือ
1.คณะดุริยางคศาสตร
2.วิทยาลัยนานาชาติ
3.คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
4.คณะวิทยาการจัดการ
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3.การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
สภามหาวิ ทยาลั ย ได แต งตั้ งคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อชว ยกลั่น กรองงาน ใหความคิดเห็น
ขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย โดยในรอบป 2558 (มกราคม 2558 – ธันวาคม 2558) คณะกรรมการชุด
ตางๆ ไดมีการดําเนินการ โดยสรุปดังนี้
คณะกรรมการชุดที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
1.คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการ
บริ ห ารเพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นสถานะของ
มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ
(นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เป น
ประธานกรรมการ)

การดําเนินการ/ขอคิด ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1.ในรอบป 2558 (มกราคม 2558 – ธัน วาคม 2558) มีการ
ประชุม 4 ครั้ง
2.พิจารณาขั้นตอนการดําเนินการสรรหาอธิการบดี และคณบดี
3.พิจารณารางประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ จํานวน
6 ฉบับ ดังนี้
3.1 รางประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง การจัดตั้งสวน
งานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
3.2 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิล ปากรวาดว ยการเปลี่ย น
สถานภาพจากขาราชการพลเรือนใน สถาบัน อุดมศึกษาเป น
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
3.3 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิล ปากรวาดว ยการเปลี่ย น
สถานภาพจากลูกจางประจําเปนลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
3.4 ร า ง ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ยคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ......
3.5 ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาวิชาการ
พ.ศ. ......
3.6 ร า ง ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ......
4.ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอมหาวิทยาลัย โดยสรุปคือ
4.1 โครงสรางการบริหารงาน
4.1.1 ควรมีโครงสรางการบริหารงาน สายการบังคับบัญชา
ที่สั้น ชัดเจน เพื่อใหการทํางาน การบริหารงาน การสั่งการเปนไป
อยางรวดเร็ว มีป ระสิ ทธิภาพ และควรมี กลไกในการกํา กั บ
ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงาน ตามโครงสรางที่ไดมีการ
ปรับปรุงแลว เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.2 ควรกําหนดบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของผูบริหาร
มหาวิทยาลัย อาจารย สายสนับสนุน ใหชัดเจน
4.1.3 ควรพิจารณากําหนดจํานวนตําแหนงผูบริหารทั้งใน
ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย คณะวิ ช า ภาควิ ช า ให เ หมาะสมตาม
ความจําเปน และภารกิจของแตละหนวยงาน
4.2 การจัดตั้งสวนงานมหาวิทยาลัย
34

34

รายงานผลการด�ำเนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2558

Annual Report Silpakorn University Council 2015

คณะกรรมการชุดที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

การดําเนินการ/ขอคิด ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
4.2.1 ระยะที่ 1 เปนการจัดตั้งหนวยงานในระดับของคณะ
วิชา สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี และศูนย
สถาบัน สํานัก ตางๆ ที่ควรจะมีตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
4.2.2 ระยะที่ 2 การแบงหนวยงานในระดับยอยลงมา ซึ่ง
ควรนํ า ภารกิ จ ทั้ ง หมดมาพิ จ ารณารวมกั น แล ว พิ จ ารณาว า
มหาวิทยาลัย ควรมีห นว ยงานอะไรบาง หนว ยงานใดควรยุ บ
หนวยงานใดควรรวมกัน ควรมีหนวยงานใดเพิ่มเติม เพื่อใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพ
4.3 บริหารงานบุคคล
4.3.1 ในการกําหนดโครงสรางอัตราเงินเดือน คาตอบแทนใน
ตําแหนงตางๆ มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะหมาจากขอมูล
พื้นฐานเชิงศักยภาพ บริบทของมหาวิทยาลัย อาทิ งบประมาณ
ที่ จ ะได รั บ จั ด สรรจากรั ฐ งบประมาณในส ว นอื่ น ๆ ของ
มหาวิทยาลัย แลวนําจํานวนตําแหนงผูบ ริห าร พนักงาน มา
สร า งภาพจํ า ลองของมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง ประมาณการไป
ขางหนาในระยะ 5-10 ป
4.3.2 มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห และวางแผนวาภายใน
ระยะเวลากี่ป ขาราชการซึ่งปจจุบันมีเหลืออยูประมาณ700 คน
จะปรับเปลีย่ นสถาน/เกษียณอายุราชการ และระบบขาราชการ
จะหมดไป
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรพยายามสรางความเขาใจกับ
ขาราชการในการปรับ เปลี่ย นสถานภาพใหมากที่สุด เพื่อให
ระบบบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยมีระบบเดียวใหเร็วที่สุด
อัน จะเปน ประโยชน ตอ การบริห ารจัดการของมหาวิ ทยาลั ย
ตอไป
4.3.3 เมื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นสถานภาพเป น มหาวิ ท ยาลั ย ใน
กํ า กั บ ของรั ฐ แล ว ควรมี ข อ บั ง คั บ เรื่ อ งระยะเวลาในการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ใหชัดเจนและนํามา
ปฏิบัติอยางจริงจัง โดยมหาวิทยาลัยจะตองแจงใหทุกคนได
รับทราบเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวกอนการตัดสินใจ และใหระบุใน
สัญญาจาง เรื่องระยะเวลาในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย
ใหชัดเจน และหากไมส ามารถเสนอขอกําหนดตําแหนงตาม
เวลาที่กําหนดไดก็จะสิ้นสุดสัญญาจาง
4.3.4 เมื่อขาราชการ สมัครใจปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานแลว จะตองอยูภายใตเงื่อนของระเบียบ ขอบังคับดาน
การบริหารงานบุคคลใหมของมหาวิทยาลัย อาทิ เรื่องระยะเวลา
35
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2.คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองข อ
กฎหมายเพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นสถานะของ
มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
(นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานกรรมการ)

3.คณะกรรมการที่ป รึ กษาเกี่ ย วกั บนโยบาย
ทางการเงิน
(นางดวงสมร วรฤทธิ์ เปนประธานกรรมการ)
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การดําเนินการ/ขอคิด ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
4.3.5 ควรเรงจัดทําขอบังคับการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ขอบังคับการสรรหาผู
สมควรดํารงตําแหนงผูบริหารมหาวิทยาลัย
4.3.6 วางแผนการพัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้น จําแนกกลุมงานใหชัดเจน กําหนดระยะเวลาสําหรั บ
การพัฒนา
4.4 ดานการประชาสัมพันธ
4.4.1 ควรเรงการประชาสัมพันธใหมากขึ้น เพราะประชาคม
สวนใหญยังมีความกังวลใจมาก โดยเฉพาะในเรื่อง คาตอบแทน
ความมั่ น คง ความก า วหน า การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
นอกจากนั้ น ควรมี ก ารรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ข อ เสนอจาก
ประชาคม และนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ประกอบการจั ด ทํ า ข อ มู ล
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ดวย
4.4.2 ควรจัดทําคําถาม คําตอบ ที่เปนที่สนใจตองการทราบ
และเผยแพรในชองทางตางๆ ใหประชาคมทราบ
1.ในรอบป 2558 (มกราคม – ธั น วาคม 2558) คณะ
กรรมการฯ มีการประชุม 1 ครั้ง
2.พิ จ ารณาประกาศ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 3 ฉบับ คือ
2.1 รางประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง การจัดตั้งสวน
งานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
2.2 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิล ปากรวาดว ยการเปลี่ย น
สถานภาพจากขาราชการพลเรือนใน สถาบัน อุดมศึกษาเป น
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
2.3 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิล ปากรวาดว ยการเปลี่ย น
สถานภาพจากลูกจางประจําเปนลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
คณะกรรมการได พิ จ ารณาเรื่ อ งต า งๆ ก อ นเสนอสภา
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ โดยสรุปดังนี้
1. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบงบประมาณรายจายเงิน
รายไดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
ของสํานักงานตรวจสอบภายใน
2. พิจารณาการเสนอขอปรับปรุง/กําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาของคณะวิชา บัณฑิตวิทยาลัยทั้งในหลักสูตรปกติ
และโครงการพิเศษทุกระดับการศึกษา
3. พิ จ ารณางบประมาณรายจ า ยจากเงิ น รายได ประจํ า ป
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4.คณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
(ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณ
โณ เปนประธานกรรมการ)

5.คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
(ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณ
โณ เปนประธานกรรมการ)
6.คณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน ง ทาง
วิชาการ (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์
อุวรรณโณ เปนประธานกรรมการ)

7.คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

การดําเนินการ/ขอคิด ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
งบประมาณ พ.ศ.2559 และงบประมาณรายจายจากเงินรายได
เพื่ อ ก อ สร า งอาคารอเนกประสงค ใ นพื้ น ที่ ส ว นขยายการจั ด
การศึกษา City Campus
คณะกรรมการฯ ได พิ จ ารณากลั่ น กรองร า งประกาศ และ
ขอบังคับ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 3 ฉบับ คือ
1.ราง ระเบีย บมหาวิทยาลัย ศิลปากรวาดว ยหลักเกณฑและ
วิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. ....
2.ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระ
งานทางวิ ช าการของผู ดํ า รงตํ า แหน ง อาจารย ผู ช ว ย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย พ.ศ. ....
3.ร า งข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ยการส ง เสริ ม
บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันใน
ภาคเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ. ....
คณะกรรมการฯ ได พิ จ ารณาเรื่ อ งอุ ท ธรณ แ ละร อ งทุ ก ข ที่
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิลปากรรองมา และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 1 ราย
ในรอบป 2558 (มกราคม – ธันวาคม 2558) คณะกรรมการฯ
ไดเสนอรายงานผลการประเมิน การขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการตอสภามหาวิทยาลัย จํานวน 45 ราย จําแนกเปน
1.ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 31 ราย
2.รองศาสตราจารย
จํานวน 10 ราย
3.ศาสตราจารย
จํานวน 4 ราย
ในป 2558 คณะกรรมการฯ (มี จํ า นวน 3 ชุ ด ย อ ย) ได
พิ จ ารณากลั่ น กรองหลั ก สู ต รและเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย
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
เพื่อเปนการพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในป 2558 สภา
มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการประชุมระดมความคิด จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้
1. โครงการ เชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิสนทนาและ
รับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามที่ มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 นั้น สภามหาวิทยาลัยจึงไดจัดโครงการเชิญนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิสนทนาและรับทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลั ยศิล ปากร เมื่อวัน ที่ 11 กุ มภาพัน ธ 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หองประชุมนริศรานุวัดติ วงศ
สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
1.1 วัตถุประสงค
(1) เพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ตอไป
(2) เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่ง
จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ตอไป
1.2 ผูเขารวมโครงการฯ มีจํานวน 24 คน จากจํานวนทั้งหมด 27 คน คิดเปนรอยละ 88.89
1.3 สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ซึ่งสรุปไดดังนี้
ดาน
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
1.เกี่ยวกับ
1.1 ควรมีการประชุมทบทวนการปฏิบัติหนาที่ และวิธีการประชุมของสภามหาวิทยาลัยที่ผานมา
สภา
ทั้งนีเ้ พื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถชวย
มหาวิทยาลัย ผลักดันและพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
รวมทั้ ง ควรพิ จ ารณาระบบ กลไกการทํ า งานระหว า งสภามหาวิ ท ยาลั ย และผู บ ริ ห าร
มหาวิ ทยาลั ย ใหชั ดเจนมากขึ้น เพื่อใหการนําเสนอเรื่อง การพิจ ารณาเรื่องตางๆ ของสภา
มหาวิทยาลัยเปนไปตามอํานาจ หนาที่ของสภามหาวิทยาลัย โดยไมกาวกายงานในสวนของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย
1.2 ควรไปจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยในแตละวิทยาเขต การเยี่ยมชมแตละวิทยาเขต ทั้งนี้
เพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดเห็นสภาพ และเขาใจในบริบทของแตละวิทยาเขตที่มีความ
แตกตางกัน
นอกจากนั้นยังมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางทานสนใจที่จะไปเยี่ยมชมวิทยาเขต แบบไม
เปนทางการ และตองการพบปะ สนทนากับนักศึกษา เพื่อรับทราบขอมูล ปญหาความตองการ
ของนักศึกษาดวย
โดยสิ่ ง เหล า นี้ จะเป น ประโยชน ม ากต อ การหน า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการให
ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาที่สอดคลองกับบริบท ศักยภาพและความ
38
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2.แผน
ยุทธศาสตร
ของ
มหาวิทยาลัย

3.การจัด การ
เรียนการสอน
และกา ร จั ด
อันดับ
มหาวิทยาลัย
4.ดานบริการ
วิชาการและ
ทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรม

ตองการที่แทจริงของมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน และนักศึกษา
1.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนผูที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณที่
หลายหลากและทุกทานยินดีชวยงานของมหาวิทยาลัย แตที่ผานมามหาวิทยาลัยยังใชศักยภาพ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพียงเล็กนอยเทานั้น สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย จึงควร
พิจารณาใชศักยภาพ ความรูความสามารถของกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหมากขึ้น อาทิ เชิญ
เปนที่ปรึกษา แตงตั้งเปนคณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการทํางานและพัฒนา
มหาวิทยาลัยมากขึ้น
1.4 ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดแนวทาง ทิ ศ ทางจุ ด เน น และเป า หมายของสภา
มหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัย ไวนั้น เนื่องจากบริบทตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว จึงขอหารือวาแนวทาง ทิศทางจุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยดังกลาวจะสามารถปรับเปลี่ยนไดหรือไม หรือจะตองดําเนินการตามที่กําหนดไว
เทานั้น
2.1 ควรมีการประชุม Retreat เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการใหชัดเจน และ
สอดคลองกัน เพื่อผลักดันแผนยุทธศาสตรและวิสัยทัศนใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว
รวมทั้ ง ควรกํ า หนดบทบาท หน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของทุ ก ฝ า ยทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต ส ภา
มหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหนาภาควิชา อาจารย เจาหนาที่ใหชัดเจน
เชื่อมโยงและสอดคลองกัน โดยมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ การขับเคลื่อน ผลักดันภารกิจ แผน
ยุทธศาสตรและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว
2.2 การดําเนินงาน การขับเคลื่อนนโยบาย แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่ผานมาจะมุงเนน
ทุมเทดําเนินการเปนบางเรื่อง อาทิ City Campus สวนบางเรื่องก็ดําเนินการไดชา บางเรื่อง
ดําเนินการไมตอเนื่อง บางเรื่องวนกลับไปกลับ ทําใหการพัฒนามหาวิทยาลัยเปนไปไดชา
มหาวิทยาลัยจึงควรขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร พันธกิจใหสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาไป
พรอมๆ กัน โดยควรปรับวิธีการบริหารจัดการ และวางแผนการทํางานเชิงรุกใหมากขึ้น อาทิ
การเรียงลําดับความสําคัญของงาน การเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาชวยเปนที่ปรึกษา การ
กํากั บ ติดตามงานแตล ะด านอยางใกลชิด การตัดสินใจที่รวดเร็ว และการหาทีมงานมาชว ย
ทํางานเพิ่ม เปนตน
3.1 มหาวิทยาลัยมีคณะวิชาดานศิลปะ การออกแบบและโบราณคดีที่มีชื่อเสียงเปนอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย แตปจจุบันมีสถาบันการศึกษาตางๆ เปดสอนดานศิลปะและการออกแบบมาก
ขึ้น จึงเปนความทาทายของมหาวิทยาลัยที่จะตองรักษาความเขมแข็งและอัตลักษณนี้ไวใหได
3.2 มหาวิ ท ยาลั ย ควรกํ า หนดแผนยุ ท ธศาสตร และแผนปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ งการจั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัยใหชัดเจน เนื่องจากขอมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ผานทุกป พบวามหาวิทยาลัย
ศิลปากรซึ่งเปนมหาวิทยาลัยเกาแก 5 แหงแรกของประเทศยังไมติดอันดับ
มหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งดานศิลปวัฒนธรรม จึงควรนําจุดแข็งนี้มาสรางคุณคาและมูลคาให
มากขึ้น โดยควรรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและตางประเทศ อาทิ
- รวมมือกับ Museum of Contemporary Art (MOCA) ซึ่งมีความพรอมและยินดีเปนแหลง
เรียนรูของนักเรียน นักศึกษา การวิจัยและสรางสรรค
- กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งขณะนี้กระทรวงมีนโยบาย แผนงานจํานวนมาก ที่สามารถรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ ถนนสายวัฒนธรรม พิพิธภัณฑกลางคืน หมูบานวัฒนธรรม หมูบาน
ดนตรีไทย การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูประชาคมอาเซียน เปนตน
39
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- ร ว มมื อ กั บ ประเทศในประชาคมอาเซี ย น ในการสร า งองค ค วามรู ด า นประวั ติ ศ าสตร
ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เปนตน
5.การบริหาร 5.1 ควรปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติในการทํางานและการบริหารจัดการใหม เพื่อใหทันกับการ
จัดการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว รวมทั้งการเชื่อมโยงพันธกิจ การสื่อสารออกสูสังคมภายนอก
ทั้งในระดับประเทศ อาเซียนและนานาชาติใหมากขึ้น
5.2 แนวโนมการทํางานในอนาคต หนวยงานตางๆ จะมีบุคลากรที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติ
จึงควรเตรียมความพรอมในการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ในการเรียนรูวัฒนธรรมการทํางาน วิธี
คิดของประชาคมในประเทศตางๆ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถดานภาษาตางประเทศ
5.3 ป จจุ บั นอธิ ก ารบดี ต อ งทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี (จํานวน 20 หนวยงาน) ซึ่งตองใชเวลาในการทํางานคอน
มาก จึงควรพิจารณาทบทวนกระบวนการ ขอบังคับ ฯ หรือใหผูอื่นปฏิบัติหนาที่แทน เพื่อให
อธิการบดีมีเวลาไปทํางานพัฒนาดานอื่นๆ ใหมากขึ้น
6.ความ
มหาวิทยาลัยมีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในตางประเทศจํานวนมาก ซึ่งจะมี
รวมมือทาง ประโยชนมากหากไดมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันตามที่กําหนดไวในขอตกลงความรวมมือ ดังนั้น
วิชาการกับ มหาวิ ท ยาลั ย ควรสํ า รวจว าในปจ จุ บัน ไดมี ก ารดํา เนิน กิ จ กรรมร ว มกับ สถาบั น ใดบา ง และ
ตางประเทศ มหาวิทยาลัยไดรับประโยชนอยางไร รวมทั้งการพิจารณาผลักดันใหมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ
ใหมากขึ้น
7.ขอมูล
ขอใหมหาวิทยาลัยจัดทํา Profile ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยเห็นภาพรวมของ
เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยมากขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนตอสภามหาวิทยาลัยในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยตอไป

40

รายงานผลการด�ำเนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2558

40
Annual Report Silpakorn University Council 2015

2. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร สูการขับเคลื่อนและ
พัฒนามหาวิทยาลัยอยางสรางสรรค
จัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ 2558 ณ หองแซฟไฟร 107 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนยการประชุม
และแสดงสินคา อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
2.1 วัตถุประสงค
(1) เพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบบทบาท อํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยและ
ทบทวนการทํางานที่ผานมาของสภามหาวิทยาลัย
(2) เพื่อระดมความคิดของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบ ริหารของมหาวิทยาลัย ในการ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
(3) เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย
2.2 ผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ มีจํานวน 38 คน จากจํานวนทั้งหมด 55 คน คิดเปนรอยละ 69.09
2.3 สรุปการประชุมสัมมนา
2.3.1 หนาที่ที่สภามหาวิทยาลัยควรดําเนินการ
(1) ควรทําหนาที่หาทรัพยากร มาเพิ่มเติมใหมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการระดมทุน และ
การประสานงานใชเครือขายที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย มีอยูเพื่อประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัย
(2) ควรมีบทบาทในการกําหนดกลยุทธ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
2.3.2 ปญหาการทําหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยและขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา
ปญหา
1. ในการทําหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยในบางเรื่องจะ
เปนเสมือนสภาตรายาง อาทิ
- การพิจารณา เรื่อ ง หลั ก สูตร ซึ่ง มีก ารกํ าหนด
กระบวนการพิจารณาหลักสูตรตามลําดับจากคณะวิชา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร เมื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา สภาฯ ก็จะ
อนุมัติ โดยไมไดพิจารณาอะไร
2. สภามหาวิ ท ยาลั ย ไม เ ข า ใจบริ บ ท ศั ก ยภาพของ
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
3. การทําหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับ
การพัฒนามหาวิทยาลัย เปนเรื่องที่สําคัญและทาทาย
ความสามารถสภามหาวิทยาลัยมาก อาทิ
- กา รกํ า หนดนโ ยบาย ทิ ศ ทาง แ ผนพั ฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย แผนปฏิ บั ติ ร าชการ และการกํ า กั บ
ติดตาม ผลักดันงานในดานตางๆ
- การเงิน งบประมาณ
แตงานตางๆ เหลานี้หากสภามหาวิทยาลัยเนน/ลง
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ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา
หลั ก สู ตรมี ค วามสํ า คั ญ มากต อ การพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย
นั ก ศึ ก ษา สั ง คมและประเทศชาติ ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย
อาจจะพิจารณาปรับวิธีการ/ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติ
หลักสูตรใหม เพื่อใหสภามหาวิทยาลัย มีบทบาทในการให
แนวคิด ทิศทางกอนที่จะไปดําเนินการรางหลักสูตร
มหาวิ ท ยาลั ย ควรให ข อ มู ล สารสนเทศ บริ บ ท ของ
ม ห า วิ ทย า ลั ย แ นวท า ง ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ให ส ภ า
มหาวิทยาลัยอยางครบถวน เพื่อใหการกําหนดนโยบาย
การพั ฒ นา การให ข อ เสนอแนะต า งๆ สอดคล อ งกั บ
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิ ทยาลั ยระมั ดระวั ง การทํา หน า ที่ และควร
กํ า หนดขอบเขตความรั บ ผิ ดชอบที่ ชั ดเจนระหว า งสภา
มหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย
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ลึกในรายละเอียด/กํากับ ติดตามมากเกินไป ก็อาจจะ
เปนการกาวกายการทํางานของผูบริหารมหาวิทยาลัย
4. การทําหนาที่บางครั้ง/บางเรื่อง ขาดความเชื่อใจ
ไววางใจกันของแตละฝายในสภามหาวิทยาลัย ทําให
- มหาวิทยาลัยเสียโอกาสการพัฒนางานในหลายเรือ่ ง
- เรื่องที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มักจะมี
ปญหาขอโตแยง มีการอภิปราย การเสนอขอทบทวน
การถอนเรื่อง
- การประชุมสภามหาวิทยาลัยขาดประสิทธิภาพ
ทําใหการพัฒนามหาวิทยาลัยไมกาวหนาเทาที่ควร หรือ
กาวหนาไดชา
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่เ ขามาทํ าหน าที่ บาง
ทานเปนผูบริหาร บางทานเปนคณาจารย ที่มาจากคณะ
วิชา หนวยงานตางๆ ในการทําหนาที่อภิปราย/ใหขอมูล
กั บ ที่ ป ระชุ ม สภาฯ บางครั้ ง ยึ ด ติ ด กั บ คณะวิ ช า
หน ว ยงานที่ ต นสั ง กั ด/ความคิ ด เห็ น ส วนตน/คํ า นึ ง ถึ ง
หนาที่ในสวนของฝายบริหาร คอนขางมาก
6. การทํ าหนา ที่ ในการกํา กับ ติดตาม การตรวจสอบ
ดานการเงิน งบประมาณของมหาวิทยาลัย ไมสามารถ
ดํ า เนิ น การได เ ท า ที่ ค วร โดยส ว นหนึ่ ง มาจากการที่
มหาวิทยาลัยใหขอมูลเกี่ยวกับดานการเงิน งบประมาณ
การตรวจสอบภายใน การบริ หารความเสี่ ยง แกส ภา
มหาวิทยาลัยเพียงบางสวนใหขอมูลในเบื้องตน เทานั้น
ทําให
- หลายมหาวิ ท ยาลั ย มี ป ญ หาเรื่ อ งการทุ จ ริ ต
เกิดขึ้น
- ไมสามารถใหขอเสนอแนะ การกําหนดมาตรการ
ในการกํากับติดตาม ดานการเงิน งบประมาณ
- การบริ ห ารจั ด การด า นการเงิ น เพื่ อ นํ า ไปหา
ผลประโยชน
7. การทําหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย /ผลงานของสภา
มหาวิ ทยาลั ย ขึ้ น อยู กั บองค ประกอบ หลายประการ
อาทิ
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มีเวลา
ใหกับมหาวิทยาลัยเพียงใด ความเชี่ยวชาญในดานที่จะ
มาชวยพัฒนางานของมหาวิทยาลัย
- ผูบริหาร หากมีประสบการณการบริหารมากอน
จะสามารถทํางานไดรวดเร็ว หากมีประสบการณนอย
การพัฒนางานตางๆ เปนไปไดชา
- คณาจารยประจํา หากมีความขัดแยงกับผูบริหาร
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- มหาวิ ทยาลั ยควรให ข อ มู ล สารสนเทศในทุ ก มิ ติ และ
วิเคราะหขอดี ขอเสีย อยางครบถวน
- การดํ า เนิ น งานที่ โ ปร ง ใส สามารถตรวจสอบได ในทุ ก
ขั้นตอน
- เคารพ ยอมรับฟงความคิดของผูเห็นตางบนพื้นฐานของ
เหตุผล

กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ที่ ส วมหมวก 2 ใบ เมื่ อ เข า
ประชุมสภามหาวิทยาลั ย ควรใชแสดงบทบาทหนาที่ ที่
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงผลประโยชน
โดยรวม มากกวางานในความรับผิดชอบ คณะ หนวยงาน
ที่ตนสังกัด
- มหาวิ ท ยาลั ย ควรพิ จ ารณาให ข อ มู ล ด า นการเงิ น
งบประมาณ การตรวจสอบภายใน ที่รวดเร็วและครบถวน
มากขึ้น

1. กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความ
รับผิดชอบ
2. การทําหนาที่โดยยึดประโยชนของมหาวิทยาลัย
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ไมไววางใจ การพัฒนางานของมหาวิทยาลัยก็เปนไปได
ชา

2.3.3 ปญหาเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยและขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา
ปญหา
1. การเสนอขอบรรจุวาระเรงดวนในวันประชุมสภาฯ
(บางครั้งเมื่อพิจารณาแลวก็มิใชเรื่องดวน) ทําให
- มีเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในวันประชุม
สภาฯ
- กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยไม มีเ วลาในการศึก ษา
รายละเอียดขอมูล
2. การเสนอวาระที่ ไ ม ค รบถ ว น สมบู ร ณ ซึ่ ง มาจาก
สาเหตุตางๆ อาทิ
2.1 ระบุความเปนมาของเรื่องที่เสนอ ไมครอบคลุม ไม
ชั ด เจน ไม ต รงประเด็ น ไม เ ป น เหตุ เ ป น ผล ขาด
ขอเท็จจริงที่ควรมีหรือขอมูลลาสมัย

2.2 ไมเสนอกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของในเรื่อง
ที่ พิ จ ารณาหรื อ เสนอไม ค รบถ ว นหรื อ เสนอไม ต รง
ประเด็นหรือเปนระเบียบที่ยกเลิกไปแลว
2.3 ไมระบุขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณาที่ผาน
มาใหครบถวน หรือไมไดผานขั้นตอนที่พึงผานมากอน
แตขามขั้นตอนและนําเสนอมาที่สภามหาวิทยาลัย

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา
1. ควรจัดสงเรื่องตามกําหนดเวลาในปฏิทินการทํางาน
ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
2. ควรพิจารณาอนุญาตใหมีวาระเพิ่มเติมเฉพาะในเรื่อง
ที่มีความจําเปน เรงดวนจริงๆ และจะสงผลกระทบตอ
การทํางานเทานั้น

การนําเสนอเรื่องตั้งแตคณะวิชา/หนวยงาน/ที่ประชุม
ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่งเปน
ตนทางของเรื่อง จะตอง
- สรุปความเปนมาของเรื่องใหชัดเจน
- จัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาใหครบถวน มี
ขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจ
- ระบุประเด็นที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ใหชัดเจน
- พิจารณาวาเรื่องที่เสนอนั้นเปนอํานาจ หนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัยหรือไม เปนอํานาจตามขอใด
ทั้ ง นี้ เ มื่ อ ต น เรื่ อ งชั ด เจน จะทํ า ให ฝ า ยเลขานุ ก ารฯ
ส ภ า ม ห า วิ ทยา ลั ยทํ า ง า นได ร ว ดเร็ ว แ ล ะ ส ภ า
มหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาได อ ย า ง รวดเร็ วมากขึ้ น
การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ก็ จ ะเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ
1. คณะวิ ชา หน วยงาน ที่ประชุ มผู บริ หารมหาวิ ทยาลั ย
คณะกรรมการชุดตางๆ เสนอกฎหมายหรือระเบียบที่
เกี่ยวของ ประกอบวาระดวย
2. ฝ า ยเลขานุ ก ารสภาฯ ตรวจสอบว า ถู ก ต อ ง ตรง
ประเด็นและครบถวนหรือไม
3. คณะวิ ชา หน วยงาน ที่ ประชุ มผู บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
คณะกรรมการชุดตา งๆ ระมัดระวั งและดําเนิน การให
เปนไปตามขั้นตอน
4. ฝายเลขานุการสภาฯ ควรจัดทํา check list ในแต
ละเรื่องวาไดผานกระบวนการ ขั้นตอนครบถวนหรือไม
เพื่ อ ช ว ยในการตรวจสอบ ลดความผิ ด พลาดในการ
ทํางาน
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2.4 ไมเสนอความเห็นหรือทางเลือกใหที่ประชุมใช ควรจั ด ทํ า ข อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาให ค รบถ ว น
ประกอบการพิจารณา
ชัดเจน รวมทั้งควรเสนอแนวทาง/ทางเลือกตางๆ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย พรอมทั้ ง
วิเคราะหจุดดี จุดดอย ของแตละแนวทางดวย เพื่อให
การตั ด สิ น ใจของสภามหาวิ ท ยาลั ย เป น ไปด ว ยความ
รอบคอบ และรวดเร็วมากขึ้น
2.5 ความไม ค รบถ วนหรื อ ไม ส มบู ร ณ ข องเอกสาร - คณะวิ ช า หน ว ยงาน พิ จ ารณาจั ด ทํ า เอกสาร
ประกอบการพิจารณาใหครบถวน สมบูรณและชัดเจน
ประกอบการพิจารณา
- มหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบ
- ฝายเลขานุการสภาฯ พิจารณาตรวจสอบ
โดยหากพิจารณาเห็นวาขอมูล เอกสารเรื่องใดยังไม
ครบถ วน ไม เ พี ย งพอต อการ ตั ด สิ น ใจขอ งสภ า
มหาวิ ท ยาลั ย ต อ งประสานขอข อ มู ล /จั ด ทํ า ข อ มู ล
เพิ่มเติมใหครบถวน ชัดเจนขึ้น
2.6 ไมมีบันทึกปะหนาเรื่องที่เสนอ ซึ่งลงนามโดยผู คณะวิ ช า หน ว ยงาน มหาวิ ท ยาลั ย ฝ า ยเลขานุ ก าร
เสนอเรื่อง ทําใหขาดหลักฐานแสดงผูรับผิดชอบในเรื่อง สภาฯ ควรระมัดระวัง และตรวจสอบดวย
ที่เสนอ

2.3.4 สรุปความคาดหวังของมหาวิทยาลัยและประชาคมตอการทําหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
(1) มีธรรมาภิบาล ภาวะผูนํา กํากับดูแลมหาวิทยาลัยในการดําเนินการตามกระบวนขั้นตอน
และการตัดสินใจที่ดี
(2) มีความเขาใจตอบริบทของมหาวิทยาลัย เพื่อใหขอเสนอแนะที่เหมาะสมตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
(3) อนุมัติใหดําเนินการตามขอบังคับ กฎระเบียบและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
(4) ทํ า หน า ที่ อ ย า งอิ ส ระ ไม เ ป น ตั ว แทนของกลุ ม ผลประโยชน ใ ด มุ ง ประโยชน ข อง
มหาวิทยาลัยและสาธารณะเปนที่ตั้ง
(5) ใหความมั่นใจตอสาธารณะตอการดําเนินการของมหาวิทยาลัยวาเปนประโยชนสาธารณะ
(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ
(7) ร ว มเป น คณะกรรมการชุ ด ต า งๆ ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง หรื อ
มหาวิทยาลัยเรียนเชิญ
(8) หลีกเลี่ยง ปองกัน ความเสื่อมเสียชื่อเสียงตอมหาวิทยาลัย
(9) ไมกําหนดนโยบาย หรือสรางความผูกพันในภารกิจที่มหาวิทยาลัยไมสามารถดําเนินการ
ใหลุลวงได
2.3.5 แนวปฏิบัติรวมกันในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
(1) กอนการประชุม
(1.1) คณะวิชา หนวยงาน มหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตางๆ สงวาระการประชุม ตาม
กําหนดเวลาในปฏิทินที่กําหนดไว (กอนการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2 สัปดาห)
กรณีไมสามารถนําเสนอวาระไดตามกําหนดและเปนเรื่องเรงดวนจําเปนที่จะตอง
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหทําบันทึกชี้แจง เหตุผลความจําเปน สงที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแลวนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการตอไป
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ทั้งนี้เพื่อมิใหมีวาระแจกเพิ่มเติมในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย หรือมีนอยที่สุด
(1.2) วาระที่นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตองผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณบดี กบพ.กบม. คณะกรรมการชุดตางๆ ตามที่กําหนด ใหเรียบรอยมีขอสรุป มีขอยุติแลวเทานั้น จึงจะนําเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยพิจาณานําเขาที่ประชุมสภาฯ
กรณีที่ประชุมคณบดี กบพ.กบม. คณะกรรมการชุดตางๆ มีมติเห็นชอบรวมกันแลว
แตมีผูเห็นตาง และตองการจะอภิปรายในที่ประชุมสภาฯ ใหดําเนินการดังนี้
- ใหเสนอประเด็นที่เห็นตางและตองการจะอภิปรายเปนญัตติ พรอมเหตุผล ขอมูล
ประกอบที่ชัดเจน ตอนายกสภามหาวิทยาลัย
- นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
- กรณีอนุญาต ในวันประชุมสภามหาวิทยาลัย อภิปรายตามประเด็นที่ไดรับอนุญาตนั้น
(1.3) ในการพิจารณาเรื่องที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรพิจารณารวมกัน
ใหรอบคอบวาเปนอํานาจ หนาที่ของสภามหาวิทยาลัย หรือผูบริหารมหาวิทยาลัย หากเปนอํานาจ หนาที่ของฝาย
บริหารก็พิจารณาตัดสินในที่ประชุมผูบริหาร หากเปนอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ก็ควรพิจารณาดวยเปน
อํานาจตามขอใด เพื่อใหการทํางานมีความชัดเจนไมกาวกายกัน
(1.4) ข อ มู ล เอกสารประกอบการประชุ ม สภาฯ มหาวิ ท ยาลั ย คณะวิ ช า หน ว ยงาน
คณะกรรมการชุดตางๆ จะตองจัดทําขอมูล เอกสารประกอบการพิจารณาใหครบถวน ชัดเจน กระชับ เขาใจงาย
อาทิ
- กรณีเปนหลักสูตร ใหจัดทําเอกสารเปน CD เพื่อประกอบการพิจารณา
- สําหรับเรื่องที่มีขอมูล จํานวนมาก ใหจัดทําเปนบทสรุปดวย
- การเสนองบประมาณ ควรมีขอมูลเชิงวิเคราะหเปรียบเทียบ เปนตน
ทั้งนี้โดยใหที่ประชุมคณบดี คณะกรรมการชุดตางๆ ชวยพิจารณาเรื่องการจัดทําขอมูล
ตางๆ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดวย
(1.5) ฝายเลขานุการฯ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทําสรุประเบียบวาระการประชุม ซึ่งมี
เนื้อหาที่ครบถวน ชัดเจน พรอมประเด็นขอกฎหมายและเอกสารประกอบการพิจารณา
(1.6) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย การจัดสงระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยให
กรรมการสภาฯ ลวงหนา 7 วันกอนการประชุมสภาฯ
(1.7) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ศึกษาเอกสารระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
(1.8) การประชุม หารือภายในอยางไมเปนทางการรวมกันของนายกสภามหาวิทยาลัย
ผูบริหารมหาวิทยาลัย ฝายเลขานุการ เพื่อเตรียมความพรอมในการพิจารณาเรื่องตางๆ
(2) วันประชุมสภามหาวิทยาลัย
(2.1) ในการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ
วาระการประชุม โดยควรใหขอมูลในเรื่องนั้นๆ โดยสรุป เพื่อใหกรรมการไดทราบความเปนมา บริบท ศักยภาพ
ความพรอมของมหาวิทยาลัย เพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีความเขาใจในเรื่องที่นําเสนอ และชวยใหการ
พิจารณาเปนไปอยางรวดเร็วและรอบคอบ
(2.2) การประชุม การอภิปราย
- ยึดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการประชุม พ.ศ. 2531
- ใหอภิปรายในประเด็นที่กําลังพิจารณา และใหเวลาอยางเหมาะสม
- ควรเนนใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
- ควรใชเวลาในการพิจารณาแตละวาระอยางเหมาะสม
45
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(2.3) ในการประชุมทุกครั้งมหาวิทยาลัยควรนําเสนอวาระเชิงนโยบาย วาระเพื่อการพัฒนา
หรือเรื่องที่กําลังเปนประเด็นที่อยูในความสนใจ
(2.4) สรางบรรยากาศในการประชุมที่สรางสรรค
- การใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นในทางที่สรางสรรค
- ยอมรับความคิดเห็นตางของกันและกันดวยเหตุผลและหาขอยุติโดยยึดประโยชนของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษา
(2.5) เมื่อจบการพิจารณาแตละวาระเลขานุการสภาฯ จะสรุปมติการประชุม รวมทั้งขอสังเกต
ขอเสนอแนะในภาพรวมโดยสังเขป เพื่อใหที่ประชุมไดเขาใจรวมกัน อาจจะเสริม ทวงติงหากยังไมชัดเจน ครบถวน
สมบูรณ
(2.6) ใชเวลาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ไมเกินครั้งละ 3 ชั่วโมง
(3) หลังการประชุมสภามหาวิทยาลัย
(3.1) ฝายเลขานุการจัดทํา รางรายงานการประชุมที่ครบถวน ชัดเจน ถูกตอง รวดเร็ว
(3.2) เวียน ราง รายงานการประชุมสภาฯ ใหกรรมการสภาฯ พิจารณา หากกรรมการสภาฯ
ประสงคจะแกไขขอใหแจงฝายเลขานุการสภาฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(3.3) สํานักงานสภามหาวิทยาลัยสรุปมติใหมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
(3.4) ขอใหมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ผูรับผิดชอบ รายงานผลการดําเนินงานตาม
มติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ใหฝายเลขานุการสภาฯ ใหครบถวน ตามเวลาที่กําหนด
กรณีมติเรื่องใดตองใชเวลาในการดําเนินการสามารถแจงผลใหทราบในภายหลัง โดยให
แจงความคืบหนาของการดําเนินงานเปนระยะ ๆ และเมื่อสามารถดําเนินการไดเสร็จสมบูรณแลวใหสรุปแจงให
สภามหาวิทยาลัยทราบดวย
(3.5) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เผยแพรรายงานการประชุมสภาฯที่ผานการรับรองแลวให
ผูบริหาร คณะวิชา หนวยงานทราบ พรอมทั้งเผยแพรไวในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
(4) อื่นๆ
(4.1) เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวาเรื่องที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องใดเปน
งานประจํา จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาบรรจุเปนวาระเพื่อพิจารณาทักทวง เพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อใหการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยรวดเร็วมากขึ้น อาทิ วาระเรื่อง การพิจารณารายชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับ
บัณฑิตศึกษา เปนตน
(4.2) เสนอใหมีการแกไขขอบังคับฯ การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531
3.โครงการประชุมระดมความคิ ดเห็น ของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อการพั ฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2558 (ครั้งที่ 3) หัวขอ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
จั ด เมื่ อ วั น ที่ 26-27 กั น ยายน 2558 ณ ห อ งไพลิ น โรงแรมสามพราน ริ เ วอร ไ ซต อ.สามพราน
จ.นครปฐม
3.1 วัตถุประสงค
(1) เพื่อระดมความคิดเห็นรวมกันของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารของมหาวิทยาลัย
ในการกําหนดทิศทาง และการดําเนินงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
(2) เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย
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3.2 ผูเขารวมประชุมฯ มีจํานวน 42 คน จากจํานวนทั้งหมด 66 คน คิดเปนรอยละ 63.64
3.3 สรุปการประชุมระดมความคิดฯ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร สรุปไดดังนี้
ดาน
1. การผลิต
บัณฑิต/
หลักสูตร/
นักศึกษา

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

1.1 การเรียนการสอน
1.1.1 ควรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหนักศึกษาในทุกระดับเพิ่มขึ้น ทั้งเนื้อหาวิชาใน
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ เปนตน
1.1.2 การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม ควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหนักศึกษา
มากขึ้น เพื่อ ให คุณ ธรรมความดี ฝง อยูในจิ ตใจของนั ก ศึก ษา และจะเปนจุ ดเด นของนั กศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรตอไป
1.1.3 ควรปรับการเรียนการสอนโดยใชปญหา (problem base) โจทยชุมชน (Issue base)
ให ม ากขึ้ น ซึ่ ง จะช ว ยให เ กิ ด การเรี ย นรู ร ว มกั น ของอาจารย นั ก ศึ ก ษา ผ า นกระบวนการคิ ด
วิเคราะห การนําความรูไปใช สิ่งสําคัญคือจะเกิด การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และองคความรูใหม ที่เปนประโยชนตอสังคม ประเทศชาติ และเปนการสรางชื่อเสียง
ใหแกมหาวิทยาลัยดวย
1.2 หลักสูตร หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะใน
สังคมปจจุบันที่บริบทของสังคม และของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว วิชาศึกษาทั่วไปจะ
เปนพื้นฐานสําคัญในการชวยใหนักศึกษาเรียนรู และปรับตัว ฯลฯ
1.2.1 ควรกําหนดใหมีรายวิชา ศิลปากรศึกษา เพื่อใหนักศึกษารูจักรากเหงาของมหาวิทยาลัย
และมีความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน ใหนักศึกษาทุกคณะไดทํากิจกรรม เรียนรวมกันโดยใช
area base การยกตัวอยางงานบูรณการศิลปศาสตรที่ประสบความสําเร็จ งานเชิงความคิด
สรางสรรค เมื่อนักศึกษาไดซึมซับสิ่งตางๆ เหลานี้ ก็จะเปนการสรางอัตลักษณใหนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรดวย
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ดาน

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
1.2.2 ควรเปดหลักสูตรเกี่ยวกับดานคอมพิวเตอร เพื่อสราง programmer ซึ่งประเทศไทยยัง
ขาดแคลนจํานวนมาก โดยอาจจะศึกษาตามแนวทางของประเทศอินเดีย หรือมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ ซึ่งประสบความสําเร็จในการผลิตกําลังคนดานนี้
1.2.3 การพัฒนาหลักสูตรกลางที่เปนการบูรณาการสาขาวิชาตางๆ และใหนักศึกษาเรียน
รวมกัน
1.3 นักศึกษา ควรหาแนวทาง มาตรการในการเพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติใหเขามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยใหมากขึ้น อาทิ จัดหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) ในสาขาวิชาที่นักศึกษา
ชาวต า งชาติ ให ค วามสนใจ อาทิ การฝ ก ภาษาไทย ศิ ล ปะ ประวั ติศ าสตร โบราณคดี การให
ทุนการศึกษา การประชาสัมพันธ การพัฒนาหลักสูตร เปนตน
2. กิจการ
2.1 ควรหามาตรการใหนักศึกษาทํากิจกรรม/รวมกิจกรรมนักศึกษาใหมากขึ้น
นักศึกษา
2.2 การจัดกิจกรรมนักศึกษาควรมีการบูรณาการรวมกันในหลายๆ มิติ อาทิ การเรียนการสอน
คุณธรรมจริยธรรม อัตลักษณนักศึกษา ความสั มพันธของนักศึกษาแตล ะวิทยาเขต ซึ่งจะเกิ ด
ประโยชนมากขึ้น
2.3 ควรพิจารณาปรับ กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับงานการจัดกิจการนักศึกษา ที่เปนอุปสรรคตอการ
ทํางาน โดยเฉพาะกฎระเบียบดานการเงิน เพื่อใหเอื้อตอการจัดกิจรรม รวมทั้งควรแนะนําให
นักศึกษาเขาใจกฎ ระเบียบ ขั้ นตอนการทํางานตางๆ ดวยเพื่ อใหสามารถดํา เนินการไดอยา ง
ถูกตอง รวดเร็ว
2.4 ควรปรับวิธีการ/ขั้นตอนการทํางาน การประสานงานของเจาหนาที่กองกิจการนักศึกษา ใน
การใหคําปรึกษา เอื้ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา ใหมีประสิทธิภาพมากขึน้
2.5 ควรพิจารณาปรับใหมีนายกสโมสรนักศึกษาทุกวิทยาเขต เพื่อใหการทํางานมีความเหมาะสม
สอดคลองกับแตละวิทยาเขตและมีความรวดเร็วมากขึ้น
ควรเนนการวิจัยสรางสรรคในลักษณะของการบูรณาการของสาขาวิชาตางๆ ใหมากขึ้น รวมทั้ง
3. ดาน
การวิจัย
เนนการใชพื้นที่เปนกรณีศึกษา (area base) เพื่อใหการทํางานเกิดประโยชนตอชุมชน สังคม
นอกจากนั้นอาจจะนําประเด็นปญหา การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ประเทศ มาเปนแนวทางในการ
ทํางานวิจัย อาทิ ปญหาดานสิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม
4. ดาน
มหาวิทยาลัยมีตนทุนดานศิลปวัฒนธรรม มีการจัดบริการวิชาการจํานวนมาก ซึ่งถือเปนจุดแข็ง
ศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและทุกคณะวิชาหนวยงาน ควรวางแผนและรวมกันดําเนินการ
/บริการวิชาการ อยางจริงจัง ในเรื่องดังกลาว อาทิ
4.1 การเปนผูชี้นําสังคม นําเสนอนโยบายการพัฒนา และการแกไขปญหาดานศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศ และเมื่อมหาวิทยาลัยดําเนินการแลว จะนํามาซึ่งชื่อเสียง การไดรับการยอมรับและ
สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของประเทศ หรือของโลกได
4.2 การบูรณาการสรางความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการให
ความรู การถายทอดความรู เพื่อชวยสังคม เศรษฐกิจ การทองเที่ยว อาทิ การพัฒนาสินคา การ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา OTOP / SME เปนตน
4.3 ควรนําองค ความรูที่มีอยูมาเผยแพรสูสั งคมภายนอกใหมากขึ้น โดยอาจจะจั ดเปนงาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรม งานศิลปากร Expo เพื่อแสดงผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปนการ
ประชาสั ม พั น ธ ม หาวิ ทยาลั ย และสามารถขยายผล ในการเชื่ อ มต อ สร า งเครื อ ข า ยระหว า ง
มหาวิทยาลัยกับภาคสวนตางๆ ทั้ง ภาคอุตสาหกรรม ผูใชบัณฑิต สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ
ทั้งนี้ หากสามารถดําเนินการไดจะนํามาซึ่งประโยชนอยางมากมาย ทั้งในดานซื่อเสียง การ
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ได รั บการยอมรั บ งบประมาณ การพั ฒ นาประเทศ การสร า งความสั ม พั นธ ร ะหว า งประเทศ
นอกจากนั้นยังสามารถจะนําจุดเดนในดานนี้ไปใชในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตอไปดวย
5. อาจารย / 5.1 ควรมีเวทีใหอาจารยในคณะวิชาตางๆ ไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูและทํางานรวมกัน ซึ่งจะ
บุคลากร
กอใหเกิดการทํางานในเชิงบูรณาการ ความคิดสรางสรรค และการสรางนวัตกรรมตางๆ
5.2 ควรปรับตัว ปรับวิธีคิด วิธีการทํางาน ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานใหมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ
5.3 ควรพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศแกอาจารย และบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน การเขาสูประชาคมอาเซียนและความเปนนานาชาติของมหาวิทยาลัย
6. ดานการ
6.1 ควรเพิ่ ม การสื่ อ สารทั้ ง ภายในองค ก ร และภายนอก ให ม ากขึ้ น โดยผ า นช อ งทางต า งๆ
บริหาร/การ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยและทุกหนวยงานควรรวมมือกันจัดกิจกรรม/โครงการประชาสัมพันธ
สื่อสาร
มหาวิทยาลัยขนาดใหญ เพื่อใหประชาคมและนานาชาติไดรูจักมหาวิทยาลัยศิลปากรมากขึ้น
6.2 การทํางาน การบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาล และมีมาตรฐาน ในการกํากับ ติดตาม การ
ทํางานของหนวยงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
7. การจัดตั้ง 7.1 การจัดตั้งหนวยงานใหม
หนวยงาน
7.1.1 ควรนําภารกิจของมหาวิทยาลัย บริบทตางๆ ใน 10-15 ป ขางหนา มาพิจารณาว า
ใหม/การปรับ มหาวิทยาลัย ควรจัดตั้งศูนย สถาบัน อะไรบาง อาทิ ศูนยอินเดียศึกษา ศูนยสรางสรรคศิลปะและ
โครงสรางการ การออกแบบอาเซียน โดยในการจัดตั้งหนวยงานใหม มหาวิทยาลัยจะตองเตรียมวางแผนการ
บริหาร
ดําเนินการในแตละขั้นตอนใหละเอียดรอบคอบ รวมทั้งโครงสรางการบริหารงาน งบประมาณ
และความกาวหนา เปนตน
7.1.2 ควรจัดตั้ง Intelligence Unit และ Start up เพื่อติดตามและสงสัญญาณการ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให ทุ ก ฝ า ยทราบและเตรี ย มตั ว เตรี ย มความพร อ มให ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลง
7.2 การปรั บโครงสร า งการบริ หาร ทั้ ง ในระดั บคณะวิ ช า ศูนย สถาบั น สํ า นัก กองตา งๆ ใน
สํานั กงานอธิ การบดี โดยการนํ าภารกิจ บริบทเมื่อ มหาวิ ทยาลั ยปรับเปลี่ยนสถานภาพเป น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และแผนพัฒนาตางๆ มาวิเคราะหอยางละเอียด รอบคอบ และยึด
หลักลดความซ้ําซอนของภารกิจ ลดขั้นตอนการทํางาน การบูรณาการการทํางาน ความเชื่อมโยง
ประสานกัน เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ซึ่งการดําเนินการดังกลาวอาจจะตองมีการ
ยุบ รวม หนวยงาน และปรับโครงสรางของหนวยงานดวย อาทิ
7.2.1 ศูนย สถาบัน สํานัก ที่มีอยูในปจจุบันมีภารกิจอะไรบาง ควรปรับเพิ่มลดภารกิจอะไร
การดําเนินงานในปจจุบันมีปญหา อุปสรรคอยางไร แนวทางการสงเสริมใหเจริญกาวหนา เพื่อให
การทํางานสามารถตอบสนอง/ สนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยไดมากขึ้น อาทิ ศูนยสันสกฤต
ศึกษา เมื่อมีภารกิจบทบาทหนาที่ที่เพิ่มขึ้น โครงสรางการบริหารควรสังกัดคณะโบราณคดี หรือ
มหาวิทยาลัย
7.2.2 สํานักงานอธิการบดี ควรพิจารณาวิเคราะห ทบทวนภารกิจของกองตางๆ เพื่อใหการ
ทํางานสามารถสนับสนุนมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การลดขั้นตอนการ
ทํางานมีการบูรณาการการทํางานรวมกัน การเชื่อมโยงและประสานระหวางกองตางๆ เพื่อใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น
นอกจากนั้ น การปรั บ โครงสร า งการบริ ห ารให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะช ว ยลดงบประมาณ
คาตอบแทนผูบริหารในระดับตางๆ ลงดวย
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8. การเขาสู
ประชาคม
อาเซียน
9. สภา
มหาวิทยาลัย
10. ศิษยเกา
11. อื่นๆ
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8.1 มหาวิทยาลัยควรมีบทบาท ในการชวยคนไทยในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน อาทิ การให
ความรูเรื่องเพื่อนบาน วัฒนธรรม เปนตน
8.2 การเตรียมความพรอมของบุคลากรและนักศึกษา โดยควรใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาไป
ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในประเทศอาเซียน เพื่อ นํา ความรู เกี่ ยวกั บภาษา วั ฒนธรรม มาชวย
พัฒนามหาวิทยาลัยตอไป
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ควรมีบทบาทสําคัญในการหารายได โดยอาศัยเครือขาย
ที่มีความสัมพันธ และบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู เพื่อนํามาสนับสนุนมหาวิทยาลัยใหสามารถ
สรางความเปนเลิศทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน สงเสริมใหสมาคมศิษยเกามีความเขมแข็งมากขึ้น และใชศักยภาพของ
ศิษย เก าใหม ากขึ้ น อาทิ การบริ จาคเงินสนับสนุ นมหาวิ ทยาลั ย การเชิ ญเปน อาจารย ในการ
ถายทอดความรูประสบการณแกนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ควรหาวิ ธี ก าร ให ภ าคเอกชนที่ ป ระสงค จ ะบริ จ าคเงิ น สนั บ สนุ น กิ จ การของ
มหาวิทยาลัย สามารถนําเงินบริจาค ไปใชในการลดหยอนภาษีได และชวยใหมหาวิทยาลัยมี
งบประมาณสนับสนุนภารกิจตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น
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การเปดสอน การปรับปรุงหลักสูตร และยกเลิก
1.การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมกระทบโครงสราง 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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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
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56.
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หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาโททัศนศิลป ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร ฉบับป พ.ศ.2554
คณะอักษรศาสตร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ.2554 คณะโบราณคดี
หลักสูตรวิชาโทประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ.2554 คณะโบราณคดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ.2554 คณะโบราณคดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.2554 คณะโบราณคดี
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.2555
วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ (5ป) ฉบับป
พ.ศ.2556 คณะศึกษาศาสตร
การปรับปรุงแกไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป พ.ศ.2554
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ.2554 คณะโบราณคดี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ฉบับป พ.ศ.2557 บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ฉบับป พ.ศ.2557 บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2554 บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ.2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 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
วิทยาลัยนานาชาติ
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 สาขาวิชาโบราณคดี 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 สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว 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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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. การปรับปรุงแกไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป พ.ศ.2554
107. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับป พ.ศ.2557
บัณฑิตวิทยาลัย
108. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ.2555
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
109. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 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 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 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 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ 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 สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย
146. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 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 ฉบับป 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 สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการ
173. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 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. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 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 สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ฉบับป พ.ศ. 2555
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
189. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร ฉบับป พ.ศ. 2554 คณะอักษรศาสตร
190. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร
191. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 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 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ 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.ปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตรจํานวน 11 หลักสูตร
1. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ (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. หลั ก สู ตรบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต สาขาวิช าการตลาดการจัดงานและกิจ กรรมสัน ทนาการ (หลัก สูต ร
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) บัณฑิตวิทยาลัย
7. หลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิล ปะเสีย ง (หลักสูตรพหุวิทยาการ/
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) บัณฑิตวิทยาลัย
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ.
2558) บัณฑิตวิทยาลัย
9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) บัณฑิตวิทยาลัย
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)
บัณฑิตวิทยาลัย
11. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) บัณฑิตวิทยาลัย
4.ปดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร
1. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาการสารสนเทศภู มิ ศ าสตร ฉบั บ ป 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. หลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านวั ต กรรมการออกแบบและการจั ด การโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย (หลักสูตรพหุวิทยาการ/ หลักสูตรใหม พ.ศ.2559) บัณฑิตวิทยาลัย
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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. แต ง ตั้ ง ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ประสงค ศิ ริ ว งศ วิ ไ ลชาติ ภาควิ ช าเทคโนโลยี อ าหาร 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 ไชยพจนพานิช 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
ผูไดรับการสรรหาใหดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร
14. แตงตั้ง ผศ.ดร.พวงทิพย เกียรติส หกุล ภาควิช าประวัติศาสตร 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. ขอตกลงความร ว มมื อทางวิ ชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิล ปากรกับ Namseoul University
สาธารณรัฐเกาหลี
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