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

 

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

 

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

   

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

           สําหรับการทํางานของสภามหาวิทยาลัยในป พ.ศ.2559 ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกฝาย                 
จึงขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร บุคลากร รวมถึงนักศึกษาทุกทาน และในการทํางานของสภา
มหาวิทยาลัยใน  ป พ.ศ.2560 ยังคงตองเนนเรื่องการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตอไป เนื่องจากมีภารกิจหลาย
เรื่องยังอยูระหวางดําเนินการ อาทิ การปรับโครงสราง ขอบังคับตางๆ และหลายเรื่องควรปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
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ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตองชวยกันดําเนินการตอไป จึงขอเปนกําลังใจใหผูบริหาร บุคลากร และ
นักศึกษาทุกคน ไดรวมกันทํางานเพ่ือประโยชนและความกาวหนาของมหาวิทยาลัยศิลปากรตอไป 
 
                                                                               

                                                                              
              
              (นายภราเดช พยัฆวิเชียร) 
                                                   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร                                                      
                                                       19 กรกฎาคม 2560 
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              ในรอบป พ.ศ.2559 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมจํานวน 11 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุมจํานวน 
233 เรื่อง จําแนกเปนวาระแจงเพ่ือทราบ จํานวน 85 เรื่อง วาระเพ่ือพิจารณา จํานวน 142 เรื่อง วาระเชิง
นโยบาย จํานวน 6 เรื่อง โดยเฉลี่ยประชุมครั้งละ 22 เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยมาเขารวมประชุมโดยเฉลี่ย
ครั้งละ 32 คน ( จากจํานวนท้ังหมด 37 คน) คิดเปนรอยละ 86.49 
 

ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย สรุปไดดังนี้ 
 1.การดําเนินงานตามอํานาจ หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.2559 สรุปไดดังนี้ 

1.1 ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ แดสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1.2 เห็นชอบแผนตางๆ อาทิ 1) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559- 
30 กันยายน 2560) 2) ราง นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใช
ประกอบการสรรหาอธิการบดีคนใหม และ 3) แผนพัฒนาของคณะวิชา หนวยงาน จํานวน 5 สวนงาน 

1.3 เห็นชอบขอบังคับ จํานวน 20 ฉบับ ระเบียบ จํานวน 2 ฉบับ และประกาศ จํานวน 10 ฉบับ อาทิ 
ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ... และ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

1.4 อนุมัติเก่ียวกับหลักสูตร ดังนี้ 1) การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 135 
หลักสูตร 2) การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตรจํานวน 38 หลักสูตร 3) 
การเปดหลักสูตรใหม จํานวน 5 หลักสูตร 4) การปดหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร และ 5) การเปดสอนหลักสูตร
ในลักษณะโครงการพิเศษ จํานวน 2 หลักสูตร 

1.5 เห็นชอบผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ จํานวน 4 ราย และผูสมควรไดรับเกียรติบัตร
ศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 3 ราย 

1.6 อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 5,279 ราย 
1.7 อนุมัติงบประมาณรายรับจากงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน  

1,820,766,500 บาท และงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 
2,149,055,700 บาท (จากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 + เงินสะสม) 

1.8 แตงตั้งผูบริหาร ดังนี้ 1) เห็นชอบใหผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท เปนผูสมควรดํารง
ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 2) แตงตั้งคณบดี และผูอํานวยการศูนย จํานวน 7 สวนงาน 

1.9 เห็นชอบผูสมควรดํารงตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 1) ระดับศาสตราจารย จํานวน 2 ราย 
2) ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 5 ราย และ3) ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 37 ราย  

1.10 แตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือชวยกลั่นกรองงาน และดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1) คณะกรรมการพิจารณากําหนดนโยบาย เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใช
ประกอบการสรรหาอธิการบดีคนใหม 2) คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 3 กลุมสาขา 3) คณะกรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และ 4) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก จํานวน 9 หนวยงาน 

1.11 เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) และ รับทราบ



ฉ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการศูนย จํานวน 7 ราย อาทิ 
คณบดีคณะโบราณคดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

 

2.การดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และท่ี
ไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

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

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

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

2.4 เห็นชอบรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา และระดับมหาวิทยาลัย 

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

2.6 พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร 
จํานวน 6 ราย อาทิ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    

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

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

 

3.2 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานกรรมการ)  

 

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

 

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

คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง โดยสรุปดังนี้ 

ช

1 )  สภามหาวิทย าลัยมอบหมายใหพิจารณา ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับรายงานทางการเงิน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2557 ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตามขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  

2) ใหน โยบายแกมหาวิทยาลัย เ พื่อ ไปดํา เนินการ  ดานการกํากับดูแลในระบบตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ระบบควบคุมภายใน (Internal Control) การวางแผนงานตรวจสอบตามฐานความ
เสี่ยง (Risk Based Audit) การจัดการความเสี่ยงดานการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัย 

 

3.4 คณะกรรมการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน (นางดวงสมร วรฤทธิ์ เปนประธานกรรมการ)  
คณะกรรมการไดกลั่นกรองงบประมาณ การเงิน กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และให

ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้ 
1) กลั่นกรองเรื่องกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา อาทิ งบประมาณรายจายจากเงินรายได 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 การปรับปรุง/กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรตางๆ ท้ังหลักสูตรปกติ 
และหลักสูตรโครงการพิเศษ พิจารณาบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูง เงินประจําตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย และ
หลักเกณฑวิธีการจายเงิน 

2) สภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหพิจารณา ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับรายงานทางการเงิน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2557 ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตามขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

3) ใหขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย อาทิ การปรับปรุงระบบการเงินและบัญชีจากระบบเดิม มา
เปนระบบใหม การพิจารณานําเงินไปลงทุนหาผลประโยชนเพ่ิมเติม 

3.5 คณะกรรมการกล่ันกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปนประธานกรรมการ)  

คณะกรรมการไดกลั่นกรอง ระเบียบ ขอบังคับกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 3 
ฉบับ อาทิ ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําท่ีรับเขาใหม พ.ศ. .... 

 

3.6 คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปนประธาน
กรรมการ)  

คณะกรรมการไดพิจารณาเรื่องอุทธรณและรองทุกขท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรรองมา 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการพิจารณารองทุกข จํานวน 5 ราย  

 

3.7 คณะกรรมการพิจารณาตําแหน งทางวิชาการ  (ศาสตราจารย กิตติ คุณ ดร .บวรศักดิ์             
อุวรรณโณ เปนประธานกรรมการ)  

คณะกรรมการไดพิจารณาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา จํานวน 51 ราย จําแนกเปน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 41 ราย รองศาสตราจารย จํานวน 5 ราย 
ศาสตราจารย จํานวน 4 ราย และ ศาสตราจารยพิเศษ จํานวน 1 ราย 

 

3.8 คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร  
คณะกรรมการไดกลั่นกรองหลักสูตรตางๆ กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ จํานวน 

42 หลักสูตร จําแนกเปน ระดับปริญญาตรี จํานวน 28 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 14 หลักสูตร  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการศูนย จํานวน 7 ราย อาทิ 
คณบดีคณะโบราณคดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

 

2.การดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และท่ี
ไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

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

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

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

2.4 เห็นชอบรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา และระดับมหาวิทยาลัย 

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

2.6 พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร 
จํานวน 6 ราย อาทิ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    

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

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

 

3.2 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานกรรมการ)  

 

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

 

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

คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง โดยสรุปดังนี้ 
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1 )  สภามหาวิทย าลัยมอบหมายใหพิจารณา ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับรายงานทางการเงิน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2557 ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตามขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  

2) ใหน โยบายแกมหาวิทยาลัย เ พื่อ ไปดํา เนินการ  ดานการกํากับดูแลในระบบตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ระบบควบคุมภายใน (Internal Control) การวางแผนงานตรวจสอบตามฐานความ
เสี่ยง (Risk Based Audit) การจัดการความเสี่ยงดานการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัย 

 

3.4 คณะกรรมการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน (นางดวงสมร วรฤทธิ์ เปนประธานกรรมการ)  
คณะกรรมการไดกลั่นกรองงบประมาณ การเงิน กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และให

ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้ 
1) กลั่นกรองเรื่องกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา อาทิ งบประมาณรายจายจากเงินรายได 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 การปรับปรุง/กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรตางๆ ท้ังหลักสูตรปกติ 
และหลักสูตรโครงการพิเศษ พิจารณาบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูง เงินประจําตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย และ
หลักเกณฑวิธีการจายเงิน 

2) สภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหพิจารณา ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับรายงานทางการเงิน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2557 ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตามขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

3) ใหขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย อาทิ การปรับปรุงระบบการเงินและบัญชีจากระบบเดิม มา
เปนระบบใหม การพิจารณานําเงินไปลงทุนหาผลประโยชนเพ่ิมเติม 

3.5 คณะกรรมการกล่ันกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปนประธานกรรมการ)  

คณะกรรมการไดกลั่นกรอง ระเบียบ ขอบังคับกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 3 
ฉบับ อาทิ ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําท่ีรับเขาใหม พ.ศ. .... 

 

3.6 คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปนประธาน
กรรมการ)  

คณะกรรมการไดพิจารณาเรื่องอุทธรณและรองทุกขท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรรองมา 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการพิจารณารองทุกข จํานวน 5 ราย  

 

3.7 คณะกรรมการพิจารณาตําแหน งทางวิชาการ  (ศาสตราจารย กิตติ คุณ ดร .บวรศักดิ์             
อุวรรณโณ เปนประธานกรรมการ)  

คณะกรรมการไดพิจารณาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา จํานวน 51 ราย จําแนกเปน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 41 ราย รองศาสตราจารย จํานวน 5 ราย 
ศาสตราจารย จํานวน 4 ราย และ ศาสตราจารยพิเศษ จํานวน 1 ราย 

 

3.8 คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร  
คณะกรรมการไดกลั่นกรองหลักสูตรตางๆ กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ จํานวน 

42 หลักสูตร จําแนกเปน ระดับปริญญาตรี จํานวน 28 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 14 หลักสูตร  
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3.9 คณะกรรมการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล             
(นายสุมนต สกลไชย เปนประธานกรรมการ)          

คณะกรรมการไดกลั่นกรองงานกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย อาทิ การจัดสรรกรอบอัตรา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2559 แนวทางการบริหารงานบุคคลในการเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ การเสนอใหทบทวนการขอกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึน และการกําหนดบัญชีเงินเดือนบุคลากร
เม่ือเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 

3.10 คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยศิลปากร (นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ เปนประธาน
กรรมการ) 

คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย อาทิ การพัฒนาพ้ืนท่ี
ของมหาวิทยาลัยในทุกวิทยาเขตใหใชประโยชนอยางคุมคา การจัดทํา Gallery / หอศิลปะ ท่ีมีชีวิต การนํา
องคความรูดานวิชาการท่ีมีอยูหลากหลายออกสูชุมชน ในลักษณะ Interactive หรือ Life University รวมท้ัง
การสรางความเขมแข็งแกชุมชน 

ซ
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สวนที่ 1 
ขอมูลเกี่ยวกับสภามหาวทิยาลัยศิลปากร 

 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
           มหาวิทยาลัยศิลปากรไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 ตั้งแตวันท่ี 2 กรกฎาคม 2559 โดยสภามหาวิทยาลัย
ประกอบดวย (มาตรา 20) 
 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 15 คน ซ่ึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ   

     แตงตั้ง จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

(3) อธิการบดี 

(4) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน และนายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร 

(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวน 6 คน ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  

     จํานวน 1 คน จากผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน 4 คน และจากผูดํารงตําแหนงหัวหนา 

     สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 1 คน 

(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวน 6 คน ซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจําผูทรงทําการสอน 

     ในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 5 ปและมิใชผูดํารงตําแหนงตาม (5) 
 

            ท้ังนี้ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 74 กําหนดโดยสรุป คือ ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 (จํานวน 37 คน) เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 และสามารถปฏิบัติหนาท่ีตอไปอีกไมเกิน 1 ปนับแตวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้บังคับใช โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มีดังนี้ 
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1) นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

    นายภราเดช   พยัฆวิเชียร 
    นายกสภามหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
 
 
 

 

                                                                  

 
         
 
       

 
 

              คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา                    นายณรงค   โชควัฒนา                         นางดวงสมร   วรฤทธ์ิ 
 

                                                                                                                                 
 

             
 
 
 
 
 

 
 

 
      ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์   อุวรรณโณ                   นายบุญชัย   เบญจรงคกุล                       นางสาวนวพร  เรืองสกุล 
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1) นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

    นายภราเดช   พยัฆวิเชียร 
    นายกสภามหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
 
 
 

 

                                                                  

 
         
 
       

 
 

              คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา                    นายณรงค   โชควัฒนา                         นางดวงสมร   วรฤทธ์ิ 
 

                                                                                                                                 
 

             
 
 
 
 
 

 
 

 
      ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์   อุวรรณโณ                   นายบุญชัย   เบญจรงคกุล                       นางสาวนวพร  เรืองสกุล 
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           ศ.พิเศษ พิสิฐ   เจริญวงศ                          นายอนุชาติ   คงมาลัย                          ศ.ดร.สนิท  อักษรแกว 

 

  

                                                                  

 
         
 
 
 
 
 
         
                     นายวีระ  โรจนพจนรัตน                          ศ.เกียรติคณุ ดร.สันติ  เล็กสุขุม               นายชัยณรงค   อินทรมีทรัพย 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         นายอภิสิทธ์ิ  ไลสตัรไูกล                             นายสุมนต  สกลไชย                      ศ.เกียรติคณุ อรศิริ  ปาณินท 

 
(ขอมูล ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2559) 
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ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 
 
 

     

                                                                                                         

 

 

   

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

ผศ.ดร.เชาวรีย  อรรถลังรอง 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

        

รองศาสตราจารยวัฒนา  เกาศัลย 
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

รศ.ดร.สืบสกุล  อยูยืนยง 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

ผศ. ดร.วรางคณา  นิพิทธสุขกิจ 
คณบดีคณะอักษรศาสตร 

รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ดานกิตติกุล 
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
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อาจารยดําริห  บรรณวิทยกิจ 
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร

ผศ.ดร.อริศร  เทียนประเสริฐ 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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                            รศ.ดร.อวยพร  อภิรักษอรามวง             ผศ.ดร.สุภาวดี  มานะไตรนนท                 ผศ.ดร. สุเชษฐ  สมุหเสนีโต 
                          คณะเภสัชศาสตร                   คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร          คณะวิศวกรรมศาสตรฯ 

 
 

4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                         นายไกรฤทธ์ิ  บุณยเกียรต ิ                                              รศ. ดร.บุญศร ี จงเสรีจิตต                  
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                        2. อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
      สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2559 และตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของ โดยสรุปดังนี้ 
 

 2.1 อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 สภา
มหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยอํานาจหนาท่ีเชนท่ีวานี้ใหรวมถึง 
 

 อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
(1) กําหนดนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
(2) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายใหมหาวิทยาลัยหรือสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกขอบังคับ 
ระเบียบ ประกาศสําหรับมหาวิทยาลัยหรือสวนงานนั้นเปนเรื่องๆ ไปก็ได 

(3) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(4) ออกขอบังคับเก่ียวกับการบริหารการเงิน พัสดุ และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  
(5) ออกขอบังคับวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดี และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
(6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุงการยุบรวมหรือการยกเลิกหลักสูตร

การศึกษา 
(7) อนุมัติการรับเขาสมทบและการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 
(8) อนุมัติการจัดการศึกษารวมและยกเลิกการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 
(9) อนุมัติการใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด ท้ังของมหาวิทยาลัยและท่ี

มหาวิทยาลัยจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน รวมท้ังอนุมัติใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ 

(10) อนุมัติการจัดตั้งการยุบเลิกวิทยาเขต 
(11) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการแบงหนวยงานภายใน

ดังกลาว 
(12) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 
(13) กําหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอ่ืนๆ 
(14) อนุมัติการกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การถือหุน การเขาเปนหุนสวน และการลงทุนหรือการวมลงทุน

ตามมาตรา 14 (8)  
(15) อนุมัติการจัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองคกรท่ีเปนนิติบุคคล หรือยกเลิกนิติบุคคลท่ีจัดตั้ง

ข้ึนตามมาตรา 14 (11) 
(16) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภา

มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารย
พิเศษ  

(17) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย  
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตามมาตรา 85 วรรคสาม
และกรรมการสภาวิชาการ 



รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 25598 Annual Report Silpakorn University Council 2016

8

(18) แตงตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจ
หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังมอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคล
ดังกลาวทําการแทนแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

(19) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

(20) รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
(21) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของสวนงานใดหรือของผูใด

โดยเฉพาะ 
 
 2.2 อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ในมาตราอ่ืนๆ 
มาตรา อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
46 ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินสวนงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
48 ใหสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดีและหัวหนาสวน

งานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ตามหลักเกณฑ ระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

50 ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีอันถูกตองและแยกตามสวนงานของมหาวิทยาลัย 
เปนไปตามหลักการควบคุมภายในท่ีดี มีสมุดลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย หนี้สิน ทุน 
รายได และคาใชจายตามความเปนจริง พรอมขอความอันเปนท่ีมาของรายการนั้นๆ และใหมีการ
ตรวจสอบภายในเปนประจํา  

51 ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจายสงผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย
ภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นบัญช ี

52 ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความ
เห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และใหทําการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญชี 

54 ใหผูสอบบัญชีจัดรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยหา
สิบวันนับแตวันสิ้นบัญชี เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี 

58 ศาสตราจารย จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
  สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนได โดยทําเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเษกษา 

59 ศาสตราจารยซ่ึงมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษและพนจากตําแหนงโดยไมมี
ความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาวิชาท่ีศาสตราจารยผู
นั้นมีความเชี่ยวชาญเพ่ือเปนเกียรติยศตอไป  

60 ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งจากผูซ่ึงไมไดเปนผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยตามคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 

61 สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสม และมิไดเปนคณาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัยเปนรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ได 

67 มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกผูซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเห็นวาทรงคุณวุฒิและ
คุณธรรมสมควรแกปริญญานั้นๆ ... 
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(18) แตงตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจ
หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังมอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคล
ดังกลาวทําการแทนแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

(19) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

(20) รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
(21) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของสวนงานใดหรือของผูใด

โดยเฉพาะ 
 
 2.2 อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ในมาตราอ่ืนๆ 
มาตรา อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
46 ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินสวนงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
48 ใหสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดีและหัวหนาสวน

งานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ตามหลักเกณฑ ระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

50 ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีอันถูกตองและแยกตามสวนงานของมหาวิทยาลัย 
เปนไปตามหลักการควบคุมภายในท่ีดี มีสมุดลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย หนี้สิน ทุน 
รายได และคาใชจายตามความเปนจริง พรอมขอความอันเปนท่ีมาของรายการนั้นๆ และใหมีการ
ตรวจสอบภายในเปนประจํา  

51 ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจายสงผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย
ภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นบัญช ี

52 ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความ
เห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และใหทําการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญชี 

54 ใหผูสอบบัญชีจัดรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยหา
สิบวันนับแตวันสิ้นบัญชี เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี 

58 ศาสตราจารย จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
  สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนได โดยทําเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเษกษา 

59 ศาสตราจารยซ่ึงมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษและพนจากตําแหนงโดยไมมี
ความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาวิชาท่ีศาสตราจารยผู
นั้นมีความเชี่ยวชาญเพ่ือเปนเกียรติยศตอไป  

60 ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งจากผูซ่ึงไมไดเปนผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยตามคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 

61 สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสม และมิไดเปนคณาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัยเปนรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ได 

67 มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกผูซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเห็นวาทรงคุณวุฒิและ
คุณธรรมสมควรแกปริญญานั้นๆ ... 
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 2.3 อํานาจหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

1. ใหความเห็นชอบการดําเนินการทําความตกลงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ  
    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง  แนวทางความตกลงร วมมือทางวิชาการระหว าง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ.2550  
      ขอ 5.2 การดําเนินการความตกลงทางวิชาการใดๆ ตองไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
โดยตองแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวัน ท่ีสภา
สถาบันอุดมศึกษาใหความเห็นชอบ       
2. ใหความเห็นชอบแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย 
    ตามประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
    ขอ 4 ใหสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาวางแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป 
(หรือกวานั้น) โดยกําหนดเกณฑ และวิธีการในการวิเคราะหความตองการคณาจารยเปนรายสาขาวิชาท่ี
ชัดเจน และนํามากําหนดจํานวนและคุณสมบัติของคณาจารยท่ีตองการเปนรายสาขาวิชาเปนรายป 
3. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตออายุราชการ และพิจารณาอนุมัติการตอเวลาราชการของ
อาจารย 
     ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
    ขอ 6 (1) สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยท่ีจะเกษียณอายุราชการ  
      (2) สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาดําเนินการอนุมัติตอเวลา
ราชการแกคณาจารยท่ีผานการพิจารณา  
4. การรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
    ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509(4)/ว1607 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2551 
เรื่อง แนวทางการดําเนินการรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ ก.พ.อ.ในการประชุมครั้งท่ี 
11/2551 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2551 ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการรับโอนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
ขอ 1 (1) ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง......  
5. การพิจารณารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 หนา 14 กําหนด 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีคณะวิชาและ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัย หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณา  
6. การพิจารณาเรื่องการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 
   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
พ.ศ. 2552   
   ขอ 5 ใหอธิการบดีขออนุญาตจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งตอสภาสถาบัน  



รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 255910 Annual Report Silpakorn University Council 2016
10

3. อํานาจหนาท่ีของนายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2531 กําหนดไวดังนี้ 
              3.1 นายกสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจหนาท่ี 
                (1) เปนประธานในท่ีประชุม และรักษาระเบียบการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับ 
                (2) ดําเนินกิจกรรมและเปนผูแทนในกิจการของสภามหาวิทยาลัย 
                (3) อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือตามท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยกําหนดไว 
 

             3.2 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจหนาท่ี 
               (1) ชวยนายกสภามหาวิทยาลัยในกิจการท่ัวไปหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
               (2) เม่ือนายกสภามหาวิทยาลัยไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ทําหนาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย และใหมีอํานาจและหนาท่ีเชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัยตามท่ี
กําหนดไว 
             3.3 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจหนาท่ี 
              (1) เชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยตามท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
               (2) จัดระเบียบวาระการประชุม เตรียมรายละเอียดและเอกสารท่ีเก่ียวของกับวาระการ
ประชุมตามท่ีประธานมอบหมาย 
               (3) แจงระเบียบเรื่องตอท่ีประชุม 
               (4) จัดทํารายงานการประชุม 
               (5) แจงมติของสภามหาวิทยาลัยไปยังผูท่ีเก่ียวของ 
               (6) เก็บรักษาเอกสารของสภามหาวิทยาลัย 
               (7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีประธานหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
               (8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 
  
4. สถิติเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 4.1 จํานวนระเบียบวาระการประชุม ในป พ.ศ. 2559 มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย 11 ครั้ง                 
มีระเบียบวาระการประชุมนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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3. อํานาจหนาท่ีของนายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2531 กําหนดไวดังนี้ 
              3.1 นายกสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจหนาท่ี 
                (1) เปนประธานในท่ีประชุม และรักษาระเบียบการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับ 
                (2) ดําเนินกิจกรรมและเปนผูแทนในกิจการของสภามหาวิทยาลัย 
                (3) อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือตามท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยกําหนดไว 
 

             3.2 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจหนาท่ี 
               (1) ชวยนายกสภามหาวิทยาลัยในกิจการท่ัวไปหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
               (2) เม่ือนายกสภามหาวิทยาลัยไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ทําหนาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย และใหมีอํานาจและหนาท่ีเชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัยตามท่ี
กําหนดไว 
             3.3 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจหนาท่ี 
              (1) เชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยตามท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
               (2) จัดระเบียบวาระการประชุม เตรียมรายละเอียดและเอกสารท่ีเก่ียวของกับวาระการ
ประชุมตามท่ีประธานมอบหมาย 
               (3) แจงระเบียบเรื่องตอท่ีประชุม 
               (4) จัดทํารายงานการประชุม 
               (5) แจงมติของสภามหาวิทยาลัยไปยังผูท่ีเก่ียวของ 
               (6) เก็บรักษาเอกสารของสภามหาวิทยาลัย 
               (7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีประธานหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
               (8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 
  
4. สถิติเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 4.1 จํานวนระเบียบวาระการประชุม ในป พ.ศ. 2559 มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย 11 ครั้ง                 
มีระเบียบวาระการประชุมนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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 ตารางท่ี 1 จํานวนระเบียบวาระการประชุม 
 

ครั้งท่ี  จํานวนวาระปกติ (เรื่อง) จํานวนวาระลับ (เรื่อง) รวมวาระ
การประชุม
แตละครั้ง 

 เพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณา เชิงนโยบาย วาระอ่ืนๆ เพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณา  
1/2559 2 6 1 - 2 4 15 
2/2559 5 7 - - 2 3 17 
3/2559 9 9 - - - 4 22 
4/2559 8 9 1 - 2 4 24 
5/2559 6 8 1 - 2 2 19 
6/2559 7 13 - - 3 4 27 
7/2559 5 11 - - 4 2 22 
8/2559 7 13 - - 2 5 27 
9/2559 5 7 2 - 1 4 19 
10/2559 6 11 1 - 2 5 25 
11/2559 5 6 - - - 5 16 
รวม
ท้ังหมด 

65 100 6 0 20 42 233 

เฉลี่ย 5.91 9.09 0.55 0 1.82 3.82 21.18 
 

         จากตารางท่ี 1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยแตละครั้งมีจํานวนวาระการประชุมโดยเฉลี่ย 
ประมาณ 22 เรื่อง จําแนกเปนวาระปกติ เรื่องเพ่ือทราบ ประมาณ 6 เรื่อง วาระเพ่ือพิจารณา ประมาณ        
9 เรื่อง วาระเชิงนโยบาย ประมาณ 1 เรื่อง และวาระลับ เรื่องเพ่ือทราบ ประมาณ 2 เรื่อง วาระลับเรื่องเพ่ือ
พิจารณา ประมาณ 4 เรื่อง   
 

4.2 จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม 
 

            กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 37 คน จําแนกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ (รวมนายกสภามหาวิทยาลัย) จํานวน 16 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร จํานวน 
10 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา จํานวน 9 คน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหนง 2 คน ในป พ.ศ.2559 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมประชุมในแตละครั้ง ดังนี้   
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  ตารางท่ี 2 จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุมในแตละครั้ง 
 

คร้ังท่ี กรรมการสภาฯ
ผูทรงคุณวุฒิ 

(16 คน) 

กรรมการสภาฯ 
ประเภทผูบริหาร 

(10 คน) 

กรรมการสภาฯ 
ประเภท

คณาจารยประจํา 
(9 คน) 

กรรมการสภาฯ 
โดยตําแหนง 

(2คน) 

รวม จํานวนผูเขา
ประชุมคิด
เปนรอยละ 

1/2559 14 10 8 2 34 91.89 
2/2559 14 10 8 2 34 91.89 
3/2559 10 10 7 2 29 78.38 
4/2559 13 9 7 2 31 83.78 
5/2559 12 8 8 2 30 81.08 
6/2559 14 9 9 2 34 91.89 
7/2559 11 10 8 2 31 83.78 
8/2559 10 10 7 2 29 78.38 
9/2559 14 10 8 2 34 91.89 
10/2559 13 10 9 2 34 91.89 
11/2559 14 10 9 2 35 94.60 
รวม 139 106 88 22 355 87.22 
เฉลี่ยจํานวน
กรรมการท่ี
เขารวม
ประชุม 

12 10 8 2 32 86.49 

 
           จากตารางท่ี 2 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมประชุมโดย
เฉลี่ยครั้งละ 32 คน จําแนกเปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 12 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูบริหาร 10 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 8 คน และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 2 คน  
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  ตารางท่ี 2 จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุมในแตละครั้ง 
 

คร้ังท่ี กรรมการสภาฯ
ผูทรงคุณวุฒิ 

(16 คน) 

กรรมการสภาฯ 
ประเภทผูบริหาร 

(10 คน) 

กรรมการสภาฯ 
ประเภท

คณาจารยประจํา 
(9 คน) 

กรรมการสภาฯ 
โดยตําแหนง 

(2คน) 

รวม จํานวนผูเขา
ประชุมคิด
เปนรอยละ 

1/2559 14 10 8 2 34 91.89 
2/2559 14 10 8 2 34 91.89 
3/2559 10 10 7 2 29 78.38 
4/2559 13 9 7 2 31 83.78 
5/2559 12 8 8 2 30 81.08 
6/2559 14 9 9 2 34 91.89 
7/2559 11 10 8 2 31 83.78 
8/2559 10 10 7 2 29 78.38 
9/2559 14 10 8 2 34 91.89 
10/2559 13 10 9 2 34 91.89 
11/2559 14 10 9 2 35 94.60 
รวม 139 106 88 22 355 87.22 
เฉลี่ยจํานวน
กรรมการท่ี
เขารวม
ประชุม 

12 10 8 2 32 86.49 

 
           จากตารางท่ี 2 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมประชุมโดย
เฉลี่ยครั้งละ 32 คน จําแนกเปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 12 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูบริหาร 10 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 8 คน และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 2 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในรอบป พ.ศ.2559 
 

ในรอบป พ.ศ.2559 (มกราคม –ธันวาคม 2559) สภามหาวิทยาลัยมีประชุมจํานวน 11 ครั้ง การ
ดําเนินการสรุปได ดังนี้ 

 
 

1.การดําเนินการตามอํานาจ หนาท่ีในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 มาตรา 22
  
 
1.1 กําหนดนโยบายในการบริหารงานมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (มาตรา 22 (1)) 

  

สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาและใหความเห็นชอบแผนตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัย คณะวิชา และ
คณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง เสนอ โดยสรุป ดังนี้ 

1.เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดสํานัก
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) และ 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560)  

 

โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุป คือ 
1) ในการทํางาน การพัฒนามหาวิทยาลัยไมควรนําเกณฑการประเมินของ QS มาเปนตัวกําหนดมาก

จนเกินไป จนทําใหมหาวิทยาลัยตองสูญเสียอัตลักษณบางประการไป แตควรมุงเนนและพัฒนาการทํางานในทุก
ภารกิจของสวนงานและมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหการประเมิน QS สูงข้ึน
ดวย   

2) ควรนําจุดแข็งของมหาวิทยาลัยมาใชใหเปนประโยชนมากข้ึน และเผยแพรผลงานใหเห็นเชิง
ประจักษ อาทิ การผลิตบัณฑิตสาขาศิลปะและการออกแบบท่ีมีคุณภาพ บัณฑิตท่ีประสบความสําเร็จในอาชีพ          
ซ่ึงจะชวยดึงดูดใหนักศึกษาในประชาคมอาเซียน นานาชาติเขามาเรียน 

3) การนําเสนอแนวทางการดําเนินการเพ่ือผลักดันแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัด
สํานักงบประมาณ ใหบรรลุเปาหมาย ควรเขียนเปนแผนการทํางานใหชัดเจน อาทิ การตั้งงบประมาณใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 จะดําเนินการอยางไร การกําหนดคาเปาหมาย การจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม/
โครงการ และการกํากับติดตาม อยางตอเนื่อง เปนตน 

4) การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ ในประเด็นท่ีสําคัญๆควรมี
การรายงานถึงระดับคณะวิชา และควรมีการเทียบเคียงกับระดับอาเซียน ซ่ึงจะทําใหคณบดีพยายามผลักดันผลงาน
ของตนเองใหสูงข้ึน  

5) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาสรางหลักสูตร ผลิตบัณฑิต จัดการเรียนการสอน และใหบริการทาง
วิชาการท่ีมีความสัมพันธกับชุมชน สังคม ใหมากข้ึน 
 

2.เห็นชอบราง นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใช
ประกอบการสรรหาอธิการบดีคนใหม (รายละเอียด ภาคผนวก ก หนาท่ี 37) 
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3.เห็นชอบแผนพัฒนาของคณะวิชา หนวยงาน ตามท่ีคณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ซ่ึงเขา
มาดํารงตําแหนงนําเสนอ จํานวน 5 สวนงาน คือ สํานักหอสมุดกลาง คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ 

 

โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุป คือ 
1) ในการจัดทําแผนพัฒนาคณะควรเรียงลําดับความสําคัญโดยควรมุงเนนจัดทํากิจกรรม โครงการท่ี

จะสงเสริมสนับสนุนจุดแข็ง ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย รวมท้ังแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
2) ในแผนพัฒนาควรเพ่ิมเรื่องทักษะของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อาทิ การคิดวิเคราะห ความคิด

สรางสรรค ใหชัดเจนมากข้ึน นอกเหนือจากท่ีไดเนนเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถดานภาษาตางประเทศ 
3) ขณะนี้รัฐบาลไดจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงจะมีการจัดกิจกรรม โครงการ

ตางๆ จํานวนมาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงควรติดตอประสานงานและศึกษาขอมูลวามี
กิจกรรม/โครงการใดท่ีคณะจะสามารถเขาไปมีสวนรวมไดบาง ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนินงานของ
คณะตอไป 

 

 
 

 
1.2 วางระเบียบและการออกขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย (มาตรา 22(2) (3) (4) และ (5)) 
 

ใหความเห็นชอบขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ รวม 35 ฉบับ แบงเปน 
1. ขอบังคับ จํานวน 20 ฉบับ  
2. ระเบียบ จํานวน 2 ฉบับ  
3. ประกาศ จํานวน 10 ฉบับ   
(รายละเอียด ภาคผนวก ข หนาท่ี 41) 
 

 
 

 
1.3 อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวมหรือยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
(มาตรา 22 (6)) 
 

อนุมัติการเปดสอน การปรับปรุงหลักสูตร และยกเลิกหลักสูตร รวมจํานวน 183 หลักสูตร ดังนี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 135 หลักสูตร 
2. ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตรจํานวน 36 หลักสูตร 
3. ปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ จํานวน 2 หลักสูตร 
4. เปดหลักสูตรใหม จํานวน 5 หลักสูตร 
5. ปดหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร 
6. เปดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ จํานวน 2 หลักสูตร 
(รายละเอียด ภาคผนวก ค หนาท่ี 44) 
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3.เห็นชอบแผนพัฒนาของคณะวิชา หนวยงาน ตามท่ีคณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ซ่ึงเขา
มาดํารงตําแหนงนําเสนอ จํานวน 5 สวนงาน คือ สํานักหอสมุดกลาง คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ 

 

โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุป คือ 
1) ในการจัดทําแผนพัฒนาคณะควรเรียงลําดับความสําคัญโดยควรมุงเนนจัดทํากิจกรรม โครงการท่ี

จะสงเสริมสนับสนุนจุดแข็ง ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย รวมท้ังแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
2) ในแผนพัฒนาควรเพ่ิมเรื่องทักษะของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อาทิ การคิดวิเคราะห ความคิด

สรางสรรค ใหชัดเจนมากข้ึน นอกเหนือจากท่ีไดเนนเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถดานภาษาตางประเทศ 
3) ขณะนี้รัฐบาลไดจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงจะมีการจัดกิจกรรม โครงการ

ตางๆ จํานวนมาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงควรติดตอประสานงานและศึกษาขอมูลวามี
กิจกรรม/โครงการใดท่ีคณะจะสามารถเขาไปมีสวนรวมไดบาง ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนินงานของ
คณะตอไป 

 

 
 

 
1.2 วางระเบียบและการออกขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย (มาตรา 22(2) (3) (4) และ (5)) 
 

ใหความเห็นชอบขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ รวม 35 ฉบับ แบงเปน 
1. ขอบังคับ จํานวน 20 ฉบับ  
2. ระเบียบ จํานวน 2 ฉบับ  
3. ประกาศ จํานวน 10 ฉบับ   
(รายละเอียด ภาคผนวก ข หนาท่ี 41) 
 

 
 

 
1.3 อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวมหรือยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
(มาตรา 22 (6)) 
 

อนุมัติการเปดสอน การปรับปรุงหลักสูตร และยกเลิกหลักสูตร รวมจํานวน 183 หลักสูตร ดังนี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 135 หลักสูตร 
2. ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตรจํานวน 36 หลักสูตร 
3. ปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ จํานวน 2 หลักสูตร 
4. เปดหลักสูตรใหม จํานวน 5 หลักสูตร 
5. ปดหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร 
6. เปดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ จํานวน 2 หลักสูตร 
(รายละเอียด ภาคผนวก ค หนาท่ี 44) 
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1.4 อนุมัติการใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรช้ันหนึ่งช้ันใด ท้ังของมหาวิทยาลัยและท่ีมหาวิทยาลัย
จัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน รวมท้ังอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์ (มาตรา 22 (9)) 
 
 

1.ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ แดสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

2.เห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือขอรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จํานวน 4 ราย ตามท่ี
มหาวิทยาลัยเสนอ คือ 

2.1 รองศาสตราจารยกรรณิการ  วิมลเกษม 
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจารึกศึกษา 

 2.2 นายชวลิต เสริมปรุงสุข   
ปริญญาศิลปะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป 

2.3 รองศาสตราจารยพรรณเพ็ญ ฉายปรีชา  
 ปริญญาศิลปะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป 

2.4 นายประทักษ ใฝศุภการ    
   ปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีแจส 

 

3.อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาตามรายชื่อท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ จํานวน 5,279 ราย จําแนกเปน      
3.1 ระดับปริญญาตรี จํานวน 4,424 ราย 
3.2 ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 855 ราย 
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1.5 อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย (มาตรา 22 (12)) 
 

 
อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2560 ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. งบประมาณรายรับจากงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน  

1,820,766,500  บาท 
 2. งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 2,149,055,700 บาท 
(จากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 + เงินสะสม) 
 

 
 
1.6  พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ มาตรา 22 (16)) 
 

1.เห็นชอบใหผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อาจารยประจําคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.เห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย จํานวน 2 ราย คือ 
2.1 รองศาสตราจารยพัดยศ  พุทธเจริญ 

 ศาสตราจารย สาขาวิชาทัศนศิลป 
2.2 รองศาสตราจารยญาณวิทย  กุญแจทอง 

ศาสตราจารย สาขาวิชาภาพพิมพ 
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1.7 แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี หัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ  ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน และกรรมการสภาวิชาการ (มาตรา 22 (17)) 
 

1.อนุมัติแตงตั้งคณบดี และผูอํานวยการศูนย จํานวน 7 สวนงาน ดังนี้ 
 

ตําแหนง ผูไดรับแตงตั้ง/สังกัด วันท่ีดํารงตําแหนง 
1.ผูอํานวยการวิทยาลัย
นานาชาติ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล 
 อาจารยคณะโบราณคดี 

ตั้งแตวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559       
เปนตนไป 

2.คณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ชาติน้ําเพ็ชร 
อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ตั้งแตวันท่ี 9 กันยายน 2559         
เปนตนไป 

3.คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน  ยางกลาง  
อาจารยคณะวิทยาการจัดการ 

ตั้งแตวันท่ี 9 กันยายน 2559        
เปนตนไป 

4.คณบดีคณะมัณฑนศิลป อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล  
อาจารยคณะมัณฑนศิลป 

ตั้งแตวันท่ี 9 ตุลาคม 2559         
เปนตนไป 

5.คณบดีคณะเภสัชศาสตร รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ            
งาวหิรัญพัฒน 
อาจารยคณะเภสัชศาสตร 

ตั้งแตวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559          
เปนตนไป 

6.ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย เผาทองจีน 
อาจารยคณะเภสัชศาสตร 

ตั้งแตวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559   
เปนตนไป 

7.คณบดีคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารย ดร.ภวพล คงชุม  
อาจารยคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2559         
เปนตนไป 

 
2.เห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ดงันี้ 

   2.1 ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 37 ราย  
   2.2  รองศาสตราจารย จํานวน  5 ราย  

       
 

3.เห็นชอบรายชื่อผูสมควรไดรับเกียรติบัตรศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 3 ราย คือ  
 3.1 ศาสตราจารยวชิัย สิทธิรัตน 
 3.2 ศาสตราจารยกัญญา เจรญิศุภกุล 
 3.3 ศาสตราจารยวิบูลย ลี้สุวรรณ 
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1.8 แตงตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของ
สภามหาวิทยาลัย รวมท้ังมอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกลาวทําการแทนแลว
รายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ  (มาตรา 22 (18)) 
 

แตงตั้ง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดตางๆ ดังนี้ 
1.แตงตั้ง และเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

จํานวน 2 ราย 
2.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดนโยบาย เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย  
3.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย 

เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เพ่ิมเติม 
4.แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปนคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมเติม 

จํานวน 4 ราย 
5.แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 3 กลุมสาขา 
6.แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
7.แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก จํานวน 

9 หนวยงาน ดังนี้ 
 7.1 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 7.2 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 7.3 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป 
 7.4 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 7.5 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
 7.6 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
 7.7 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 7.8 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
 7.9 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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1.8 แตงตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของ
สภามหาวิทยาลัย รวมท้ังมอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกลาวทําการแทนแลว
รายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ  (มาตรา 22 (18)) 
 

แตงตั้ง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดตางๆ ดังนี้ 
1.แตงตั้ง และเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

จํานวน 2 ราย 
2.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดนโยบาย เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย  
3.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย 

เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เพ่ิมเติม 
4.แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปนคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมเติม 

จํานวน 4 ราย 
5.แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 3 กลุมสาขา 
6.แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
7.แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก จํานวน 

9 หนวยงาน ดังนี้ 
 7.1 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 7.2 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 7.3 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป 
 7.4 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 7.5 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
 7.6 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
 7.7 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 7.8 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
 7.9 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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1.9 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ (มาตรา 22 (19)) 
 

1.เห็นชอบ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) 

 

2.รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการ
ศูนย จํานวน 7 ราย คือ 
   2.1 คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
   2.2 คณบดีคณะโบราณคดี 
   2.3 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   2.4 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
   2.5 คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
   2.6 ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 

 2.7 ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
 
            

 
 

2. การดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 และท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 
 
2.1 การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

 
เห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัย/

สถาบันในตางประเทศ จํานวน 17 สถาบัน (รายละเอียด ภาคผนวก ง หนาท่ี 53) 
 

โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้ 
1.ในกรณีท่ีเปนการตอสัญญาขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ใหมหาวิทยาลัย คณะวิชา สรุป

กิจกรรม โครงการ ท่ีไดมีการดําเนินการรวมกันมานําเสนอดวย เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย 

2.มหาวิทยาลยัควรจัดทําขอมูลเก่ียวกับสถาบัน มหาวิทยาลัยท่ีจะไปจัดทําขอตกลงความรวมมือ แลว
สอบถามไปยังคณะวิชาตางๆ วามีคณะวิชาใดสนใจเขารวมจัดทําขอตกลงความรวมมือบาง เพ่ือใหการจัดทํา
ขอตกลงความรวมมือเกิดประโยชนมากข้ึน 

3.ในการทําขอตกลงความรวมมือ มหาวิทยาลัยควรกําหนดกิจกรรม/โครงการท่ีจะดําเนินการรวมกัน
ดวย เพ่ือใหเห็นกิจกรรมความรวมมือและประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัย 
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4.มหาวิทยาลัยควรจัดทํารายงานประจําป นําเสนอขอมูลการจัดทําขอตกลงความรวมมือกับสถาบัน 
มหาวิทยาลัยตางๆ การจัดกิจกรรม/โครงการ แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
นอกจากนั้นยังเปนประโยชนตอคณะวิชา และการนําไปใชอางอิงในการตอสัญญาขอตกลงความรวมมือตอไปดวย 

 

            
        

 
2.2 แผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย 

 
 

อนุมัติการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 
1.กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จํานวน 48 อัตรา 
2.กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว จํานวน 39 อัตรา 
 

โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้ 
ในการพิจารณาแผนอัตรากําลังมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป ควรพิจารณาใหครอบคลุมเรื่องทิศทาง 

และคุณภาพทางวิชาการ คุณภาพอาจารยและพนักงานสายสนับสนุน รวมท้ังหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติ 
และควรกําหนดคําจํากัดความตางๆ ใหชัดเจน เชน มหาวิทยาลัยตองการบุคลากรแบบใด นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย
ควรนําเรื่อง คุณธรรม จรยิธรรม มาประกอบการพิจารณาดวย 

 
 
 

2.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตออายุราชการ และพิจารณาอนุมัติการตอเวลาราชการของอาจารย 
 
1.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแกขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559) โดย
ประกอบดวย 
    1) ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท  ประธานกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
    2) ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช  รองประธานกรรมการ 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
    3) นายอนุชาติ คงมาลัย    กรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
    4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง กรรมการ 

  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
    5) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง กรรมการ 

  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
   6) รองศาสตราจารย ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต  กรรมการ 

  ประธานสภาคณาจารย 
7) ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห  กรรมการ 
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4.มหาวิทยาลัยควรจัดทํารายงานประจําป นําเสนอขอมูลการจัดทําขอตกลงความรวมมือกับสถาบัน 
มหาวิทยาลัยตางๆ การจัดกิจกรรม/โครงการ แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
นอกจากนั้นยังเปนประโยชนตอคณะวิชา และการนําไปใชอางอิงในการตอสัญญาขอตกลงความรวมมือตอไปดวย 

 

            
        

 
2.2 แผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย 

 
 

อนุมัติการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 
1.กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จํานวน 48 อัตรา 
2.กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว จํานวน 39 อัตรา 
 

โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้ 
ในการพิจารณาแผนอัตรากําลังมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป ควรพิจารณาใหครอบคลุมเรื่องทิศทาง 

และคุณภาพทางวิชาการ คุณภาพอาจารยและพนักงานสายสนับสนุน รวมท้ังหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติ 
และควรกําหนดคําจํากัดความตางๆ ใหชัดเจน เชน มหาวิทยาลัยตองการบุคลากรแบบใด นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย
ควรนําเรื่อง คุณธรรม จรยิธรรม มาประกอบการพิจารณาดวย 

 
 
 

2.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตออายุราชการ และพิจารณาอนุมัติการตอเวลาราชการของอาจารย 
 
1.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแกขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559) โดย
ประกอบดวย 
    1) ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท  ประธานกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
    2) ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช  รองประธานกรรมการ 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
    3) นายอนุชาติ คงมาลัย    กรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
    4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง กรรมการ 

  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
    5) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง กรรมการ 

  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
   6) รองศาสตราจารย ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต  กรรมการ 

  ประธานสภาคณาจารย 
7) ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห  กรรมการ 
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   8) รองศาสตราจารย ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง กรรมการ 
 

2.เห็นชอบการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559) จํานวน 1 ราย คือ ศาสตราจารยถาวร          
โกอุดมวิทย ภาควิชาภาพพิมพ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  

 
       
 

 
2.4 การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
1.เห็นชอบรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา/

หนวยงาน เทียบเทามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558 
2.เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 

2558 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
 
   
 

 
2.5 การจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง (ช่ัวคราว) 
 

เห็นชอบใหคณะวิชาจัดการเรียนการสอนนอกท่ีตั้ง  จํานวน 3 คณะวิชา คือ 
1.คณะโบราณคดี จัดการเรียนการสอนนอกท่ีตั้งระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต          

ณ คณะสังคมสงเคราะหศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ตั้งแตปการศึกษา 2559 เปนตนไป 
2.คณะมัณฑนศิลป จัดการเรียนการสอนนอกท่ีตั้งระดับบัณฑิตศึกษา (บางสวน) ณ คณะสังคม

สงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป 
3.คณะสถาปตยกรรมศาสตร จัดการเรียนการสอนนอกท่ีตั้ง ณ อาคารสมบูรณ ถนนจรัญสนิทวงศ              

แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ตั้งแตปการศึกษา 2559 
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2.6 พิจารณาเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงผูบริหาร 
 
 

พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือน และเงินประจาํตาํแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร 
จํานวน 6 ราย คือ 
    1. คณบดีคณะมัณฑนศิลป 

2. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
3. ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
5. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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2.6 พิจารณาเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงผูบริหาร 
 
 

พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือน และเงินประจาํตาํแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร 
จํานวน 6 ราย คือ 
    1. คณบดีคณะมัณฑนศิลป 

2. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
3. ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
5. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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3.การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือชวยกลั่นกรองงาน ใหความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย โดยในรอบป 2559 (มกราคม 2559 – ธันวาคม 2559) คณะกรรมการชุดตางๆ 
ไดมีการดําเนินการ และไดรายงานการทํางานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ โดยสรุปดังนี้ 

 
1.คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานกรรมการ) 
 

1.พิจารณาจัดทํา ราง ขอบังคับ การสรรหาผูบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ฉบับ คือ  
1.1 ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... 
1.2 ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... 
1.3 ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก พ.ศ. .... 
1.4 ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 

2.พิจารณารางประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามท่ี
มหาวิทยาลัยเสนอ จํานวน 34 ฉบับ  

เม่ือดําเนินการตามขอ 1 และ 2 เสร็จแลว ไดเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือ
การปรับเปลี่ยนสถานะฯ (นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานกรรมการ) พิจารณาตอไป (รายละเอียดภาคผนวก จ 
หนา 55) 

3.ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอมหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้ 
3.1 การปรับโครงสรางมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

มหาวิทยาลัยอาจจะตองพิจารณายุบ รวม หนวยงาน หรือจัดตั้งหนวยงานใหม หรือหนวยงาน
เฉพาะกิจ อาทิ การจัดตั้งหนวยงานบริหารจัดการทรัพยสินและการจัดหาประโยชน การยุบรวมภาควิชาเพ่ือให
หลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน และการบริหารจัดการท่ีคลองตัว 
รวมท้ังมีการบูรณาการการทํางานรวมกันใหมากข้ึน 

 

3.2 อัตรากําลัง 
เม่ือมหาวิทยาลัยมีโครงสรางการบริหารท่ีชัดเจนแลว จะตองพิจารณาอัตรากําลังท่ีเหมาะสม

และอัตรากําลังท่ีควรจะมีในระดับตางๆ ท้ังตําแหนงผูบริหาร จํานวนบุคลากร เปนตน 
 

3.3 งบประมาณ 
ควรมีแผนงบประมาณลวงหนา และตองมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหมี

งบประมาณเพียงพอตอการดําเนินภารกิจ 
 

3.4 การบริหารงานบุคคล 
ตองเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรทุกระดับ อาทิ  
- การใหผูบริหารสายสนับสนุนมีวาระการดํารงตําแหนง   
- การบริหารงานบุคคล ท่ีควรมีความยืดหยุน อาทิ สามารถทํางานขามสายงาน ขามภาควิชาได  
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- การสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไปทํางานภายนอกรวมกับภาคเอกชนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ
การทํางาน ฯลฯ  

 

3.5 การออกระเบียบ ขอบังคับตางๆ 
ควรออกระเบียบ ขอบังคับตางๆ ใหทันตามกําหนดเวลา หากไมสามารถดําเนินการไดอาจเชิญ

ท่ีปรึกษาภายนอกมาชวยใหขอเสนอแนะ 
 

3.6 การสื่อสารทําความเขาใจกับประชาคม 
ควรมีการสื่อสาร สรางความเขาใจ เรื่องการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐ สิทธิประโยชน สวัสดิการตางๆ ฯลฯ กับประชาคมทุกกลุมใหมากข้ึน 
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- การสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไปทํางานภายนอกรวมกับภาคเอกชนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ
การทํางาน ฯลฯ  

 

3.5 การออกระเบียบ ขอบังคับตางๆ 
ควรออกระเบียบ ขอบังคับตางๆ ใหทันตามกําหนดเวลา หากไมสามารถดําเนินการไดอาจเชิญ

ท่ีปรึกษาภายนอกมาชวยใหขอเสนอแนะ 
 

3.6 การสื่อสารทําความเขาใจกับประชาคม 
ควรมีการสื่อสาร สรางความเขาใจ เรื่องการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐ สิทธิประโยชน สวัสดิการตางๆ ฯลฯ กับประชาคมทุกกลุมใหมากข้ึน 
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2. คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ (นายอนุชาต ิคงมาลัย เปนประธานกรรมการ) 

 
1.ในรอบป 2559 (มกราคม – ธันวาคม 2559) คณะกรรมการฯ มีการประชุม 34 ครั้ง 
2.พิจารณาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 22 ฉบับ 
(รายละเอียดภาคผนวก จ หนา 55) 
            

  
 
3. คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร (นายอนุชาติ คงมาลัย  เปนประธานฯ ในชวง 
มกราคม – 16 พฤศจิกายน 2559) 

 
1.ในรอบป 2559 (มกราคม – ธันวาคม 2559) คณะกรรมการมีการประชุม 5 ครั้ง การดําเนินการ 

สรุปไดดังนี้ 
   1.1 จัดทําราง “ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. .......” แลวเสร็จ และเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะ
ของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 1.2 ใหนโยบายการกํากับดูแลในระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบควบคุม
ภายใน (Internal Control) ตามแนวทางหนังสือของคณะกรรมการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0520/ว74 ลงวันท่ี 19 
มกราคม 2550 และ ศธ 0511/ว100 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2550  

1.3 ใหนโยบายเพ่ือใหมหาวิทยาลัยวางแผนงานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk 
Based Audit) โดยมีรูปแบบการตรวจสอบอ่ืนเ พ่ิมเติมนอกเหนือจากการตรวจสอบทางการเ งิน 

1.4 ใหนโยบายเพื่อใหมหาวิทยาลัยเสนอแนวทางการจัดการความเสี่ยงดานการเงิน
และการคลังของมหาวิทยาลัย ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการและดานอ่ืน ๆ 

1 .5  ใหน โยบายและกํากับดูแลใหสํานักงานตรวจสอบภายในดํา เนินการตรวจสอบ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ และนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเปนระยะ 

1 . 6  ใ ห น โ ย บ า ย สํ า น ัก ง า น ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น  ใ น ฐ า น ะ ฝ า ย เ ล ข า น ุก า ร ข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ปรับปรุงวาระการประชุม ใหสอดคลองกับขอบังคับและแนวทาง ที่ทา ง
ราชการกําหนดรวมท้ังนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2.งานท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
มอบหมายใหพิจารณา ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับรายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป

งบประมาณ 2557 ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตามขอสังเกต ขอเสนอแนะ ของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน  
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4. คณะกรรมการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน (นางดวงสมร วรฤทธิ์ เปนประธานกรรมการ) 
 
 

1. ในรอบป 2559 (มกราคม – ธันวาคม 2559) คณะกรรมการมีการประชุม 6 ครั้ง การดําเนินการ 
สรุปไดดังนี้ 

1.1 กําหนดกรอบภาระงานและการทํางานของคณะกรรมท่ีปรึกษานโยบายทางการเงิน พรอมท้ัง
นําเสนอใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตางๆ เพ่ือชวยในการปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานดังกลาว  

1.2 พิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยท่ีมหาวิทยาลัยคัดเลือกนําเงินไปลงทุนตาม
แผนการ และมีขอเสนอใหบริษัทหลักทรัพยนําเสนอขอมูลเก่ียวกับการลงทุน เพ่ือเปนความรูและประโยชน สําหรับ
ผูบริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

1.3 พิจารณาการปรับปรุงลูกหนี้นักศึกษาคางชําระในระบบการเงิน ตั้งแตปการศึกษา 2544 
 1.4 พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุง/กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของคณะวิชา  
บัณฑิตวิทยาลัยท้ังในหลักสูตรปกติ และโครงการพิเศษทุกระดับการศึกษาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของอัตรา
คาธรรมเนียมท่ีแตละหลักสูตรนําเสนอ 
 1.5 รับทราบการรายงานผลการใชจายเงินกองทุนวิจัยสรางสรรคประจําป พ.ศ.2558 และแผนการ
ใชจายเงินของกองทุนวิจัยสรางสรรคโดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายการเงิน 

1.6 การพิจารณาบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูง เงินประจําตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย และ
หลักเกณฑวิธีการจายเงิน 

 

2.ใหขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้ 
2.1 การปรับปรุงระบบการเงินและบัญชีจากระบบเดิม มาเปนระบบใหม เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยน

สถานภาพการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
2.2 การพิจารณานําเงินไปลงทุนหาผลประโยชนเพ่ิมเติม 
 

3.งานท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
มอบหมายใหพิจารณา ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับรายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป

งบประมาณ 2557 ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตามขอสังเกต ขอเสนอแนะ ของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน  
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5.คณะกรรมการกล่ันกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์       
อุวรรณโณ เปนประธานกรรมการ) 

 
 

คณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรไดพิจารณากลั่นกรองราง
ประกาศ และขอบังคับ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 3 ฉบับ คือ 

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... 
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. .... 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารย

ประจําท่ีรับเขาใหม พ.ศ. .... 
          
 
 
 

6.คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปนประธานกรรมการ) 
 

 

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ไดพิจารณาเรื่องอุทธรณและรองทุกขท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรรองมา และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการพิจารณารองทุกข จํานวน 5 ราย  
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7.คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปนประธาน
กรรมการ) 

 
 

ในรอบป 2559 (มกราคม – ธันวาคม 2559) คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดเสนอ
รายงานผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตอสภามหาวิทยาลัย จํานวน 51 ราย สรุปไดดังนี้ 

 
ตําแหนงทางวิชาการ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

(ราย) 
ผูชวยศาสตราจารย 41 
รองศาสตราจารย 5 
ศาสตราจารย 4 
ศาสตราจารยพิเศษ 1 

รวม 51 
 
            
 
 

8.คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 
 

 

ในป 2559 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (มีจํานวน 3 ชุดยอย) ไดพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 42 หลักสูตร ดังนี้ 

 
หลักสูตรระดับ จํานวนหลักสูตรท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี 28 
ปริญญาโท 10 
ปริญญาเอก 4 

รวม 42 
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7.คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปนประธาน
กรรมการ) 

 
 

ในรอบป 2559 (มกราคม – ธันวาคม 2559) คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดเสนอ
รายงานผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตอสภามหาวิทยาลัย จํานวน 51 ราย สรุปไดดังนี้ 

 
ตําแหนงทางวิชาการ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

(ราย) 
ผูชวยศาสตราจารย 41 
รองศาสตราจารย 5 
ศาสตราจารย 4 
ศาสตราจารยพิเศษ 1 

รวม 51 
 
            
 
 

8.คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 
 

 

ในป 2559 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (มีจํานวน 3 ชุดยอย) ไดพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 42 หลักสูตร ดังนี้ 

 
หลักสูตรระดับ จํานวนหลักสูตรท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี 28 
ปริญญาโท 10 
ปริญญาเอก 4 

รวม 42 
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9.คณะกรรมการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นายสุมนต สกลไชย            
เปนประธานกรรมการ) 

 
ในป 2559 คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดดําเนินการ

ดังนี้ 
1.ใหขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยใหดําเนินการเรื่องเชิงนโยบาย อาทิ 

  1.1 ระบบและระเบียบดานการบริหารงานบุคคลเพ่ือรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
  1.2 ขอบังคับการแสดงเจตนาในการเปลี่ยนสถานภาพ  

1.3 สถานะของบุคลากรภายหลังจากการเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 

2. กลั่นกรองการกําหนดบัญชีเงินเดือนบุคลากรเม่ือเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และเสนอ
คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารงานเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานภาพฯ (นายกสภามหาวิทยาลัย เปน
ประธาน) 

 

3.การกลั่นกรองงานกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อาทิ เรื่องการจัดการจัดสรรกรอบอัตราพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2559 แนวทางการบริหารงานบุคคลในการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ การเสนอใหทบทวนการขอกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึน 

 

   
 

 
10.คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยศิลปากร (นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ เปนประธานกรรมการ)  
 
 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้  

 

1. ใหความสําคัญกับนักศึกษาเปนหลัก ท้ังนักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกา ไดแก 
นักศึกษาปจจุบัน - ผลิตนักศึกษาใหมีคุณภาพ สนับสนุนใหมีงานทํา (Zero unemployment) 

- จัดหลักสูตรท่ีมีบูรณาการรวมกัน ขามศาสตร/ขามสาขา 
- ใหความรูในการเปนเจาของกิจการ (Entrepreneur)  ใหความรูในการ

ปรับตัว / แนะแนวในการประกอบอาชีพอิสระ 
- หาชองทาง/ สนับสนุนการนําเสนอผลงานไปสูภาคธุรกิจ (Commercial) ตอ

ยอดผลงานทางดานนวัตกรรม 
ศิษยเกา - จัดทําฐานขอมูลใหครบถวนสมบูรณ อยางเปนระบบ และเชื่อมโยงเปน

เครือขายกัน สามารถสืบคนขอมูลท่ีเปนประโยชนและตอยอดได 
  - สนับสนุนใหสมาคมนักศึกษาเกาในทุกคณะวิชา ดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 

2. พัฒนาพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยในทุกวิทยาเขตใหใชประโยชนอยางคุมคา 
3. จัดทํา Gallery / หอศิลปะ ท่ีมีชีวิต 
4. นําองคความรูดานวิชาการท่ีมีอยูหลากหลายออกสูชุมชน ในลักษณะ Interactive หรือ Life 

University รวมท้ังการสรางความเขมแข็งแกชุมชน 
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สวนที่ 3 
สรุปผลการจัดโครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย  

เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2559 (ครั้งท่ี 4)  
หัวขอ การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 

 สภามหาวิทยาลัย มีนโยบายใหมีการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป เพ่ือระดมความคิดรวมกันในกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตางๆ 
รวมท้ังเพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณการทํางาน อันจะสรางความเขาใจในการทํางาน
ระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะชวยใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ 

 สําหรับในป พ.ศ.2559 เปนปท่ีมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ จึงมีนโยบายสําคัญๆ หลายประการท่ีจะตองเตรียมการและระดมความคิดรวมของทุกฝาย สภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2559  เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 จึงเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยจัด
ประชุมระดมความคิดระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําป 2559 (ครั้งท่ี 4) ในหัวขอ การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ในวันท่ี 17 กันยายน 2559 ตั้งแตเวลา 
9.00 -17.30 น. โดยการประชุมจะมุงเนนเรื่อง การปรับโครงสราง ระบบการบริหาร การบริหารงานบุคคล 
การเงิน งบประมาณ การหารายได และเรื่อง การวิจัยและสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการสื่อสารประชาสัมพันธ 
 

การประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย สรุปไดดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพ่ือระดมความคิดเห็นรวมกันของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารของมหาวิทยาลัย 
ในการกําหนดทิศทาง ภารกิจเชิงนโยบายท่ีสําคัญ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ 
 1.2 เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 

2. ผูเขารวมประชุม  

 ตารางท่ี 3 จํานวนผูเขารวมประชุม 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร
มหาวิทยาลัย 

จํานวนท่ีเชิญเขา
รวมประชุม (คน) 

ผูเขารวมประชุม 
(คน) 

คิดเปนรอยละ 

1.นายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เลขานุการสภา 

38 25 65.79 

2.อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 17 9 52.94 
3.คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก 15 15 100 
4.ฝายเลขานุการ 15 15 100 

รวม 85 64 75.29 
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3. กําหนดการการจัดประชุม 
 การประชุมแบงออกเปน 3 ชวง คือ  
 ชวงท่ี 1 การบรรยายสรุป เรื่อง สภาพปญหา อุปสรรคในปจจุบัน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และราง นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ
ใชประกอบการสรรหาอธิการบดีคนใหม 
  โดยอาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา และเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย 
 ชวงท่ี 2 การอภิปรายและระดมความคิดเห็นในภาพรวม เรื่อง ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ระยะเปลี่ยนผานการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ในดาน 
  - โครงสราง และระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย 
  - การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  - การเงิน งบประมาณ และการหารายได 
  - การบริหารวิชาการ การวิจัยและสรางสรรค 
    โดย นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
          นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
     อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  
     และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ชวงท่ี 3 การแบงกลุมระดมความคิด โดยแบงเปน 2 กลุม คือ 
  กลุมท่ี 1 ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในดาน 
  - โครงสราง และระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย 
  - การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  - การเงิน งบประมาณ และการหารายได 
    ประธานกลุม 1 นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

  กลุมท่ี 2 ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในดาน 
  - การบริหารวิชาการ การวิจัย และสรางสรรค 
  - การพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนานักศึกษา 
    ประธานกลุม 2 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

4. สรุปการระดมความคิด 

 การระดมความคิดจากการแบงกลุม สรุปสาระสําคัญๆ ไดดังนี้ 
 4.1 โครงสราง และระบบการบริหาร 
  4.1.1 สภามหาวิทยาลัยตองกําหนดหลักเกณฑท่ีเปนรูปธรรม สรางกลไกท่ีสามารถเชื่อมโยง 
บูรณาการระหวางคณะวิชาตางๆ ใหมีความคลองตัวและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณและความ
เหมาะสมของแตละชวงเวลา 
  4.1.2 ควรพิจารณาการออกหลักเกณฑเก่ียวกับระบบการบริหารงานของคณะวิชา ซ่ึงมี 2 
รูปแบบคือ ภาควิชาและสาขาวิชา 
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  4.1.3 การแบงหนวยงาน 
  - คณะวิชา มีภารกิจหลักคือ การจัดการเรียนการสอน และในกรณีท่ีคณะวิชามีภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการเพ่ิมข้ึน และตองมีหนวยงานใหม มหาวิทยาลัยจึงควรออกเปนระเบียบ/ขอบังคับ 
เก่ียวกับการแบงหนวยงานมารองรับ รวมท้ังการจัดตั้งภาควิชา อยางไรก็ตามการจัดตั้งเปนสาขาวิชาสามารถ
ดําเนินการไดงายและปรับเปลี่ยนไดรวดเร็วกวาภาควิชา 
  - สํานักงานอธิการบดี เปนกลไกหลักในการสนับสนุนมหาวิทยาลัย อธิการบดี เม่ือ
มหาวิทยาลัยมีภาระงานเพ่ิมข้ึน ควรจัดตั้งหนวยงานใหมมารองรับได และในการแบงหนวยงานระดับกอง 
ระดับงานในกอง ควรมีหลักเกณฑในการจัดตั้งใหเหมาะสมกับภาระงานดวย เนื่องจาการจัดตั้งหนวยงานใหม 
จะสงผลตอจํานวนบุคลากร งบประมาณ และคาตอบแทนผูบริหาร 
 
 4.2 การบริหารงานบุคคล 
  4.2.1 ภาระงานอาจารย ควรเปดโอกาสใหอาจารยสามารถ apply เปนอาจารยท่ีเนน
วิจัยและยกเวนภาระงานสอนได 
  4.2.2 ใชผูชวยวิจัยมาชวยในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  4.2.3 เปลี่ยนแปลง นโยบาย หลักเกณฑในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดย
อาจจะไมอางอิงตามท่ี กพอ. กําหนดในทุกเรื่อง 
  4.2.4 จัดทําแนวทางการพัฒนาบุคลากร ความกาวหนาในตําแหนงงาน 
  4.2.5 การติดตามความกาวหนาของหนวยงานสนับสนุน จัดทําคูมือท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารงานบุคคล 
  4.2.6 การจัดสรรกรอบอัตรากําลังควรจัดสรรไปท่ีคณะวิชา ไมควรลงไปในระดับยอย 
(ภาควิชา สาขาวิชา) เพ่ือใหเกิดความคลองตัว 
  4.2.7 การบริหารงานอาจจะมีท้ัง Decentralization และ Centralization ข้ึนอยูกับ
ความเหมาะสมของแตละหนวยงาน 
 
 4.3 การเงิน งบประมาณ และการหารายได 
  4.3.1 งบประมาณ 
        (1) การจัดทํางบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ควรจัดทําในลักษณะบูรณา
การ เนนจุดเดนของมหาวิทยาลัย 
   (2) การจัดทํางบประมาณเงินรายไดควบคูกับงบประมาณแผนดิน โดยกําหนด
น้ําหนักงบประมาณตามยุทธศาสตร จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ และติดตามประเมินผลการใชจาย
งบประมาณอยางตอเนื่อง 
   (3) ตองมีแผนปฏิบัติงบประมาณในภาพรวม และการดําเนินงานในการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
  4.3.2 การเงิน บัญชี พัสด ุ
   (1) ควรปรับระบบการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและคลองตัว 
โดยควรตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงิน และเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมีประสบการณมาชวยให
คําแนะนํา 
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   (2) ควรออกระเบียบวาดวยการเงินท่ีสําคัญ กําหนดหลักเกณฑการจายเงิน การใช
เงินท่ีมีลักษณะพิเศษ เชน วิจัย/บริการวิชาการ เงินบริจาค เงินอุดหนุน และสรางกลไกใหมีความคลองตัว 
   (3) การเบิกจายเงิน ระบบพัสดุ มีระเบียบท่ีเก่ียวของหลายสวน และในแตละวิทยา
เขต เจาหนาท่ีมีการตีความ มีแนวทางการปฏิบัติท่ีแตกตางกัน มหาวิทยาลัยควรสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ใหเหมือนกันในทุกวิทยาเขต อาทิ การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
   (4) ควรออกระเบียบวาดวยการพัสดุของตนเอง เพ่ือความรวดเร็ว คลองตัว แตท้ังนี้
จะตองอิงหลักการของความโปรงใส อาทิ การกําหนดบัญชีรายชื่อ certified รานคาท่ีอางอิงได เพ่ือความ
รวดเร็ว 
   (5) ควรมีคณะกรรมการเงินรายได โดยมีอธิการบดีเปนประธาน เพ่ือทําหนาท่ี
วินิจฉัยกรณีมีขอติดขัด การยกเวนการใชระเบียบท่ีไมสามารถทําได 
   (6) ควรมีกลไกการปองกันการรั่วไหล ปรับปรุงกลไกการควบคุมการตรวจสอบ
บัญชี 
  4.3.3 การหารายได 
   (1) ควรจัดทําแผนหารายไดท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
   (2) ควรมีการสํารวจทรัพยสินของคณะวิชา มหาวิทยาลัย และจําแนกรายการ
ประเภททรพัยสินใหชัดเจน โดยแตงตั้งกรรมการสํารวจทรัพยสินและประเมินมูลคาทรัพยสิน โดยใหสวนกลาง
วางระบบ จัดทําคูมือและใหทุกคณะ หนวยงานดําเนินการสํารวจทรัพยสินและประเมินมูลคาทรัพยสิน และ
สรุปทําเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัยและเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
   (3) ควรมีระเบียบดานการงบประมาณโดยเฉพาะดานการหารายไดตองมีอิสระ 
ภายใตหลักเกณฑและกรอบมาตรฐานเดียวกัน 
  
 4.4 การวิจัยและสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  แนวทางการแกไขและพัฒนาการวิจัยและสรางสรรคของมหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้  
  4.4.1 ควรมีผูบริหารการวิจัย ท่ีมีวิสัยทัศนและมีความเปนมืออาชีพท่ีเหมาะกับ          
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร การไดมาของผูบริหารอาจจางผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเขามาบริหารการ
วิจัย โดยมหาวิทยาลัยควรกําหนดขอบเขตภาระหนาท่ี (TOR) และคุณลักษณะของผูบริหารท่ีตองการ 
   (1) มีความสามารถในการประสานงานกับท้ังหนวยงานภายในและภายนอก        
มีบุคลิกภาพเฉพาะท่ีสามารถหลอหลอมระหวางศิลปและศาสตร 
   (2) มีความสามารถในการแสวงหางบประมาณจากภายนอกไดมากข้ึน โดยควรมี
การกําหนดเปาหมายเกณฑข้ันต่ํา เปนตน 
   (3) มีเครือขายกับภายนอกอยางกวางขวาง 
   (4) มีความสามารถในดานการสื่อสาร การสรางภาพลักษณ และการประชาสัมพันธ
องคกร ออกสูสาธารณะอยางกวางขวาง 
     
  4.4.2 มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการท่ีกํากับ ดูแล และใหนโยบายท่ีเก่ียวของใน 
ดานวิจัยและงานสรางสรรค ดานบริการวิชาการ และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (Super Board) ท่ีทํา
หนาท่ีกํากับ ดูแล และใหนโยบายในงานดานวิจัยและงานสรางสรรค ดานบริการวิชาการ และดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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  4.1.3 การแบงหนวยงาน 
  - คณะวิชา มีภารกิจหลักคือ การจัดการเรียนการสอน และในกรณีท่ีคณะวิชามีภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการเพ่ิมข้ึน และตองมีหนวยงานใหม มหาวิทยาลัยจึงควรออกเปนระเบียบ/ขอบังคับ 
เก่ียวกับการแบงหนวยงานมารองรับ รวมท้ังการจัดตั้งภาควิชา อยางไรก็ตามการจัดตั้งเปนสาขาวิชาสามารถ
ดําเนินการไดงายและปรับเปลี่ยนไดรวดเร็วกวาภาควิชา 
  - สํานักงานอธิการบดี เปนกลไกหลักในการสนับสนุนมหาวิทยาลัย อธิการบดี เม่ือ
มหาวิทยาลัยมีภาระงานเพ่ิมข้ึน ควรจัดตั้งหนวยงานใหมมารองรับได และในการแบงหนวยงานระดับกอง 
ระดับงานในกอง ควรมีหลักเกณฑในการจัดตั้งใหเหมาะสมกับภาระงานดวย เนื่องจาการจัดตั้งหนวยงานใหม 
จะสงผลตอจํานวนบุคลากร งบประมาณ และคาตอบแทนผูบริหาร 
 
 4.2 การบริหารงานบุคคล 
  4.2.1 ภาระงานอาจารย ควรเปดโอกาสใหอาจารยสามารถ apply เปนอาจารยท่ีเนน
วิจัยและยกเวนภาระงานสอนได 
  4.2.2 ใชผูชวยวิจัยมาชวยในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  4.2.3 เปลี่ยนแปลง นโยบาย หลักเกณฑในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดย
อาจจะไมอางอิงตามท่ี กพอ. กําหนดในทุกเรื่อง 
  4.2.4 จัดทําแนวทางการพัฒนาบุคลากร ความกาวหนาในตําแหนงงาน 
  4.2.5 การติดตามความกาวหนาของหนวยงานสนับสนุน จัดทําคูมือท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารงานบุคคล 
  4.2.6 การจัดสรรกรอบอัตรากําลังควรจัดสรรไปท่ีคณะวิชา ไมควรลงไปในระดับยอย 
(ภาควิชา สาขาวิชา) เพ่ือใหเกิดความคลองตัว 
  4.2.7 การบริหารงานอาจจะมีท้ัง Decentralization และ Centralization ข้ึนอยูกับ
ความเหมาะสมของแตละหนวยงาน 
 
 4.3 การเงิน งบประมาณ และการหารายได 
  4.3.1 งบประมาณ 
        (1) การจัดทํางบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ควรจัดทําในลักษณะบูรณา
การ เนนจุดเดนของมหาวิทยาลัย 
   (2) การจัดทํางบประมาณเงินรายไดควบคูกับงบประมาณแผนดิน โดยกําหนด
น้ําหนักงบประมาณตามยุทธศาสตร จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ และติดตามประเมินผลการใชจาย
งบประมาณอยางตอเนื่อง 
   (3) ตองมีแผนปฏิบัติงบประมาณในภาพรวม และการดําเนินงานในการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
  4.3.2 การเงิน บัญชี พัสด ุ
   (1) ควรปรับระบบการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและคลองตัว 
โดยควรตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงิน และเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมีประสบการณมาชวยให
คําแนะนํา 
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   (2) ควรออกระเบียบวาดวยการเงินท่ีสําคัญ กําหนดหลักเกณฑการจายเงิน การใช
เงินท่ีมีลักษณะพิเศษ เชน วิจัย/บริการวิชาการ เงินบริจาค เงินอุดหนุน และสรางกลไกใหมีความคลองตัว 
   (3) การเบิกจายเงิน ระบบพัสดุ มีระเบียบท่ีเก่ียวของหลายสวน และในแตละวิทยา
เขต เจาหนาท่ีมีการตีความ มีแนวทางการปฏิบัติท่ีแตกตางกัน มหาวิทยาลัยควรสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ใหเหมือนกันในทุกวิทยาเขต อาทิ การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
   (4) ควรออกระเบียบวาดวยการพัสดุของตนเอง เพ่ือความรวดเร็ว คลองตัว แตท้ังนี้
จะตองอิงหลักการของความโปรงใส อาทิ การกําหนดบัญชีรายชื่อ certified รานคาท่ีอางอิงได เพ่ือความ
รวดเร็ว 
   (5) ควรมีคณะกรรมการเงินรายได โดยมีอธิการบดีเปนประธาน เพ่ือทําหนาท่ี
วินิจฉัยกรณีมีขอติดขัด การยกเวนการใชระเบียบท่ีไมสามารถทําได 
   (6) ควรมีกลไกการปองกันการรั่วไหล ปรับปรุงกลไกการควบคุมการตรวจสอบ
บัญชี 
  4.3.3 การหารายได 
   (1) ควรจัดทําแผนหารายไดท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
   (2) ควรมีการสํารวจทรัพยสินของคณะวิชา มหาวิทยาลัย และจําแนกรายการ
ประเภททรัพยสินใหชัดเจน โดยแตงตั้งกรรมการสํารวจทรัพยสินและประเมินมูลคาทรัพยสิน โดยใหสวนกลาง
วางระบบ จัดทําคูมือและใหทุกคณะ หนวยงานดําเนินการสํารวจทรัพยสินและประเมินมูลคาทรัพยสิน และ
สรุปทําเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัยและเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
   (3) ควรมีระเบียบดานการงบประมาณโดยเฉพาะดานการหารายไดตองมีอิสระ 
ภายใตหลักเกณฑและกรอบมาตรฐานเดียวกัน 
  
 4.4 การวิจัยและสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  แนวทางการแกไขและพัฒนาการวิจัยและสรางสรรคของมหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้  
  4.4.1 ควรมีผูบริหารการวิจัย ท่ีมีวิสัยทัศนและมีความเปนมืออาชีพท่ีเหมาะกับ          
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร การไดมาของผูบริหารอาจจางผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเขามาบริหารการ
วิจัย โดยมหาวิทยาลัยควรกําหนดขอบเขตภาระหนาท่ี (TOR) และคุณลักษณะของผูบริหารท่ีตองการ 
   (1) มีความสามารถในการประสานงานกับท้ังหนวยงานภายในและภายนอก        
มีบุคลิกภาพเฉพาะท่ีสามารถหลอหลอมระหวางศิลปและศาสตร 
   (2) มีความสามารถในการแสวงหางบประมาณจากภายนอกไดมากข้ึน โดยควรมี
การกําหนดเปาหมายเกณฑข้ันต่ํา เปนตน 
   (3) มีเครือขายกับภายนอกอยางกวางขวาง 
   (4) มีความสามารถในดานการสื่อสาร การสรางภาพลักษณ และการประชาสัมพันธ
องคกร ออกสูสาธารณะอยางกวางขวาง 
     
  4.4.2 มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการท่ีกํากับ ดูแล และใหนโยบายท่ีเก่ียวของใน 
ดานวิจัยและงานสรางสรรค ดานบริการวิชาการ และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (Super Board) ท่ีทํา
หนาท่ีกํากับ ดูแล และใหนโยบายในงานดานวิจัยและงานสรางสรรค ดานบริการวิชาการ และดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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  การเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เปนโอกาสดีท่ีจะมีการปรับปรุง
โครงสรางภายใน การสรางและพัฒนาเจาหนาท่ีบริหารการวิจัย เพ่ือใหเกิดเปนสายงานเฉพาะใหม และมี
ความกาวหนาได ซ่ึงจะสงผลตอการประสานงานดานการวิจัยและสรางสรรคแบบบูรณาการ 
  4.4.3 มีกลไกในการอบรม พัฒนาบุคลากรและการประเมินท่ีจะชวยสงเสริมศักยภาพ
บุคลากรในการทํางานเชิงรุก ซ่ึงจะทําใหการสงเสริม สนับสนุน และการเผยแพรผลงาน ตลอดจนการนํา
ผลงานวิจัยและสรางสรรคของคณาจารยในมหาวิทยาลัยนําไปสูการใชประโยชน ตอยอดใหเกิดรายได สงผลตอ
การพัฒนาหลักสูตร และนํามาสูการสรางความเปนเลิศทางวิชาการ นํามาซ่ึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอยางเปน
รูปธรรม มีการสื่อสารและประชาสัมพันธผลงานขององคกรอยางมืออาชีพ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอาจตอง
ดําเนินการดวยตนเองในสวนของการนําเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรค และการทํางานรวมกับฝาย
ประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยในการสงตอขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือเกิดการนําเสนอในภาพรวมขององคกร 
  4.4.4 ผลักดันการดําเนินงานวิจัยและสรางสรรคในลักษณะโครงการวิจัยขนาดใหญ
ระดับชาติ นานาชาติ โดยการบูรณาการระหวางศาสตร ระหวางคณะวิชา ระหวางเครือขายสถาบันอุดมศึกษา/ 
ภาครัฐ/ ภาคเอกชน/ หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเกิดผลลัพธในเชิงภาพรวมของมหาวิทยาลัย และ
สะทอนความเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
  4.4.5 สงเสริม สนับสนุนในการนําองคความรูท่ีเปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัยและไดรับ
การยอมรับในระดับชาติ อาทิ ดานศิลปะ วัฒนธรรมและการออกแบบ ใหเกิดผลประโยชนในการสรางคุณคา
และมูลคาแกมหาวิทยาลัย 
  4.4.6 สงเสริม สนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยและสรางสรรคใหมากข้ึน และมีบทบาท
ในการกําหนดนโยบายการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและสรางสรรคของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการหาแหลงทุนให
มีจํานวนเพียงพอกับความตองการของคณาจารยและนักวิจัยในทุกคณะวิชา 
  4.4.7 กําหนดทิศทาง นโยบายการวิจัยและสรางสรรคแตละประเภทใหชัดเจน เพ่ือ
ผลักดันนโยบายของมหาวิทยาลัย ประเทศ การหารายได การสรางองคความรู และสื่อสารใหคณะวิชา 
บุคลากรรับทราบ 
  
 4.5 การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  4.5.1 ดานแผน นโยบาย 
   (1) สงเสริมใหคณะวิชาท่ีมีจุดแข็งดานศิลปะและการออกแบบ ดานศิลปวัฒธรรม 
ไดเขารวมในการสงเสริมยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทย 4.0 ใหมากยิ่งข้ึน 
   (2) ผลักดันการบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะโครงการ
ขนาดใหญท่ีมีการบูรณาการระหวางศาสตร ระหวางคณะวิชา ระหวางเครือขายสถาบันอุดมศึกษา / ภาครัฐ / 
ภาคเอกชน/ หนวยภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใหเกิดผลลัพธในเชิงภาพรวมของมหาวิทยาลัยท่ีสะทอนความ
เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
   (3) มหาวิทยาลัยควรเปนแกนนําของสถาบันอุดมศึกษาในดานศิลปะและการ
ออกแบบใหรัฐบาลเห็นความสําคัญของการสรางคุณคาทางดานจิตใจแกประชาชนในสังคม ควบคูกับการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจของชาติ 
  4.5.2 โครงสราง 
   ควรปรับโครงสรางของหนวยงานท่ีรับผิดชอบการบริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒธรรมเพ่ือใหสามารถทําหนาท่ีในการขับเคลื่อนและตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย 
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  4.5.3 การบริหารงาน 
   ควรตั้งคณะกรรมการท่ีกํากับ ดูแล และใหนโยบายท่ีเก่ียวของในการบริการ
วิชาการ และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีเปนบอรดใหญท่ีทําหนาท่ีกํากับ ดูแล และใหนโยบายในการ
บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  4.5.4 การบูรณาการการบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในดานตางๆ 
   (1) การสงเสริมสนับสนุน การจัดทําหลักสูตรบูรณาการรวมกันระหวางการบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   (2) การสงเสริมสนับสนุน การวิจัยสรางสรรคสรางสรรคกับการบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  4.5.5 การส่ือสารประชาสัมพันธ 
   ควรสื่อสารองคกร การประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานของมหาวิทยาลัยออกสู
สาธารณะมากยิ่งข้ึน อาทิ การจางผูเชี่ยวชาญมาชวยดําเนินการ 
 
 4.6 ดานอ่ืนๆ 
  บทบาทของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร 
  ภาร กิจของสภามหาวิทยาลั ยภายใต การ เปนมหาวิทยาลั ย ใน กํา กับของรั ฐ              
สภามหาวิทยาลัยจะตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานหรือไม  เพราะความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย
แตกตางจากเดิม  โดยตองมีความรับผิดชอบในการกํากับ ตรวจสอบ และควบคุม ซ่ึงการดําเนินการเพ่ือให
บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคตองรวมมือกันหลายฝาย จึงตองชวยคิดเรื่องบทบาทหนาท่ีของสภา
มหาวิทยาลัย และการทํางานรวมกับมหาวิทยาลัยวาจะเปนรูปแบบใด รวมท้ังการจะใชศักยภาพของสภา
มหาวิทยาลัยใหเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัยไดอยางไร 
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  การเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เปนโอกาสดีท่ีจะมีการปรับปรุง
โครงสรางภายใน การสรางและพัฒนาเจาหนาท่ีบริหารการวิจัย เพ่ือใหเกิดเปนสายงานเฉพาะใหม และมี
ความกาวหนาได ซ่ึงจะสงผลตอการประสานงานดานการวิจัยและสรางสรรคแบบบูรณาการ 
  4.4.3 มีกลไกในการอบรม พัฒนาบุคลากรและการประเมินท่ีจะชวยสงเสริมศักยภาพ
บุคลากรในการทํางานเชิงรุก ซ่ึงจะทําใหการสงเสริม สนับสนุน และการเผยแพรผลงาน ตลอดจนการนํา
ผลงานวิจัยและสรางสรรคของคณาจารยในมหาวิทยาลัยนําไปสูการใชประโยชน ตอยอดใหเกิดรายได สงผลตอ
การพัฒนาหลักสูตร และนํามาสูการสรางความเปนเลิศทางวิชาการ นํามาซ่ึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอยางเปน
รูปธรรม มีการสื่อสารและประชาสัมพันธผลงานขององคกรอยางมืออาชีพ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอาจตอง
ดําเนินการดวยตนเองในสวนของการนําเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรค และการทํางานรวมกับฝาย
ประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยในการสงตอขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือเกิดการนําเสนอในภาพรวมขององคกร 
  4.4.4 ผลักดันการดําเนินงานวิจัยและสรางสรรคในลักษณะโครงการวิจัยขนาดใหญ
ระดับชาติ นานาชาติ โดยการบูรณาการระหวางศาสตร ระหวางคณะวิชา ระหวางเครือขายสถาบันอุดมศึกษา/ 
ภาครัฐ/ ภาคเอกชน/ หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเกิดผลลัพธในเชิงภาพรวมของมหาวิทยาลัย และ
สะทอนความเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
  4.4.5 สงเสริม สนับสนุนในการนําองคความรูท่ีเปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัยและไดรับ
การยอมรับในระดับชาติ อาทิ ดานศิลปะ วัฒนธรรมและการออกแบบ ใหเกิดผลประโยชนในการสรางคุณคา
และมูลคาแกมหาวิทยาลัย 
  4.4.6 สงเสริม สนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยและสรางสรรคใหมากข้ึน และมีบทบาท
ในการกําหนดนโยบายการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและสรางสรรคของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการหาแหลงทุนให
มีจํานวนเพียงพอกับความตองการของคณาจารยและนักวิจัยในทุกคณะวิชา 
  4.4.7 กําหนดทิศทาง นโยบายการวิจัยและสรางสรรคแตละประเภทใหชัดเจน เพ่ือ
ผลักดันนโยบายของมหาวิทยาลัย ประเทศ การหารายได การสรางองคความรู และสื่อสารใหคณะวิชา 
บุคลากรรับทราบ 
  
 4.5 การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  4.5.1 ดานแผน นโยบาย 
   (1) สงเสริมใหคณะวิชาท่ีมีจุดแข็งดานศิลปะและการออกแบบ ดานศิลปวัฒธรรม 
ไดเขารวมในการสงเสริมยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทย 4.0 ใหมากยิ่งข้ึน 
   (2) ผลักดันการบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะโครงการ
ขนาดใหญท่ีมีการบูรณาการระหวางศาสตร ระหวางคณะวิชา ระหวางเครือขายสถาบันอุดมศึกษา / ภาครัฐ / 
ภาคเอกชน/ หนวยภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใหเกิดผลลัพธในเชิงภาพรวมของมหาวิทยาลัยท่ีสะทอนความ
เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
   (3) มหาวิทยาลัยควรเปนแกนนําของสถาบันอุดมศึกษาในดานศิลปะและการ
ออกแบบใหรัฐบาลเห็นความสําคัญของการสรางคุณคาทางดานจิตใจแกประชาชนในสังคม ควบคูกับการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจของชาติ 
  4.5.2 โครงสราง 
   ควรปรับโครงสรางของหนวยงานท่ีรับผิดชอบการบริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒธรรมเพ่ือใหสามารถทําหนาท่ีในการขับเคลื่อนและตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย 
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  4.5.3 การบริหารงาน 
   ควรตั้งคณะกรรมการท่ีกํากับ ดูแล และใหนโยบายท่ีเก่ียวของในการบริการ
วิชาการ และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีเปนบอรดใหญท่ีทําหนาท่ีกํากับ ดูแล และใหนโยบายในการ
บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  4.5.4 การบูรณาการการบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในดานตางๆ 
   (1) การสงเสริมสนับสนุน การจัดทําหลักสูตรบูรณาการรวมกันระหวางการบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   (2) การสงเสริมสนับสนุน การวิจัยสรางสรรคสรางสรรคกับการบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  4.5.5 การส่ือสารประชาสัมพันธ 
   ควรสื่อสารองคกร การประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานของมหาวิทยาลัยออกสู
สาธารณะมากยิ่งข้ึน อาทิ การจางผูเชี่ยวชาญมาชวยดําเนินการ 
 
 4.6 ดานอ่ืนๆ 
  บทบาทของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร 
  ภาร กิจของสภามหาวิทยาลั ยภายใต การ เปนมหาวิทยาลั ย ใน กํา กับของรั ฐ              
สภามหาวิทยาลัยจะตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานหรือไม  เพราะความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย
แตกตางจากเดิม  โดยตองมีความรับผิดชอบในการกํากับ ตรวจสอบ และควบคุม ซ่ึงการดําเนินการเพ่ือให
บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคตองรวมมือกันหลายฝาย จึงตองชวยคิดเรื่องบทบาทหนาท่ีของสภา
มหาวิทยาลัย และการทํางานรวมกับมหาวิทยาลัยวาจะเปนรูปแบบใด รวมท้ังการจะใชศักยภาพของสภา
มหาวิทยาลัยใหเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัยไดอยางไร 
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นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัย  

เพ่ือใชประกอบการสรรหาอธิการบดีคนใหม 

1.ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

                มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยลําดับแรก (University of Choice) ของผูรับบริการ โดยเนน 

ผลผลิต (Output) หลักคือ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมีการบริหาร

จัดการท่ีมีธรรมาภิบาล มีความยั่งยืน เปนท่ีพ่ึงของสังคม  

2.นโยบาย 

                 เพ่ือใหบรรลุความเปนมหาวิทยาลัยลําดับแรก (University of Choice) จึงกําหนดนโยบายภาพรวม

เปนสามดานดังนี้ 

1. นโยบายดานคุณภาพ (Quality) 

2. นโยบายดานการเปนท่ีพ่ึงของสังคม (Stakeholders) 

3. นโยบายดานการบริหารจัดการ (Management)                      

3.เปาหมาย (Goal) ตัวช้ีวัด (Indicator) 

                 ความสัมพันธระหวาง เปาหมาย (goal) กับผลสัมฤทธิ์ (result) การวัดผลสัมฤทธิ์ จะใชตัวชี้วัดกับคา

เปาหมายของตัวชี้วัดท่ีบงชี้ถึงพัฒนาการ หรือการบรรลุผลของเปาหมาย ในชวงเวลาตางๆ ของการปฏิบัติหนาท่ี

อธิการบดี 

นโยบาย เปาหมาย (Goal) ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ (Result) 
1.ดานคุณภาพ 
(Quality) 
 

1.พัฒนาบัณฑิตใหมีอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย มีทักษะทางวิชาการ 
วิชาชีพสอดรับกับความตองการ
ของสังคมท่ีพัฒนาไป รวมท้ังทักษะ
ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เปนพลเมือง
ของชาติ และของโลก 
2. มีการพัฒนาหลักสูตร และระบบ
การจัดการเรียนการสอนใหเอ้ือกับ
สถานการณปจจุบัน รวมท้ังการ  
บูรณาการกับทุกพันธกิจ 

1.เขาสูการจัดอันดับในระดับนานาชาติ โดย
มหาวิทยาลัยสามารถเลือกระบบท่ีสอดคลองกับ
ลักษณะ ธรรมชาติ และสาขาของมหาวิทยาลัย 
อาทิ QS ranking, QS ranking by subject, 
QS stars rating 
      นอกจากนั้ น  มหาวิ ทยาลั ยจะต อ งค ง
สถานภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และภายนอก ใหอยูในระดับไมต่ํากวาในปจจุบัน 
หรือนําระบบประกันคุณภาพการศึกษาอ่ืนท่ี ทา
ทายกวามาใช อาทิ  CUPTQA, AUNQA, EdPEX  
2.มีนวัตกรรม การผลิตบัณฑิต งานวิจัย บริการ
วิชาการ ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีสอดคลอง กับ
ธรรมชาติของมหาวิทยาลัย และตองพัฒนา
ตนเองใหขามขอจํากัดตางๆ ของมหาวิทยาลัยได 

2.ดานการเปนท่ีพ่ึงของ
สังคม (Stakeholders) 
 
 

1.เปนมหาวิทยาลั ยลํ าดับแรก 
(University of Choice) ในระดับ
ท่ี ส า ม า ร ถ เ ที ย บ เ คี ย ง กั บ
มหาวิทยาลัยท่ีเปนคูเทียบในสาขา

1. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณานําตัวชี้วัด และ
กําหนดคาเปาหมาย ท่ีมีในระบบของ สกว. สมศ. 
สกอ. มาปรับใชเพ่ือเปนมาตรฐานและเทียบเคียง
ได เชน ผลงานวิจัย งานสรางสรรค บริการ
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นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัย  

เพ่ือใชประกอบการสรรหาอธิการบดีคนใหม 

1.ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

                มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยลําดับแรก (University of Choice) ของผูรับบริการ โดยเนน 

ผลผลิต (Output) หลักคือ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมีการบริหาร

จัดการท่ีมีธรรมาภิบาล มีความยั่งยืน เปนท่ีพ่ึงของสังคม  

2.นโยบาย 

                 เพ่ือใหบรรลุความเปนมหาวิทยาลัยลําดับแรก (University of Choice) จึงกําหนดนโยบายภาพรวม

เปนสามดานดังนี้ 

1. นโยบายดานคุณภาพ (Quality) 

2. นโยบายดานการเปนท่ีพ่ึงของสังคม (Stakeholders) 

3. นโยบายดานการบริหารจัดการ (Management)                      

3.เปาหมาย (Goal) ตัวช้ีวัด (Indicator) 

                 ความสัมพันธระหวาง เปาหมาย (goal) กับผลสัมฤทธิ์ (result) การวัดผลสัมฤทธิ์ จะใชตัวชี้วัดกับคา

เปาหมายของตัวชี้วัดท่ีบงชี้ถึงพัฒนาการ หรือการบรรลุผลของเปาหมาย ในชวงเวลาตางๆ ของการปฏิบัติหนาท่ี

อธิการบดี 

นโยบาย เปาหมาย (Goal) ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ (Result) 
1.ดานคุณภาพ 
(Quality) 
 

1.พัฒนาบัณฑิตใหมีอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย มีทักษะทางวิชาการ 
วิชาชีพสอดรับกับความตองการ
ของสังคมท่ีพัฒนาไป รวมท้ังทักษะ
ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เปนพลเมือง
ของชาติ และของโลก 
2. มีการพัฒนาหลักสูตร และระบบ
การจัดการเรียนการสอนใหเอ้ือกับ
สถานการณปจจุบัน รวมท้ังการ  
บูรณาการกับทุกพันธกิจ 

1.เขาสูการจัดอันดับในระดับนานาชาติ โดย
มหาวิทยาลัยสามารถเลือกระบบท่ีสอดคลองกับ
ลักษณะ ธรรมชาติ และสาขาของมหาวิทยาลัย 
อาทิ QS ranking, QS ranking by subject, 
QS stars rating 
      นอกจากนั้ น  มหาวิ ทยาลั ยจะต อ งค ง
สถานภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และภายนอก ใหอยูในระดับไมตํ่ากวาในปจจุบัน 
หรือนําระบบประกันคุณภาพการศึกษาอ่ืนท่ี ทา
ทายกวามาใช อาทิ  CUPTQA, AUNQA, EdPEX  
2.มีนวัตกรรม การผลิตบัณฑิต งานวิจัย บริการ
วิชาการ ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
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2.ดานการเปนท่ีพ่ึงของ
สังคม (Stakeholders) 
 
 

1.เปนมหาวิทยาลั ยลํ าดับแรก 
(University of Choice) ในระดับ
ท่ี ส า ม า ร ถ เ ที ย บ เ คี ย ง กั บ
มหาวิทยาลัยท่ีเปนคูเทียบในสาขา

1. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณานําตัวชี้วัด และ
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นโยบาย เปาหมาย (Goal) ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ (Result) 
-ชี้ นํ าสั งคม  นํ า เสนอ
นโยบายดานศิลปะ การ
ออกแบบ วัฒนธรรม 
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นานาชาติ 
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แ ล ะ ส ร า ง ส ร ร ค  ท่ี
ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ใ ช
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-สรางมาตรฐานของงาน
ดานศิลปะ การออกแบบ 
ง า น ส ร า ง ส ร ร ค  ใ น
ระดับชาติและนานาชาติ 

เดียวกัน หรือสาขาท่ีใกลเคียงกันได
โดยในสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยมี
ความเขมแข็ง (อาทิศิลปะ การ
ออกแบบ วัฒนธรรม) ตองอยูใน
ระดับไมนอยกวา 1 ใน 3 สวน
สาขาวิชาอ่ืนๆ ไมนอยกวา 1 ใน 5 
(ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย)  
ข อ ง Stakeholders ไ ด แ ก 
นักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูรับบริการ 
ท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และ
เ อ ก ช น  ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ  แ ล ะ
นานาชาติ  
 
2.เปนผูนําดานการอนุรักษ พัฒนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมและมรดกของ
ชาติ และมนุษยชาติ 

วิชาการ เพ่ือสังคม นําไปใชประโยชน เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. มี/พัฒนา การกําหนด guideline หรือ
มาตรฐาน เพ่ือการเปนผูนําดานศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การอบรม
มัคคุเทศก การตัดสินผลงาน การพัฒนาองค
ความรู การฝกอบรม การใหบริการเพ่ือชุมชน 
สังคม และการหารายไดเพ่ือเลี้ยงตนเองใหยั่งยืน  
3.มีหนวยงาน ฐานขอมูล แหลงเรียนรู เพ่ือ
ใหบริการแกสังคม เปนแหลงอางอิง และ
ใหบริการเพ่ือสังคม เชน ศูนยบริการอนุรักษ
ศิลปกรรม ฐานขอมูลดานโบราณคดี เปนตน 

3.การบริหารเพ่ือความ
ยั่งยืน (Management) 
-มี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ท่ี มี
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิ
บาล  และ เ อ้ือ ให เ กิด
ความยั่งยืน  ในการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ 
ของรัฐ 

1. มีระบบ กลไกในการบริหาร
จั ด ก า ร  ท่ี ค ล อ ง ตั ว  ส า ม า ร ถ
เชื่อมโยง บูรณาการ การปฏิบัติงาน
ของหนวยงานตาง ๆ ภายในของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น ก า ร เ ป น
มหาวิทยาลัย ในกํา กับ  รวมท้ั ง
สามารถบูรณาการศาสตรและศิลป 
เ พ่ื อ ต อ บ ส น อ ง พั น ธ กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัยในดานตางๆ ให มี
ประสิทธิภาพ 
2.มีธรรมาภิบาล และเกิดความ
ยั่งยืน (คลองตัว เชื่อมโยง บูรณา
การ และพ่ึงพาตนเองได) 

1.ปรับระบบงบประมาณสวนกลาง และกลไก
สนั บสนุ นคณะวิ ช า  หน ว ย ง าน  หลั กสู ต ร 
สาขาวิชาท่ีเปนจุดแข็ง มีความโดดเดน มีคุณคามี
ความจําเปนตอสังคม ประเทศชาติ แตไมสราง
รายไดใหไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
2.ปรับปรุงระบบ กลไก ในการควบคุม กํากับ 
ตรวจสอบ ระบบการเงิน บัญชี งบประมาณ               
การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส มีธรรมาภิบาล 
3.ปรับระบบ และกลไกในการหารายไดเพ่ือการ
พ่ึงตนเองเชิงรุก ทําใหมีสัดสวนเงินรายได จาก
แหลงตางๆ เพ่ิมข้ึน นอกเหนือจากคาธรรมเนียม
การศึกษา 
4.ปรับการบริหารจัดการใหเอ้ือตอความเปน
นานาชาต ิ
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นโยบาย เปาหมาย (Goal) ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ (Result) 
5.ปรับโครงสรางการบริหาร การจัดอัตรากําลัง 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การกระจายอํานาจ 
และการมอบอํานาจในการบริหาร การทํางาน ให
มีประสิทธิภาพ  รวม ท้ังปรั บปรุ งข อบั ง คับ 
ระเบียบ ใหเอ้ือตอการทํางาน  
6.ปรับปรุ ง พัฒนาระบบ กลไกท่ีจะพัฒนา
ความกาวหนาทางวิชาการ และธํารงบุคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถสูงใหอยูตอกับมหาวิทยาลัย 
อาทิ ศิลปนแหงชาติ ศาสตราจารย  
7.พัฒนาฐานขอมูล ระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือตอ
การบริหารจัดการ ตามพันธกิจทุกดานของ
มหาวิทยาลัย 
8.ปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
ทุกวิทยาเขตใหคลองตัว และมีแนวปฏิบัติท่ีเปน
แนวทางเดียวกัน 
9.ปรั บปรุ ง  พัฒนาระบบกายภาพและสิ่ ง
สนับสนุนท่ีเอ้ือตอการเปนแหลงเรียนรู 
10.แ ส ว ง ห า ค ว า ม ร ว ม มื อ  เ ค รื อ ข า ย ท้ั ง
ภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย และผลักดันสูความเปน
นานาชาต ิ

 

4.รายละเอียดเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์  

           สภามหาวิทยาลัยจะกําหนดนโยบาย เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ในภาพกวางของแตละดาน และใหผูมาดํารง

ตําแหนงอธิการบดี เปนผูกําหนดรายละเอียด เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ในแตละดาน แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

พิจารณาปรึกษา หารือ ตอรองกันตอไป 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
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ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ 

 

1.ขอบังคับ จํานวน 20 ฉบับ 

1. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานข้ันต่ําและผลงานทางวิชาการของผู
ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ... 

2. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ... 
3. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
4. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. 
5. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจางประจําเปนลูกจาง

มหาวิทยาลัย พ.ศ. …. 
6. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
7. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
8. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. ... 
9. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือน 

พ.ศ. ....  
10. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสวนงานและหนวยงานภายใน การบริหารงานและ

การกําหนดตําแหนง พ.ศ. ….  
11. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ

การจายเงินสวัสดิการ พ.ศ. ... 
12. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการสรร

หานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 
13. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการเลือก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. .... 

14. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา พ.ศ. ....   

15. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ....  
16. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ....  
17. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ....  
18. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ. ....  
19. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําหอศิลป พ.ศ. ....   
20. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร พ.ศ. ....   
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ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ 

 

1.ขอบังคับ จํานวน 20 ฉบับ 

1. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานข้ันต่ําและผลงานทางวิชาการของผู
ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ... 

2. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ... 
3. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
4. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. 
5. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจางประจําเปนลูกจาง

มหาวิทยาลัย พ.ศ. …. 
6. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
7. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
8. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. ... 
9. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือน 

พ.ศ. ....  
10. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสวนงานและหนวยงานภายใน การบริหารงานและ

การกําหนดตําแหนง พ.ศ. ….  
11. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ

การจายเงินสวัสดิการ พ.ศ. ... 
12. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการสรร

หานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 
13. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการเลือก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. .... 

14. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา พ.ศ. ....   

15. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ....  
16. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ....  
17. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ....  
18. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ. ....  
19. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําหอศิลป พ.ศ. ....   
20. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร พ.ศ. ....   
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2.ระเบียบ จํานวน 2 ฉบับ 

1. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาลงทะเบียนเรียน และคาธรรมเนียมพิเศษของ
นักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. .... 

2. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยคาชดเชย พ.ศ. ... 
 
 

3.ประกาศ จํานวน 10 ฉบับ 

1. ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ...) 

2. ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับท่ี....) 

3. ราง ประกาศระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) 

4. ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับท่ี  ...)   

5. ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องมาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารย
ประจําท่ีรับเขาใหม 

6. ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 
7. ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
8. ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูง เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทน และหลักเกณฑวิธีการจาย 
9. ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีคาจางข้ันต่ําขั้นสูงสําหรับลูกจางมหาวิทยาลัย 

และหลักเกณฑวิธีการจาย 
10. ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ. .... 
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การเปดสอน การปรับปรุงหลักสูตร และยกเลิกหลักสูตร 

 

1.การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสราง จํานวน 135 หลักสูตร ดังนี้ 

 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2.หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ฉบับป พ.ศ.2555 คณะมัณฑนศิลป 
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ชา เทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํ า  ฉบับป  พ.ศ . 2555               

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับป พ.ศ.

2555 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
5.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับป พ.ศ.2557 คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 
6.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.2556 คณะ

วิทยาการจัดการ 
7.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน ฉบับป พ.ศ.2556 คณะวิทยาการ

จัดการ 
8.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 
9.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 
10.หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ฉบับป พ.ศ.2555 คณะมัณฑนศิลป 
11.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ.2554 คณะโบราณคดี 
12.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ.2556 

บัณฑิตวิทยาลัย   
13.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ฉบับป พ.ศ.2556 

บัณฑิตวิทยาลัย 
14.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ.2556        

บัณฑิตวิทยาลัย 
15.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ.2556           

บัณฑิตวิทยาลัย 
16.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
17.หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร  ฉบับป  พ.ศ.2556            

บัณฑิตวิทยาลัย 
18.หลักสูตรเภสัช ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ.2556 

บัณฑิตวิทยาลัย 
19.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 
20.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 
21.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ.2556 

บัณฑิตวิทยาลัย 
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การเปดสอน การปรับปรุงหลักสูตร และยกเลิกหลักสูตร 

 

1.การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสราง จํานวน 135 หลักสูตร ดังนี้ 

 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2.หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ฉบับป พ.ศ.2555 คณะมัณฑนศิลป 
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ชา เทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํ า  ฉบับป  พ.ศ . 2555               

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับป พ.ศ.

2555 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
5.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับป พ.ศ.2557 คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 
6.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.2556 คณะ

วิทยาการจัดการ 
7.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน ฉบับป พ.ศ.2556 คณะวิทยาการ

จัดการ 
8.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 
9.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 
10.หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ฉบับป พ.ศ.2555 คณะมัณฑนศิลป 
11.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ.2554 คณะโบราณคดี 
12.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ.2556 

บัณฑิตวิทยาลัย   
13.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ฉบับป พ.ศ.2556 

บัณฑิตวิทยาลัย 
14.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ.2556        

บัณฑิตวิทยาลัย 
15.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ.2556           

บัณฑิตวิทยาลัย 
16.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
17.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร  ฉบับป  พ.ศ.2556            

บัณฑิตวิทยาลัย 
18.หลักสูตรเภสัช ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ.2556 

บัณฑิตวิทยาลัย 
19.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 
20.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 
21.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ.2556 

บัณฑิตวิทยาลัย 
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22.หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ.2556 
บัณฑิตวิทยาลัย 

23.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
24.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ.2556         

บัณฑิตวิทยาลัย 
25.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ.2556  

บัณฑิตวิทยาลัย 
26.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
27.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
28.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ฉบับป พ.ศ.2556 

บัณฑิตวิทยาลัย 
29.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ฉบับป พ.ศ.2556 

บัณฑิตวิทยาลัย 
30.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
31.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตร

นานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.2558 วิทยาลัยนานาชาติ 
32.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป ฉบับป  พ.ศ. 2556 คณะวิทยาการ

จัดการ 
33.หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา ฉบับป พ.ศ.2555 คณะมัณฑนศิลป 
34.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  ฉบับป  พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
35.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน ฉบับป พ.ศ. 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 
36.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
37.หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปตยกรรมฉบับป  พ.ศ .2555                

บัณฑิตวิทยาลัย 
38.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ.2558 บัณฑิตวิทยาลัย 
39.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับป พ.ศ.2557 

บัณฑิตวิทยาลัย 
40.หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป ฉบับป. พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
41.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 

บัณฑิตวิทยาลัย 
42.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
43.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
44.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2554 บัณฑิตวิทยาลัย 
45.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต ฉบับป พ.ศ.2554 บัณฑิตวิทยาลัย 
46.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลยั 
47.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
48.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง

วัฒนธรรม ฉบับป พ.ศ.2557 บัณฑิตวิทยาลัย 
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49.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2554 คณะอักษรศาสตร 
50.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 
51.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ.2554 
52.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
53.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิต

วิทยาลัย 
54.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่ งแวดลอม ฉบับป  พ.ศ .2555                  

คณะวิทยาศาสตร 
55.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
56.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2554 คณะโบราณคดี 
57.หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) ฉบับป พ.ศ.2555         

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
58.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเท่ียว 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย  
59.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเท่ียว 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
60.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
61.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตร

นานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2558 วิทยาลัยนานาชาติ 
62.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ฉบับป พ.ศ.2556              

บัณฑิตวิทยาลัย 
63.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับป พ.ศ.2555 คณะศึกษาศาสตร 
64.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ.2555 คณะศึกษาศาสตร 
65.หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิ ชาสถาปตยกรรมพ้ืน ถ่ิน  ฉบับป  พ .ศ .2555           

บัณฑิตวิทยาลัย 
66.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ.2555                

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
67.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ.2555 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
68.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง ฉบับป พ.ศ.2557 คณะดุริยางคศาสตร 
69.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร 
70.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับป พ.ศ.2555 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
71.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ฉบับป พ.ศ.2556   

บัณฑิตวิทยาลัย 
72.หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
73.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2554 คณะอักษรศาสตร 
74.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ.2558 บัณฑิตวิทยาลัย 
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49.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2554 คณะอักษรศาสตร 
50.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 
51.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ.2554 
52.หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
53.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิต

วิทยาลัย 
54.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่ งแวดลอม ฉบับป  พ.ศ .2555                  

คณะวิทยาศาสตร 
55.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
56.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2554 คณะโบราณคดี 
57.หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) ฉบับป พ.ศ.2555         

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
58.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเท่ียว 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย  
59.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเท่ียว 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
60.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
61.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตร

นานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2558 วิทยาลัยนานาชาติ 
62.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ฉบับป พ.ศ.2556              

บัณฑิตวิทยาลัย 
63.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับป พ.ศ.2555 คณะศึกษาศาสตร 
64.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ.2555 คณะศึกษาศาสตร 
65.หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิ ชาสถาปตยกรรมพ้ืน ถ่ิน  ฉบับป  พ .ศ .2555           

บัณฑิตวิทยาลัย 
66.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ.2555                

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
67.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ.2555 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
68.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง ฉบับป พ.ศ.2557 คณะดุริยางคศาสตร 
69.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร 
70.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับป พ.ศ.2555 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
71.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ฉบับป พ.ศ.2556   

บัณฑิตวิทยาลัย 
72.หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
73.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2554 คณะอักษรศาสตร 
74.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ.2558 บัณฑิตวิทยาลัย 
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75.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ฉบับป พ.ศ.2555 คณะศึกษาศาสตร 
76.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
77.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
78.หลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับป พ.ศ.2557 

บัณฑิตวิทยาลัย 
79.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตรเพ่ือการศึกษา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 

ฉบับป พ.ศ.2555 บัณฑิตวิทยาลัย 
80.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตรเพ่ือการศึกษา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 

ฉบับป พ.ศ.2555 บัณฑิตวิทยาลัย 
81.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตรเพ่ือการศึกษา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 

ฉบับป พ.ศ.2555 บัณฑิตวิทยาลัย 
82.หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
83.หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ.2557 บัณฑิตวิทยาลัย 
84.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 
85.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 
86.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
87.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร ฉบับป พ.ศ.2555 บัณฑิตวิทยาลัย 
88.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม ฉบับป พ.ศ.2557 

บัณฑิตวิทยาลัย 
89.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ฉบับป พ.ศ.2555 คณะศึกษาศาสตร 
90.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ฉบับป 

พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
91.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
92.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ.2556 

บัณฑิตวิทยาลัย 
93.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ฉบับป พ.ศ.

2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
94.หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ.2556 

บัณฑิตวิทยาลัย 
95.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร 
96.หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
97.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 
98.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ฉบับป พ.ศ.2555 คณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
99.หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ฉบับป 

พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
100.ปรับปรุงแกไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ.2554 
101.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 
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102.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 
103.หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ฉบับป พ.ศ.2555           

บัณฑิตวิทยาลัย 
104.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับป พ.ศ.2556

บัณฑิตวิทยาลัย 
105.หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ.2555 บัณฑิตวิทยาลัย 
106.การปรับปรุงแกไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร   
107.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 
108.หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ฉบับป พ.ศ.2555 

บัณฑิตวิทยาลัย 
109.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับป พ.ศ.2556

บัณฑิตวิทยาลัย 
110.หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2555 บัณฑิตวิทยาลัย   
111.การปรับปรุงแกไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
112.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 
113.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 
114.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร 
115.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ.2556        

บัณฑิตวิทยาลัย 
116.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 
117.หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะเภสัชศาสตร         
118.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป )  ฉบับป  พ.ศ.2555                  

คณะศึกษาศาสตร   
119.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับป พ.ศ.2556          

บัณฑิตวิทยาลัย 
120.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ฉบับป  พ.ศ.2557          

บัณฑิตวิทยาลัย 
121.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ (5 ป) ฉบับป 

พ.ศ.2556 คณะศึกษาศาสตร 
122.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
123.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
124.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 บณัฑิตวิทยาลัย 
125.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
126.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ป) ฉบับป พ.ศ.2555                 

คณะศึกษาศาสตร 
127.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.2556 

บัณฑิตวิทยาลัย 
128.หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย ฉบับป พ.ศ.2555 คณะดุริยางคศาสตร 
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102.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 
103.หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ฉบับป พ.ศ.2555           

บัณฑิตวิทยาลัย 
104.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับป พ.ศ.2556

บัณฑิตวิทยาลัย 
105.หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ.2555 บัณฑิตวิทยาลัย 
106.การปรับปรุงแกไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร   
107.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 
108.หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ฉบับป พ.ศ.2555 

บัณฑิตวิทยาลัย 
109.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับป พ.ศ.2556

บัณฑิตวิทยาลัย 
110.หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2555 บัณฑิตวิทยาลัย   
111.การปรับปรุงแกไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
112.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 
113.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร ฉบับป พ.ศ.2554 คณะอักษรศาสตร 
114.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร 
115.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ.2556        

บัณฑิตวิทยาลัย 
116.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 
117.หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะเภสัชศาสตร         
118.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป )  ฉบับป  พ.ศ.2555                  

คณะศึกษาศาสตร   
119.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับป พ.ศ.2556          

บัณฑิตวิทยาลัย 
120.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ฉบับป  พ.ศ.2557          

บัณฑิตวิทยาลัย 
121.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ (5 ป) ฉบับป 

พ.ศ.2556 คณะศึกษาศาสตร 
122.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
123.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
124.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 บณัฑิตวิทยาลัย 
125.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา ฉบับป พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
126.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ป) ฉบับป พ.ศ.2555                 

คณะศึกษาศาสตร 
127.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.2556 

บัณฑิตวิทยาลัย 
128.หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย ฉบับป พ.ศ.2555 คณะดุริยางคศาสตร 
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129.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
130.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2555 บัณฑิตวิทยาลัย 
131.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 
132.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับป พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร 
133.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช ฉบับป  พ.ศ .2555               

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
134.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับป พ.ศ.2555  

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
135.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับป พ.ศ.2559 คณะอักษรศาสตร 

 

2.ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตรจํานวน 36 หลักสูตร 

1.หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) คณะเภสัชศาสตร 
2.หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2559) บัณฑิตวิทยาลัย 
3.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

คณะอักษรศาสตร 
4.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) คณะอักษรศาสตร 
5.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2559) คณะอักษรศาสตร 
6.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) คณะอักษรศาสตร 
7.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) คณะอักษรศาสตร 
8.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) คณะอักษรศาสตร 
9.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)            

คณะอักษรศาสตร 
10.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)           

คณะอักษรศาสตร 
11.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (หลักสูตรสหวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559) คณะอักษรศาสตร 
12.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คณะอักษรศาสตร 
13.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)               

คณะอักษรศาสตร 
14.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่ งเศส (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559)                   

คณะอักษรศาสตร 
15.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
16.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) คณะโบราณคดี 
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17.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)             
คณะโบราณคดี 

18.หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) คณะโบราณคดี 
19.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) คณะโบราณคด ี
20.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) คณะโบราณคดี 
21.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะโบราณคดี 
22.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บัณฑิตวิทยาลัย 
23.หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)            

คณะดุริยางคศาสตร 
24.หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรแีจส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) คณะดุริยางคศาสตร 
25.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ (หลักสูตรบูรณา

การ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
26.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
27.หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

บัณฑิตวิทยาลัย 
28.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

บัณฑิตวิทยาลัย 
29.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

บัณฑิตวิทยาลัย 
30.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

บัณฑิตวิทยาลัย 
31.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
32.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
33.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559) 
34.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559) คณะ

วิทยาการจัดการ 
35.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) บัณฑิตวิทยาลัย 
36.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) 
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17.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)             
คณะโบราณคด ี

18.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) คณะโบราณคดี 
19.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) คณะโบราณคด ี
20.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) คณะโบราณคดี 
21.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะโบราณคด ี
22.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) บัณฑิตวิทยาลัย 
23.หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)            

คณะดุริยางคศาสตร 
24.หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรแีจส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) คณะดุริยางคศาสตร 
25.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ (หลักสูตรบูรณา

การ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
26.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
27.หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

บัณฑิตวิทยาลัย 
28.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

บัณฑิตวิทยาลัย 
29.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

บัณฑิตวิทยาลัย 
30.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

บัณฑิตวิทยาลัย 
31.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
32.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
33.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559) 
34.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559) คณะ

วิทยาการจัดการ 
35.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) บัณฑิตวิทยาลัย 
36.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) 
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3.ปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ จํานวน 2 หลักสูตร 

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

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2558) 
 
4.เปดหลักสูตรใหม จํานวน 5 หลักสูตร 

2.หลักสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2559) บัณฑิตวิทยาลัย 
3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท (หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2559) คณะวิทยาการจัดการ 
4.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ (หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2559) บัณฑิตวิทยาลัย 
5.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถ่ิน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) 

 
 5.ปดหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร 

1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ.2552 บัณฑิตวิทยาลัย 
2.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ฉบับป พ.ศ.2558 บัณฑิตวิทยาลัย 
3.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ ฉบับป พ.ศ.2556               

บัณฑิตวิทยาลัย 

 
6.เปดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ จํานวน 2 หลักสูตร 

1.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2556) บัณฑิตวิทยาลัย 

2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2559) บัณฑิต
วิทยาลัย 

 

1.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
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การทําความตกลงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

  

มหาวิทยาลัยศิลปากรทําขอตกลงความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ จํานวน 17 สถาบัน ดังนี้ 

1. ขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Kagawa University ประเทศญี่ปุน 
2. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Chiba University ประเทศญี่ปุน 
3. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Associazione “Amici della 

Musica” FEDELE FENAROLI Lanciano (CH) สาธารณรัฐอิตาลี 
4. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ National Pingtung University 

of Science and Technology ไตหวัน 
5. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ University of Leeds สหราช

อาณาจักร 
6. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Yangon Technological 

University สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
7. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Thanlyin Technological 

University สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
8. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ West Yangon Technological 

University สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
9. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Chungbuk National University 

สาธารณรัฐเกาหลี 
10. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Osaka Prefecture University 

ประเทศญี่ปุน 
11. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Tsinghua University 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
12. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Liaoning University 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
13. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Nanjing University สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
14. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Capital University of 

Physical Education and Sports สาธารณรัฐประชาชนจีน 
15. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Taylor’s University ประเทศ

มาเลเซีย 
16. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Massey University ประเทศ

นิวซีแลนด 
17. การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ สถาบันศิลปะเอสโตเนียน 

(Estonian Academy of Arts) สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
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การทําความตกลงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

  

มหาวิทยาลัยศิลปากรทําขอตกลงความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ จํานวน 17 สถาบัน ดังนี้ 

1. ขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Kagawa University ประเทศญี่ปุน 
2. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Chiba University ประเทศญี่ปุน 
3. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Associazione “Amici della 

Musica” FEDELE FENAROLI Lanciano (CH) สาธารณรัฐอิตาลี 
4. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ National Pingtung University 

of Science and Technology ไตหวัน 
5. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ University of Leeds สหราช

อาณาจักร 
6. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Yangon Technological 

University สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
7. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Thanlyin Technological 

University สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
8. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ West Yangon Technological 

University สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
9. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Chungbuk National University 

สาธารณรัฐเกาหลี 
10. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Osaka Prefecture University 

ประเทศญี่ปุน 
11. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Tsinghua University 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
12. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Liaoning University 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
13. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Nanjing University สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
14. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Capital University of 

Physical Education and Sports สาธารณรัฐประชาชนจีน 
15. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Taylor’s University ประเทศ

มาเลเซีย 
16. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Massey University ประเทศ

นิวซีแลนด 
17. การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ สถาบันศิลปะเอสโตเนียน 

(Estonian Academy of Arts) สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
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การพิจารณา ราง ประกาศ ขอบังคับ เกี่ยวกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
ของคณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานฯ) และคณะกรรมการ

พิจารณากล่ันกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 
ของรัฐ (นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานฯ) 

 
 

เม่ือคณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานฯ) ไดพิจารณารางประกาศ 
ขอบังคับ เก่ียวกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเสร็จแลวจะเสนอใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายอนุชาติ             
คงมาลัย เปนประธานฯ) พิจารณาตอไป ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

 
1. ราง ประกาศ  

 
 

คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือ
การปรับเปล่ียนสถานะฯ 

(นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานฯ) 

คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองขอกฎหมายเพ่ือ
การปรับเปล่ียนสถานะฯ 

(นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานฯ) 
1. ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง การจัดตั้ง
สวนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 

1.พิจารณา ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 
เสร็จแลว และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป 

2. รางประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ตรา
สัญลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ..... 

 

2.พิจารณา ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 
เสร็จแลว และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป 

3. ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบง
หนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. …. 

3.พิจารณา ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ก า รแบ งหน ว ย ง านภาย ในของส วน ง านขอ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... เสร็จแลว และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

4. ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชี
เ งินเดือนข้ันต่ํา ข้ันสูง เ งินประจําตําแหนง ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑวิธีการจาย   

 

4.พิจารณา ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
บัญชี เ งินเดือนข้ันต่ํา ข้ันสูง เงินประจําตําแหนง 
คาตอบแทน  และหลักเกณฑวิธีการจาย เสร็จแลว 
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

5.ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชี
คาจางข้ันต่ําข้ันสูงสําหรับลูกจางมหาวิทยาลัย และ
หลักเกณฑวิธีการจาย 

5.พิจารณา ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
บัญชีคาจางข้ันต่ําข้ันสูงสําหรับลูกจางมหาวิทยาลัย 
และหลักเกณฑวิธีการจาย เสร็จแลว และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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การพิจารณา ราง ประกาศ ขอบังคับ เกี่ยวกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
ของคณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานฯ) และคณะกรรมการ

พิจารณากล่ันกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 
ของรัฐ (นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานฯ) 

 
 

เม่ือคณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานฯ) ไดพิจารณารางประกาศ 
ขอบังคับ เก่ียวกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเสร็จแลวจะเสนอใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายอนุชาติ             
คงมาลัย เปนประธานฯ) พิจารณาตอไป ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

 
1. ราง ประกาศ  

 
 

คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือ
การปรับเปล่ียนสถานะฯ 

(นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานฯ) 

คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองขอกฎหมายเพ่ือ
การปรับเปล่ียนสถานะฯ 

(นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานฯ) 
1. ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง การจัดตั้ง
สวนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 

1.พิจารณา ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 
เสร็จแลว และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป 

2. รางประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ตรา
สัญลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ..... 

 

2.พิจารณา ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 
เสร็จแลว และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป 

3. ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบง
หนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. …. 

3.พิจารณา ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ก า รแบ งหน ว ย ง านภาย ในของส วน ง านขอ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... เสร็จแลว และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

4. ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชี
เ งินเดือนข้ันต่ํา ข้ันสูง เ งินประจําตําแหนง ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑวิธีการจาย   

 

4.พิจารณา ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
บัญชี เ งินเดือนข้ันต่ํา ข้ันสูง เงินประจําตําแหนง 
คาตอบแทน  และหลักเกณฑวิธีการจาย เสร็จแลว 
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

5.ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชี
คาจางข้ันต่ําข้ันสูงสําหรับลูกจางมหาวิทยาลัย และ
หลักเกณฑวิธีการจาย 

5.พิจารณา ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
บัญชีคาจางข้ันต่ําข้ันสูงสําหรับลูกจางมหาวิทยาลัย 
และหลักเกณฑวิธีการจาย เสร็จแลว และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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2. ราง ขอบังคับ  
 
 

คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือ
การปรับเปล่ียนสถานะฯ 

(นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานฯ) 

คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองขอกฎหมายเพ่ือ
การปรับเปล่ียนสถานะฯ 

(นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานฯ) 
1.ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
เปลี่ ยนสถานภาพจากข า ร าชการพล เรื อน ใน 
สถาบันอุดมศึกษาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 

1.พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยการเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
เสร็จแลว และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป 

2.ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
เปลี่ยนสถานภาพจากลูกจางประจําเปนลูกจาง
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 

2.พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยการเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจางประจําเปน
ลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เสร็จแลว และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

3.ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ..... 

 

3.พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย    
พ.ศ. ..... เสร็จแลว และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป 

4.ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... 

 

4.พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... 
เสร็จแลว และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป 

5.ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภา
วิชาการ พ.ศ. ...... 

 

5.พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยสภาวิชาการ พ.ศ. ...... เสร็จแลว และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

6.ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
บริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... 

 

6.พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยการบริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัย             
พ.ศ. ...... เสร็จแลว และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป 

7 . ร า ง  ข อบั ง คับมหาวิทยาลั ย ศิลปากรว าด วย
สวัสดิการบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร         
พ.ศ. ... 

 

7.พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยและหลักเกณฑ
การจายเงินสวัสดิการ พ.ศ. ... เสร็จแลว และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

8.ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
กําหนดตําแหน ง และการบริหารสวนงานและ
หนวยงานภายใน พ.ศ. ...... 

 

8.พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยหนวยงานภายใน การบริหารงานและการกําหนด
ตําแหนง พ.ศ. ...... เสร็จแลว และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือ
การปรับเปล่ียนสถานะฯ 

(นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานฯ) 

คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองขอกฎหมายเพ่ือ
การปรับเปล่ียนสถานะฯ 

(นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานฯ) 
9.ร า ง  ข อบั ง คับมหาวิทยาลั ย ศิลปากรว าด วย
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ..... 

9.พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ..... เสร็จแลว 
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

10.ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการ
เลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 
พ.ศ. ..... 

 

10.พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและ
วิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูบริหาร จากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี 
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. ..... เสร็จแลว และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

11.ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการ
เลื อก ต้ั งกรรมการสภามหาวิทยาลั ยประ เภท
คณาจารยประจํา พ.ศ. ..... 

11.พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและ
วิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจํา พ.ศ. ..... เสร็จแลว และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

12.ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาการประเมิน
หลักสูตรการศึกษา การเรียน การสอน และการวัดผล
ตามหลักสูตร พ.ศ. .... 

 
รอการพิจารณา 

13.ราง ขอบัง คับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายของ
นักศึกษา พ.ศ. ....... 

 
รอการพิจารณา 

14.ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการให
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย
อยางแทจริง พ.ศ. ....... 

 

 
รอการพิจารณา 

15.ราง ขอบัง คับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ
ไดมา อํานาจและหนาท่ี วาระการดํารงตําแหนง และ
การพนจากตําแหนงของคณะกรรมการประจําคณะ 
พ.ศ. ....                                      
   
 

12.พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. .... เสร็จแลว 
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป                                       
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คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือ
การปรับเปล่ียนสถานะฯ 

(นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานฯ) 

คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองขอกฎหมายเพ่ือ
การปรับเปล่ียนสถานะฯ 

(นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานฯ) 
9.ร า ง  ข อบั ง คับมหาวิทยาลั ย ศิลปากรว าด วย
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ..... 

9.พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ..... เสร็จแลว 
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

10.ราง ขอบัง คับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 
พ.ศ. ..... 

 

10.พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและ
วิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูบริหาร จากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี 
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. ..... เสร็จแลว และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

11.ราง ขอบัง คับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการ
เลื อกตั้ ง กรรมการสภามหาวิทยาลั ยประ เภท
คณาจารยประจํา พ.ศ. ..... 

11.พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและ
วิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจํา พ.ศ. ..... เสร็จแลว และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

12.ราง ขอบัง คับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาการประเมิน
หลักสูตรการศึกษา การเรียน การสอน และการวัดผล
ตามหลักสูตร พ.ศ. .... 

 
รอการพิจารณา 

13.ราง ขอบัง คับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายของ
นักศึกษา พ.ศ. ....... 

 
รอการพิจารณา 

14.ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการให
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย
อยางแทจริง พ.ศ. ....... 

 

 
รอการพิจารณา 

15.ราง ขอบัง คับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ
ไดมา อํานาจและหนาท่ี วาระการดํารงตําแหนง และ
การพนจากตําแหนงของคณะกรรมการประจําคณะ 
พ.ศ. ....                                      
   
 

12.พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. .... เสร็จแลว 
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป                                       
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คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือ
การปรับเปล่ียนสถานะฯ 

(นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานฯ) 

คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองขอกฎหมายเพ่ือ
การปรับเปล่ียนสถานะฯ 

(นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานฯ) 
16.ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ
ไดมา อํานาจและหนาท่ี วาระการดํารงตําแหนง และ
การพนจากตําแหนงของคณะกรรมการประจําศูนย
คอมพิวเตอร พ.ศ. .... 

13.พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยคณะกรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร พ.ศ. .... 
เสร็จแลว และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป 

17.ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ
ไดมา อํานาจและหนาท่ี วาระการดํารงตําแหนง และ
การพนจากตําแหนงของคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย พ.ศ. .... 

14.พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... 
เสร็จแลว และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป 

18.ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ
ไดมา อํานาจและหนาท่ี วาระการดํารงตําแหนง และ
การพนจากตําแหนงของคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. .... 

15.พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา            
พ.ศ. .... เสร็จแลว และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป 

19.ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ
ไดมา อํานาจและหนาท่ี วาระการดํารงตําแหนง และ
การพนจากตําแหนงของคณะกรรมการประจําสํานัก
หอสมุดกลาง  พ.ศ. .... 

16.พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยคณะกรรมการประจํ าสํ านักหอสมุดกลาง           
พ.ศ. .... เสร็จแลว และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป 

20.ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ
ไดมา อํานาจและหนาท่ี วาระการดํารงตําแหนง และ
การพนจากตําแหนงของคณะกรรมการประจําหอ
ศิลป พ.ศ. .... 

17.พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยคณะกรรมการประจําหอศิลป พ.ศ. .... เสร็จแลว 
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

21.ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยตรา
สัญลักษณสวนงานหรือหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. .... 

รอการพิจารณา 

22.ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
ประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร  พ.ศ. ...... 

รอการพิจารณา 

23.ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภา
คณาจารยและพนักงาน พ.ศ. ..... 

รอการพิจารณา 

24.ราง ขอบัง คับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ..... 

รอการพิจารณา 
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คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือ
การปรับเปล่ียนสถานะฯ 

(นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานฯ) 

คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองขอกฎหมายเพ่ือ
การปรับเปล่ียนสถานะฯ 

(นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานฯ) 
25.ราง ขอบัง คับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง 
และการพนจากตําแหนงของรองคณบดีหรือรอง
หัวหนาสวนงาน ผูชวยคณบดีหรือผูชวยหัวหนาสวน
งาน หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา และรองหัวหนา
ภาควิชาหรือรองหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา พ.ศ. .... 

 
 

รอการพิจารณา 

26.ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
รักษาการแทน การมอบอํานาจใหปฏิบัติการแทนของ
ผูดํารงตําแหนงตางๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร           
พ.ศ. ..... 

 
รอการพิจารณา 

27.ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอด
ถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. .......... 

 
รอการพิจารณา 

28.ราง ขอบัง คับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอด
ถอนอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รอง
ศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. ..... 
 

 
รอการพิจารณา 

29. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการให
ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ....... 
 

 

รอการพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 






