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รายงานผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบป พ.ศ. 
2562 ฉบับนี้เปนฉบับท่ี 10 ท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทําข้ึน เพ่ือรวบรวม 
การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในรอบป พ.ศ. 2562 (มกราคม – ธันวาคม 
2562) ซ่ึงจะทําใหเห็นภาพรวมการทํางานของสภามหาวิทยาลัยในดานตางๆ  
และจะเปนขอมูลในการคนควาอางอิง รวมท้ังการปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน
ของสภามหาวิทยาลัยตอไป 

ในป พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 
ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับ โดยมีเรื่องสําคัญท่ีไดดําเนินการ  

อาทิ การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีแทนทานเกาที่ขอลาออก การใหความเห็นชอบแผนตางๆ  
ท้ังแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ป (พ.ศ. 2562-2566) แผนกลยุทธสงเสริมงานวิจัย ตามแนวยุทธศาสตรชาติ  
20 ป แผนพัฒนา City Campus (เมืองทองธานี) ระยะ 10 ป พ.ศ. 2562-2571 แผนพัฒนาสวนงาน แนวทาง 
การพัฒนาอันดับมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหความเห็นชอบระเบียบ ขอบังคับ รวมถึงการใหขอเสนอแนะในการ
ดําเนินการ การปรับตัว โอกาส และความทาทายของมหาวิทยาลัยจากการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อาทิ การวิจัย การผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะข้ันสูง ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ฯลฯ 

จากนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และการกํากับติดตามการทํางานของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องใน
ป พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีเรื่องนายินดีหลายเรื่อง อาทิ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
สูงข้ึน เชน QS Stars Ratings ในภาพรวมอยูในระดับ 4 ดาว และในดาน Arts & Culture, Innovation, 
Internationalization และดาน Employability อยูในระดับ 5 ดาว โดยเฉพาะในดาน Arts & Culture, 
Innovation เปนมหาวิทยาลัยแหงเดียวในประเทศไทยท่ีอยูในระดับ 5 ดาว จํานวนอาจารยมีตําแหนงทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน และมีความกาวหนาในการดําเนินงานเรื่องสําคัญ อาทิ การปรับโครงสรางองคกรของสวนงาน 
หนวยงานตางๆ ไดดําเนินการเสร็จแลว ซ่ึงจะตองติดตามประเมินประสิทธิภาพตอไป การปรับปรุงวังทาพระมี
ความกาวหนาตามลําดับและบางคณะสามารถเขาไปจัดการเรียนการสอนไดแลว โครงการ Silpakorn 
University Transformation ไดมีการระดมความคิดจากกลุมตางๆ ท้ังบุคลากร ศิษยเกา ในการรวมกันกําหนด
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดทําขอมูลตางๆ สงใหบริษัทท่ีปรึกษาชาวญ่ีปุนนําไปวิเคราะห เพ่ือออกแบบ
การพัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวทันความเปลี่ยนแปลง และเปนมหาวิทยาลัยยอดนิยม University of Choice                       

สําหรับแนวทางการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2563 เนื่องจากมีสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้ังแตชวงตนป 2563 และไดสงผลกระทบตอการดําเนินการ
ของทุกสวนงานในมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา ผูปกครอง ฯลฯ สภามหาวิทยาลัยจะกํากับติดตาม  
ใหคําปรึกษา คําแนะนําแกมหาวิทยาลัยโดยเนนใหความสําคัญกับการชวยเหลือนักศึกษา ชุมชน สังคม การนํา
เทคโนโลยีมาใชในการทํางาน ฯลฯ รวมถึงจะใชเปนโอกาสในการพัฒนามหาวิทยาลัย เชน การพัฒนาหลักสูตร 
การปรับรูปแบบการเรียนการสอน online การบริหารจัดการ และความกาวหนาโครงการ Silpakorn 
University Transformation เปนตน ซ่ึงทุกคนจะตองรวมมือกันเพ่ือกาวผานวิกฤตนี้ไปดวยกัน 

ทายนี้กระผมขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการทุกชุดท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาชวยงาน ผูบริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา สมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัย

ศิลปากร ท่ีตลอดป พ.ศ. 2562 รวมถึงในชวงเวลาท่ีกระผมดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย มา 2 วาระ 
ประมาณ 5 ป (ป พ.ศ. 2558-2563) ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกฝาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่ง และไดรวมกันพัฒนามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนาตามลําดับ  
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บทสรุปผูบริหาร 
 
 สภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันเปนสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2559 มีจํานวน 31 คนเขามาปฏิบัติหนาท่ีเม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 ปจจุบันปฏิบัติหนาท่ีครบ 3 ปแลว  
 ในป พ.ศ. 2562 (มกราคม – ธันวาคม 2562) สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมจํานวน 12 ครั้ง   
มีระเบียบวาระการประชุมจํานวน 227 เรื่อง โดยเฉลี่ยวาระการประชุมครั้งละประมาณ 19 เรื่อง และมีการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ จํานวน 1 ครั้ง ในเดือนมีนาคม 2562 มีระเบียบวาระการประชุมจํานวน  
3 เรื่อง และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมประชุมโดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ 28 คน คิดเปนรอยละ 92.78 
 การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2562 สรุปไดดังนี้ 
 
1. ผลการดําเนินงานตามอํานาจ หนาท่ีท่ีกําหนดไวในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 มีดังนี้ 

 1.1 ใหความเห็นชอบแผน ดังนี้ (1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562 – 
2566 (2) แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) (3) แผนพัฒนา
ตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ อาทิ แผนพัฒนา City Campus (เมืองทองธานี) มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 10 ป 
พ.ศ. 2562-2571 แผนสงเสริมและสื่อสารภาพลักษณองคกรเชิงรุก แผนกลยุทธสงเสริมงานวิจัยของ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามแนวยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ (4) แผนพัฒนาคณะวิชา สวนงาน ในระยะเวลา 4 ป 
ของคณบดี และหัวหนาสวนงาน ท่ีไดรับการแตงตั้งใหม จํานวน 4 สวนงาน  
 1.2 ใหความเห็นชอบระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้ (1) ขอบังคับ จํานวน 
9 ฉบับ (2) ระเบียบ จํานวน 17 ฉบับ และ (3) ประกาศ จํานวน 3 ฉบับ  
 1.3 อนุมัติเก่ียวกับหลักสูตร ดังนี้ (1) การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางหลักสูตร 
จํานวน 130 หลักสูตร (2) การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร 
จํานวน 23 หลักสูตร (3) การเปดหลักสูตรใหม จํานวน 8 หลักสูตร (4) การปดหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร 
และ (5) การเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ จํานวน 11 หลักสูตร  
 1.4 ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการชุมชน แด 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 1.5 เห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือขอพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จํานวน  
3 ราย  
 1.6 อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้ (1) ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 120 ราย (2) มหาบัณฑิต 
จํานวน 515 ราย และ (3) ปริญญาบัณฑิต จํานวน 4,842 ราย 
 1.7 อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ (1) งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม) จํานวน 32,365,300 บาท และ (2) งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 2,047.1668 ลานบาท 
 1.8 พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ดังนี้ (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ (แทนตําแหนงท่ีวางลง) จํานวน 1 ราย (2) อธิการบดี และ (3) ศาสตราจารย จํานวน 3 ราย 
 1.9 เห็นชอบรายชื่อผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 4 ราย 
 1.10 แตงตั้งผูบริหาร ดังนี้ (1) รองอธิการบดี จํานวน 10 ราย และ (2) คณบดี หัวหนาสวนงาน 
จํานวน 4 สวนงาน 

ง 



 1.11 เห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 96 ราย ดังนี้  
(1) ศาสตราจารย จํานวน 9 ราย (2) ศาสตราจารยพิเศษ จํานวน 1 ราย  (3) รายรองศาสตราจารย จํานวน 22 
ราย และ (4) ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 64 ราย 
 1.12 แตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือชวยกลั่นกรอง ใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตอการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย อาทิ (1) คณะกรรมการกลั่นกรองนโยบายเพ่ือการขับเคลื่อน และพัฒนา
มหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัย (2) คณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานบริหาร เพ่ือการขับเคลื่อน 
และพัฒนามหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัย (3) คณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานวิชาการและวิจัย 
เพ่ือการขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัย (4) คณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูป
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 1.13 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี ดังนี้ (1) เห็นชอบ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561)  
 1.14 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน ดังนี้ (1) เห็นชอบ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) และ (2) เห็นชอบ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 1.15 รับรองรายงานประจําป มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2560-2561 (ปการศึกษา 
2560 : 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 
2561) และรายงาน Good University Report 2018 
 
2. การดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และ 
ท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 2.1 อนุมัติแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2563–2566 
 2.2 พิจารณากําหนดนโยบาย เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ของคณะ สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ ท่ีจะดําเนินการสรรหาคณบดี หัวหนาสวนงาน เพ่ือมอบใหคณะกรรมการสรรหานําไปใช
ประกอบการสรรหาฯ จํานวน 4 สวนงาน 
 2.3 เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาเรื่องอุทธรณและรองทุกขท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
รองมา จํานวน 1 ราย 
 2.4 พิจารณาอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของผูดํารงตําแหนงผูบริหาร ดังนี้  
(1) อธิการบดี (2) รองอธิการบดี จํานวน 10 ราย และ (3) คณบดี หัวหนาสวนงาน จํานวน 4 ราย 
 2.5 เห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันในตางประเทศ จํานวน 19 สถาบัน  
 2.6 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน ใน
สถาบันอุดมศึกษา และการตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ท่ีจะ
เกษียณอายุครบหกสิบปบริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันท่ี 1 

จ 



ตุลาคม 2562) และเห็นชอบการตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา 
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562) จํานวน 8 ราย 
 2.7 เห็นชอบเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา อาทิ (1) รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2561 และผลลัพธตามมาตรฐานการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และ (2) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปการศึกษา 2561 
 2.8 เห็นชอบรายชื่ออาจารยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ เพ่ือแตงตั้งเปน
ผูทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะ และการออกแบบ จํานวน 21 ราย 
 
3. การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  

           สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือชวยกลั่นกรองการทํางาน ซ่ึงการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ สรุปไดดังนี้ 

 3.1 คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 
 คณะกรรมการ (มีจํานวน 3 ชุดยอย) ไดพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร จํานวน 35 หลักสูตร ดังนี้ 
(1) ระดับปริญญาตรี จํานวน 18 หลักสูตร (2) ระดับปริญญาโท จํานวน 9 หลักสูตร และ (3) ระดับปริญญา
เอก จํานวน 8 หลักสูตร 

 3.2 คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร (นางพรรณขนิตตา บุญครอง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดดําเนินการ (1) การติดตามสอบทาน การตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (2) การควบคุมภายในดานการเงินการบัญชี (3) การกํากับดูแลของฝาย
บริหารเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (4) การกํากับดูแลสํานักงานตรวจสอบภายใน และ  
(5) พิจารณาและมีขอเสนอแนะเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

 3.3 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดดําเนินการ (1) จัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) และ (2) พิจารณาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 
2562 – 2566 และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

 3.4 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ี
ของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ (ศาสตราจารย ดร.จตุรนต  
ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดดําเนินการ (1) จัดทําคูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และ (2) จัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

ฉ 



 3.5 คณะกรรมการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (นางดวงสมร  
วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดดําเนินการ (1) พิจารณา ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 12 ฉบับ 
(2) พิจารณารายงานการเงินรายไตรมาส (3) พิจารณาการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได  
(4) พิจารณาอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา (5) พิจารณากลั่นกรองการกําหนดอัตราเงินเดือนของรองอธิการบดี 
จํานวน 9 ราย (6) มอบหมายใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนรายจายประจําป (7) มอบหมายใหฝายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยจัดทํานโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหสอดคลองตามกรอบนโยบายของรัฐบาล 
และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย และ (8) มอบหมายใหมหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ เรื่อง การวิเคราะหแนวโนม
งบประมาณดานบุคลากรของคณะ และมหาวิทยาลัย 

 3.6 คณะกรรมการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดพิจารณา ราง แผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป พ.ศ. 
2563 – 2566 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

 3.7 คณะกรรมการท่ีปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีวังทาพระ (นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดดําเนินการ (1) กํากับติดตามการปรับปรุงวังทาพระ และรายงานความคืบหนา
ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ (2) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการมอบอํานาจของสภามหาวิทยาลัยใหอธิการบดี 
ดําเนินการแกไขสัญญา เรื่อง การสั่งจางงานปรับปรุง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ และ (3) ตรวจสอบ
รายละเอียด การแกไขสัญญาโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ 

 3.8 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา และตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ท่ีจะเกษียณ 
อายุครบหกสิบปบริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ศาสตราจารย
เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาการจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ประเภทพนักงานประจํา ท่ีจะเกษียณอายุครบหกสิบปบริบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันท่ี 1 
ตุลาคม 2562) เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 8 ราย  

 3.9 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา  
เข็มศิลปวิทยา ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 
ประจาํป 2562 ในสาขามนุษยศาสตร จํานวน 1 ราย คือ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี 

 3.10 คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  
อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดพิจารณาผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ (1) ศาสตราจารย จํานวน 9 ราย (2) ศาสตราจารยพิเศษ จํานวน 1 ราย (3) รอง
ศาสตราจารย จํานวน 22 ราย และ (4) ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 64 ราย 
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 3.11 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของ
มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)* 
 คณะกรรมการ ไดกลั่นกรอง ราง กฎหมายภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2559 กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ (1) ขอบังคับ จํานวน 6 ฉบับ (2) ระเบียบ จํานวน 5 ฉบับ 
และ (3) ประกาศ จํานวน 1 ฉบับ 

 3.12 คณะกรรมการกล่ันกรองขอกฎหมายดานบริหาร เพ่ือการขับเคล่ือน และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัย (นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธาน
กรรมการ)** 

 คณะกรรมการ ไดพิจารณาเรื่องเก่ียวกับการแกไขสัญญาโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วังทาพระ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ  

 3.13 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของ
มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย (นายสุมนต สกลไชย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)* 
 คณะกรรมการ ไดกลั่นกรอง ราง กฎหมายภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2559 กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ (1) ขอบังคับ จํานวน 2 ฉบับ และ (2) ประกาศ จํานวน 2 ฉบับ 

 3.14 คณะกรรมการกล่ันกรองขอกฎหมายดานวิชาการและวิจัย เพ่ือการขับเคล่ือน และพัฒนา
มหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัย (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธาน
กรรมการ)** 
 คณะกรรมการ ไดพิจารณาการขอขยายระยะเวลาการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เพ่ือรอการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562 จํานวน 6 ราย 

 3.15 คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของ
มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน
กรรมการ)* 
 คณะกรรมการ ไดดําเนินการ (1) พิจารณา ราง กรอบมาตรฐานอาจารยมืออาชีพดานการเรียน
การสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร (2) พิจารณา ราง ระเบียบ ขอบังคับ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ จํานวน 2 ฉบับ 
(ระเบียบ จํานวน 1 ฉบับ ขอบังคับ จํานวน 1 ฉบับ) (3) การดําเนินการกําหนดรูปแบบและวิธีการปฏิบัติในการ
สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ เพ่ือให
เปนแนวทางเดียวกันสําหรับคณะกรรมการสรรหาฯ และ (4) พิจารณา ราง นโยบายสภามหาวิทยาลัยเพ่ือการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2563 – 2566 
  
 
 หมายเหตุ   * สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 10/2562 เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2562 มีมติยกเลิกคณะกรรมการใน
ขอ 3.11, 3.13 และ 3.15 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว และภารกิจท่ี
ไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  
  ** สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 10/2562 เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2562 มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ในขอ 3.12 และ 3.14 ตั้งแตวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 เปนตนไป เพ่ือพิจารณากลั่นกรองในเรื่องตางๆ ใหสอดคลองกับสถานการณ
ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
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 3.16 คณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (คุณหญิงกษมา วรวรรณ 
ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดดําเนินการ (1) ประชุมหารือรวมกันถึงแนวทางการดําเนินงาน ขอคิดเห็นตางๆ 
และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน หรือประเด็นอ่ืนๆ ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ (2) ให
ขอเสนอแนะการจัดทํารางขอบเขตงานเพ่ือการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินการศึกษาและวิเคราะหสภาพ
ปจจุบันของมหาวิทยาลัย และ (3) มอบหมายฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ ดําเนินการ (3.1) จัดประชุม
ชี้แจงผูบริหารของคณะวิชา/หนวยงาน เพ่ือสรางความเขาใจถึงความจําเปนท่ีตองเปลี่ยนแปลงและเตรียม
ความพรอมในการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ (3.2) ขอความรวมมือจากคณะวิชา/หนวยงานท่ีเก่ียวของ เสนอชื่อ
บุคลากรเพ่ือเขารวมเปนคณะอนุกรรมการในการดําเนินงาน จํานวน 3 ชุด 

 3.17 คณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงาน (นายสุมนต สกลไชย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดดําเนินการ (1) พิจารณาการปรับโครงสรางคณะวิชา การแบงหนวยงานภายใน/
หนวยงานยอย จํานวน 12 คณะวิชา (2) พิจารณาการเรียกชื่อหนวยงานยอยภายในสํานักงานคณบดีใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกันโดยกําหนดใหมีการเรียกเหมือน หรือแตกตางกัน และกําหนดขอบเขตของงานท่ีรับผิดชอบ 
(3) การปรับโครงสรางสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 3 สวนงาน (4) พิจารณาการจัดตั้งศูนยตาม
ยุทธศาสตรและการพัฒนามหาวิทยาลัยเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงาน
อธิการบดี ภายใตสํานักงานอธิการบดี จํานวน 3 ศูนย และ (5) พิจารณาแนวทางการติดตามและการประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน (ภาควิชา) 

 3.18 คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ไดรับเรื่องรองทุกขและพิจารณาคํารองทุกข จํานวน 1 เรื่อง  
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สวนที่ 1 
ขอมูลเกี่ยวกับสภามหาวทิยาลัยศิลปากร 

 
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตามมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
ประกอบดวย กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 31 คน โดยมาจาก 
 

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

แตงตั้ง จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(3)  อธิการบดี 
(4)  ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน และนายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร 
(5)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวน 6 คน ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบด ี

จํานวน 1 คน จากผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน 4 คน และจากผูดํารงตําแหนงหัวหนา
สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 1 คน 

(6)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวน 6 คน ซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจําผูซ่ึงทําการสอนใน
มหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 5 ปและมิใชผูดํารงตําแหนงตาม (5) 

 

 สําหรับอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

 ท้ังนี้มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร (รวมจํานวน 16 คน) เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 และมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร จํานวน 6 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจํา จํานวน 6 คน มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง จํานวน 3 คน รวม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 31 คน  
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นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
 

 
 
 
 
 
 

 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  ศ.ดร.จตรุนต ถิระวัฒน นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
 

 

                                                                  

 
         
 

       
 นางดวงสมร วรฤทธ์ิ นายณรงค โชควัฒนา ศ.กิตติคณุ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
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 นายบุญชัย เบญจรงคกุล นายปญญา วิจินธนสาร นางพรรณขนิตตา บุญครอง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นายอนุชาติ คงมาลัย นายอภิสิทธ์ิ ไลสตัรไูกล ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
  

 หมายเหตุ 
 1. นายโสภณ สุภาพงษ ขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตั้งแตวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562 
 2. มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายบุญชัย เบญจรงคกุล เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ตั้งแตวันท่ี 26 กันยายน 2562 

 
 (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อ.ดร.คณุัตว  พิธพรชัยกุล นายลลติ  เลิศไมไทย 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน นายกสมาคมนักศึกษาเกา 

   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
  
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง ผศ.ดร.อรณุศรี ลีจีรจําเนียร ผศ.ชวลิต ขาวเขียว 

 รองอธิการบดีฝายบริหาร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร คณบดีคณะโบราณคด ี
  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 รศ.ดร.จุไรรตัน นันทานิช ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน 

 คณบดีบัณฑติวิทยาลัย คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
   

 (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศ.ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห ผศ.สุพิชญา  เข็มทอง      ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช 

 คณะโบราณคด ี คณะมณัฑนศลิป         คณะวิทยาศาสตร 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผศ.ดร.สเุชษฐ  สมุหเสนีโต ผศ.ดร.เอกราช  เจริญนิตย อ.ดร.นิรุทธ วัฒโนภาส  
 คณะวิศวกรรมศาสตร       คณะดุริยางคศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
 และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

     
 

ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
        

 

 

 
 

 

 อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน นางสาวญาณิฐา  หลิมวัฒนา 
 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  
 (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
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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 สภามหาวิทยาลัยมี
อํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยอํานาจหนาท่ีเชนท่ีวานี้ใหรวมถึง 
 

มาตรา 
22 

อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

(1) กําหนดนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
(2) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจ

มอบหมายใหมหาวิทยาลัยหรือสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศสําหรับ
มหาวิทยาลัยหรือสวนงานน้ันเปนเรื่องๆ ไปก็ได 

(3) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(4) ออกขอบังคับเก่ียวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  
(5) ออกขอบังคับวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
(6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวมหรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
(7) อนุมัติการรับเขาสมทบและการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน 
(8) อนุมัติการจัดการศึกษารวมและการยกเลิกการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน 
(9) อนุมัติการใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรช้ันหน่ึงช้ันใด ท้ังของมหาวิทยาลัยและท่ีมหาวิทยาลัยจัด

การศึกษารวมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน รวมท้ังอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์ 
(10) อนุมัติการจัดตั้งและยุบเลิกวิทยาเขต 
(11) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการแบงหนวยงานภายในของสวน

งานดังกลาว 
(12) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 
(13) กําหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอ่ืน 
(14) อนุมัติการกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การถือหุน การเขาเปนหุนสวน และการลงทุนหรือการรวมลงทุนตามมาตรา 

14 (8)  
(15) อนุมัติการจัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองคกรท่ีเปนนิติบุคคล หรือยกเลิกนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตาม

มาตรา 14 (11) 
(16) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ  
(17) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี หัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

ศาสตราจารยเกียรตคิุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนตามมาตรา 58 วรรคสาม และกรรมการสภาวิชาการ 

(18) แตงตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของสภา
มหาวิทยาลัย รวมท้ังมอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกลาวทําการแทนแลว
รายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

(19) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ 

(20) รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานน้ันตอรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
(21) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของสวนงานใดหรือของผูใดโดยเฉพาะ 
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2.2 อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ในมาตราอ่ืนๆ  
 

มาตรา อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
48 ใหสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ือ

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
52 ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญชี 

54 ใหผูสอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภามหาวิทยาลัยภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับ
แตวันสิ้นปบัญชี เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี 

58 ศาสตราจารย จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย  
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนได โดยทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

59 ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษและพนจากตําแหนงไปโดยไมมีความผิด สภา
มหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาวิชาท่ีศาสตราจารยผูน้ันมีความเช่ียวชาญเพ่ือ
เปนเกียรติยศได 

60 ศาสตราจารยพิเศษน้ัน จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูซึ่งมิไดเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดย
คําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 

61 สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเปนรอง
ศาสตราจารยพิเศษหรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษได 

65 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ
หน่ึงหรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได 

66 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรช้ันตางๆ และอนุปริญญาไดดังตอไปน้ี 
(1) ประกาศนียบัตรช้ันสูง ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงภายหลังไดรับปริญญาโท

หรือเทียบเทาแลว 
(2) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงภายหลังไดรับปริญญา

ตรีหรือเทียบเทาแลว 
(3) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงกอนถึงข้ันไดรับปริญญาตรี 
(4) ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 

67 มหาวิทยาลัยมอํีานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกผูซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นวาทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแก
ปริญญาน้ันๆ  

      
2.3 อํานาจหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) (ปจจุบันคือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.)) อาทิ 
 

ประกาศตางๆ  อํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
แนวทางความตกลงร วมมื อทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษา
ไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 
พ.ศ. 2550 
  

ใหความเห็นชอบการดําเนินการทําความตกลงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
    ตาม ขอ 5.2 การดําเนินการความตกลงทางวิชาการใดๆ ตองไดรับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยตองแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทราบ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาใหความ
เห็นชอบ 

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ 
วิ ธีการ  และเ ง่ือนไขการตอ เวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
  

ใหความเห็นชอบแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย 
   ตามขอ 4 ใหสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน 
อุดมศึกษาจัดทําแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป โดยกําหนดเกณฑ และวิธีการในการ
วิเคราะหความตองการคณาจารยเปนรายสาขาวิชาท่ีชัดเจน และนํามากําหนด
จํานวนและคุณสมบัติของคณาจารยท่ีตองการเปนรายสาขาวิชาเปนรายป 

3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ 
วิ ธีการ  และเ ง่ือนไขการตอ เวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนใน

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตออายุราชการ และพิจารณาอนุมัติ
การตอเวลาราชการของอาจารย 
    ตามขอ 7 
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ประกาศตางๆ  อํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  
  
 

    (1) ใหสถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอ
เวลาราชการใหแกขาราชการคณะหน่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสภา
สถาบันอุดมศึกษาเปนประธาน อธิการบดีเปนรองประธาน และกรรมการอ่ืนตาม
จํานวนท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควร 
      (3) ใหสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการตอเวลาราชการใหแกขาราชการใหแลวเสร็จกอนสิ้นปงบประมาณท่ี
ขาราชการน้ันจะเกษียณอายุ 
      การอนุมัติหรือไมอนุมัติใหตอเวลาราชการของสภาสถาบันอุดมศึกษาให 
เปนท่ีสุด 

4. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557  
  

การพิจารณารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ตามหนา 27 ขอ 7 สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และ
ยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะวิชา พรอมนําผลการประเมิน
เสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบัน ในปการศึกษาถัดไป 

5.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 
2560       

การพิจารณาเรื่องการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 
      ตามขอ 6 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใหความเห็นชอบใหจัด
การศึกษานอกท่ีตั้งตามขอ 5 แลว อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตองแจงให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวัน..... 

 
3. อํานาจหนาท่ีของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการประชุมและวิธีการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2560 กําหนดอํานาจ หนาท่ีของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไวดังนี้ 
3.1 นายกสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจหนาท่ี 
 (1) เปนประธานในท่ีประชุม และรักษาระเบียบการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับ 
 (2) ดําเนินกิจการและเปนผูแทนของสภามหาวิทยาลัย 
 (3) ลงนามในขอบงัคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งท่ีมหาวิทยาลัยมีมติใหออก 
 (4) อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดกําหนดไวในขอบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ หรือมติของสภามหาวิทยาลัยกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาท่ีของนายกสภามหาวิทยาลัย 

3.2 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจหนาท่ี 
 ทําหนาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเม่ือนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือเม่ือ
ไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย หากอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือไมมีผู
ดํารงตําแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคน
หนึ่งทําหนาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

3.3 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจหนาท่ี 
 (1) เชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยตามท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 (2) จัดระเบียบวาระการประชุม เตรียมรายละเอียดและเอกสารท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุม
ตามท่ีประธานมอบหมาย รวมท้ังอาจใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดหาขอมูลเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
 (3) แจงระเบียบหรือเรื่องท่ีเก่ียวของตอท่ีประชุม 
            (4) จัดทํารายงานการประชุม 
 (5) ลงนามรับรองรายงานการประชุมท่ีสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบแลว 
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            (6) แจงมติของสภามหาวิทยาลัยไปยังผูท่ีเก่ียวของ 
            (7) พิจารณาเปดเผยเอกสารหรือขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองของสภามหาวิทยาลัย
ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศท่ีเก่ียวของ 
            (8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือประธานมอบหมาย 
            (9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 
 
4. สถิติเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

4.1 จํานวนระเบียบวาระการประชุม  

 ในป พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมจํานวน 12 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุม
จํานวนท้ังหมด 227 เรื่อง และมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ จํานวน 1 ครั้ง ในเดือนมีนาคม 2562  
มีระเบียบวาระการประชุมจํานวน 3 เรื่อง  

 ตารางท่ี 1 จํานวนระเบียบวาระการประชุม ในป พ.ศ. 2562 
 

คร้ังท่ี 

จํานวนวาระปกติ (เร่ือง) จํานวนวาระลับ (เร่ือง) รวมวาระ 
การ

ประชุม 
แตละคร้ัง 

เพ่ือ
ทราบ 

สืบ 
เน่ือง 

เพ่ือ
พิจารณา
ทักทวง 

เพ่ือ
พิจารณา 

เชิง
นโยบาย 

เพ่ือ
ทราบ 

สืบ 
เน่ือง 

เพ่ือ
พิจารณา
ทักทวง 

เพ่ือ
พิจารณา 

1/2562 5  1 5 2    1  14 
2/2562 4  2 6 1 1   3 17 
3/2562 2 1 5 5 3    1 7 24 
4/2562 3  5 5      4 17 
5/2562 6  4 5 1 2 1 1 1 21 
6/2562 5  5 5 2 1   4 22 
7/2562 5  4 4 1     3 17 
8/2562 3  4 4 2 1  1 2 17 
9/2562 4  5 10 2    1 1 23 
10/2562 5  4 7  1  1 4 22 
11/2562 3  2 5  1   3 14 
12/2562 5 1 2 4 3    1 3 19 

รวม
ท้ังหมด 

50 2 43 65 17 7 1 7 35 227 

เฉลี่ย 4.17 0.17 3.58 5.42 1.42 0.58 0.08 0.58 2.92 18.92 
            หมายเหตุ ตารางท่ี 1 ไมไดนําวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษมาสรุปรวม 
 

 จากตารางท่ี 1 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมท้ังหมด 12 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุมรวม 
ท้ังหมด 227 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละประมาณ 19 เรื่อง มีสัดสวนวาระการประชุมแตละประเภทในภาพรวม  
(รอยละ) ตามแผนภูมิท่ี 1  
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แผนภูมท่ีิ 1 สัดสวนจํานวนระเบียบวาระการประชุมแตละประเภทในภาพรวม ในป พ.ศ. 2562 

 
 นอกจากนั้น ตั้งแตป พ.ศ. 2558-2562 มีสถิติจํานวนระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
โดยสรุปดังนี ้ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1 เปรียบเทียบจํานวนระเบียบวาระในภาพรวม 2.2 เปรียบเทียบจํานวนระเบียบวาระโดยเฉลี่ยในแตละครั้ง  
 ตั้งแตป พ.ศ. 2558-2562 ตั้งแตป พ.ศ. 2558-2562 
 

แผนภูมิท่ี 2 เปรียบเทียบจํานวนระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตั้งแตป พ.ศ. 2558-2562 

 

วาระปกติ  
เพ่ือทราบ 
22.03% 

วาระปกติ  
เรื่องสืบเน่ือง 

0.88% 

วาระปกติ  
เพ่ือพิจารณา

ทักทวง 
18.94% วาระปกติ  

เพ่ือพิจารณา 
28.63% 

วาระปกติ  
เชิงนโยบาย 

7.49% 

วาระลับ  
เพ่ือทราบ 
3.08% 

วาระลับ   
เรื่องสืบเน่ือง 

0.44% 

วาระลับ  
เพ่ือพิจารณา

ทักทวง 
3.08% 

วาระลับ  
เพ่ือพิจารณา 

15.42% 

สัดสวนจํานวนระเบียบวาระการประชุมแตละประเภทในภาพรวม ในป พ.ศ. 2562 

218 233 
250 

207 
227 

0

50

100

150

200

250

300

2558 2559 2560 2561 2562 

จํา
นว

นว
าร

ะ 
(เร

ื่อง
) 

ป พ.ศ. 

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนระเบียบวาระ 
ในภาพรวม ต้ังแตป พ.ศ. 2558-2562 

18.17 

21.18 
20.83 

18.82 18.92 

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

2558 2559 2560 2561 2562 

จํา
นว

นว
าร

ะเ
ฉล

ีย 
(เร

ื่อง
) 

ป พ.ศ. 

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนระเบียบวาระโดย
เฉลี่ยในแตละคร้ัง ต้ังแตป พ.ศ. 2558-2562 
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4.2 จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม 

           กรรมการสภามหาวิทยาลัย มีจํานวน 31 คน จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม  
ในป พ.ศ. 2562 (ครั้งท่ี 1/2562 – 12/2562) สรุปดังนี้ 
 

 ตารางท่ี 2 จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม ในป พ.ศ. 2562 

การประชุม 
คร้ังท่ี 

จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม (คน) 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
ผูทรงคุณวุฒิ 

(16 คน) 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

ประเภท
ผูบริหาร 
(6 คน) 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

ประเภทคณาจารย
ประจํา 
(6 คน) 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง 

(3 คน) 

รวม 

จํานวน 
ผูเขาประชุม 

คิดเปน 
รอยละ 

1/2562 13 6 4 3 26 86.67 
2/2562 13 5 5 3 26 86.67 
3/2562 15 6 4 3 28 96.55 
4/2562 14 6 5 3 28 96.55 
5/2562 12 5 6 3 26 86.67 
6/2562 12 6 5 2 25 83.33 
7/2562 15 6 6 3 30 100.00 
8/2562 15 5 6 3 29 96.67 
9/2562 11 6 6 3 26 86.67 
10/2562 16 5 6 3 30 96.77 
11/2562 16 6 6 3 31 100.00 
12/2562 15 6 6 3 30 96.77 

เฉลี่ย 13.92 5.67 5.42 2.92 27.92 92.78 
 หมายเหตุ  1. ตารางท่ี 2 ไมไดนําการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษมาสรุปรวม 
 2. จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท้ังหมดในการประชุมแตละครั้ง  
 - ครั้งท่ี 1/2562-2/2562 กรรมการสภามหาวิทยาลัยคงเหลือ 30 คน (กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจํา คงเหลือ 5 คน) 
 - ครั้งท่ี 3/2562-4/2562 กรรมการสภามหาวิทยาลัยคงเหลือ 29 คน (กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ขอลาออก 1 คน คงเหลือ 15 คน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คงเหลือ 5 คน) 
 - ครั้งท่ี 5/2562-8/2562 กรรมการสภามหาวิทยาลัยคงเหลือ 30 คน (กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ คงเหลือ 15 คน) 
 - ครั้งท่ี 9/2562-12/2562 กรรมการสภามหาวิทยาลัย มีจํานวน 31 คน 
 
 
           จากตารางท่ี 2 จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม โดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ  
28 คน คิดเปนรอยละ 92.78  
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 ท้ังนี้ตั้งแตป พ.ศ. 2558-2562 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม โดยสรุปดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมท่ีิ 3 เปรียบเทียบรอยละของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม ตั้งแตป พ.ศ. 2558-2562  
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แผนภูมิเปรียบเทียบรอยละของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่เขารวมประชุม ตั้งแตป พ.ศ. 2558-2562  
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สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบป พ.ศ. 2562 

 
 ในรอบป พ.ศ. 2562 (มกราคม – ธันวาคม 2562) มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย จํานวน 12 
ครั้ง และประชุมวาระพิเศษ จํานวน 1 ครั้ง การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย สรุปไดดังนี้ 

 
1. การดําเนินการตามอํานาจ หนาท่ีในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 

 
1.1 กําหนดนโยบายในการบริหารงานมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (มาตรา 22 (1)) 

 สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัย และคณะวิชา 
สวนงานเสนอมา รวมท้ังใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้ 

(1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
  (1.1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 36 (2) กําหนดใหอธิการบด ี
มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอตอสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อธิการบดีไดเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 
ป พ.ศ. 2562 – 2566 ตอคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป 

สภามหาวิทยาลยัในการประชุมครัง้ท่ี 9/2562 เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2562  
มีมติเห็นชอบ ราง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศลิปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562 – 2566  

ท่ีประชุมมขีอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังน้ี 

 

1. ควรประชาสัมพันธเรื่องผลการประเมิน SCImago ของมหาวิทยาลัยศิลปากรให
อาจารย นักศึกษา สาธารณชนภายนอกไดรับทราบมากข้ึน รวมท้ังสรางความเขาใจ
เพ่ือใหรูจักการประเมินของ SCImago ใหมากข้ึนดวย 
2. การกําหนดคาเปาหมายควร benchmark กับหนวยงานภายนอก และระหวาง
ประเทศดวย 
3. การกําหนดตัวช้ีวัด คาเปาหมายควรเนนผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ อาทิ 
การจัดบริการวิชาการชวยใหสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอมดีข้ึนอยางไร 
4. ยุทธศาสตรท่ี 2 เปนท่ีพ่ึงพิงของชุมชน ทองถ่ิน และประเทศชาติ ตัวช้ีวัดท่ี 3 ควร
เพ่ิมเรื่องสิ่งแวดลอมดวย อาทิ งานวิจัยและสิ่งประดิษฐของมหาวิทยาลัย เปนประโยชน
ตอสิ่งแวดลอมอยางไร 
5. ควรกําหนดตัวช้ีวัดท่ีจะบอกวามหาวิทยาลัยเปน Smart University ใหชัดเจน อาทิ 
การใชทรัพยากรอยางคุมคา การนําทรัพยากรมาใชหมุนเวียน (Zero Waste) การเปน 
Bio Economy 
6. ควรสื่อสารแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ น้ีใหบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัยได
เขาใจ และบูรณาการการทํางานรวมกันเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามแผนท่ีกําหนดไว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
7. ทุกคณะวิชา ผูบริหารทุกระดับ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน ตองมีสวนรวมในการ
สรางภาพลักษณองคกร  
8. ควรสรางความเขาใจในประเด็นท่ีผูบริหาร บุคลากรอาจมีความคิดท่ีไมตรงกัน โดย
การรับฟงและระดมความคิดเห็นรวมกัน เพ่ือลดปญหาอุปสรรคในการทํางาน สรางการ
เปลี่ยนแปลง และนําไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 

13 



 (1.2) ขอบังคับฯ ขอ 10 (1) วรรคแรก กําหนดใหอธิการบดีนําเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัย
ในรอบสี่ปงบประมาณท่ีครอบคลุมระยะเวลาดํารงตําแหนงซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พรอม
กําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัดท่ีครอบคลุมระยะเวลาดังกลาวรวมท้ังคาเปาหมาย ตัวชี้วัดในแตละปงบประมาณ 
และเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายในเกาสิบวันนับตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี 
 ดวยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ให
ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 26 กันยายน 2562 เปนตนมา เพ่ือความตอเนื่องใน
การบริหารงาน อธิการบดีไดเสนอ เรื่อง การขอใชแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-
2566 ซ่ึงผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 9/2562 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2562 
และเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการบริหารงานตอไป ตอคณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลฯ แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

สภามหาวิทยาลยัในการประชุมครัง้ท่ี 12/2562 เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2562  
มติเห็นชอบใหใชแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศลิปากร ระยะเวลา 5 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566  

เปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป ท่ีประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังน้ี 
ควรกําหนดแนวทางการพัฒนาดานกายภาพใหชัดเจนข้ึน อาทิ  
1. เมืองทองธานี  

ควรศึกษาความเปนไปได ใน
การพัฒนาพ้ืนท่ี ท้ังการพัฒนา
โครงสรางทางกายภาพใหเ กิด
ประโยชนสูงสุด การรวมทุนกับ
ภาคเอกชนในการพัฒนาพ้ืนท่ีให
เกิดมูลคา โดยควรเชิญนายบุญชัย 
เบญจรงคกุ ล  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ชวยให
คําปรึกษา แนะนํา เปนตน 

2. วังทาพระ  
ควรวางแผนการใชพ้ืนท่ี

หลังจากการปรับปรุงเสร็จ
แลว อาทิ การขยายการจัด
การศึกษาของ 4 คณะวิชา
จะดําเนินการอยางไร เชน 
กรณีของคณะโบราณคดี 

3. พระราชวังสนามจันทร และเพชรบุรี  
3.1 ควรวางแผนการบริหารจัดการ การใชอาคาร

สวนกลางโดยเอ้ือใหคณะวิชามาใชประโยชนรวมกัน
มากข้ึน แทนท่ีแตละคณะจะตองสรางอาคารของตนเอง
เ พ่ิม  ซึ่ งต อไปจะดํ า เ นินการ ได ยากมากเพราะ
งบประมาณมีจํานวนจํากัด 

3.2 เพชรบุรี มีพ้ืนท่ีจํานวนมาก และมีนักศึกษาอยู
จํานวนมาก ควรพัฒนาใหเกิดประโยชนมากข้ึน อาทิ 
เปนแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงรัชกาลท่ี 9 จัดทําตลาดเกษตรอินทรียภายใน
มหาวิทยาลัย และการนําความรู ศักยภาพไปเช่ือมโยง
กับชุนชน สังคมภายนอก 

 
 (2) แผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย 

 ขอบังคับฯ กําหนดวาในแตละปงบประมาณ ใหอธิการบดีนําเสนอแผน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
และคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในแตละปงบประมาณท่ีไดปรับปรุงแลว ตอคณะกรรมการ (คณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลฯ) ภายในเกาสิบวันกอนสิ้นปงบประมาณ 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อธิการบดีไดเสนอแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตอคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  

  
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 9/2562 เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2562 มีมติ
เห็นชอบ ราง แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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(3) แผนพัฒนาตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
 (3.1) แผนพัฒนา City Campus (เมืองทองธานี) มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 10 ป พ.ศ. 
2562-2571 

สภามหาวิทยาลยัในการประชุมครัง้ท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2562  
มติเห็นชอบ ราง แผนพัฒนา City Campus (เมืองทองธานี) มหาวิทยาลัยศลิปากร ระยะ 10 ป พ.ศ. 2562-2571 

ท่ีประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังน้ี 
1. เรื่องเรงดวนท่ีมหาวิทยาลัยควรดําเนินการท่ี City Campus (เมืองทองธานี) คือ  

1.1 การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา จัดกิจกรรมนักศึกษาและเพ่ิม Campus Life ใหนักศึกษาท่ีกําลัง
ศึกษาอยูใหมากข้ึน 

1.2 วางแผนการใชพ้ืนท่ีท่ี City Campus (เมืองทองธานี) ใหคุมคา และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
2. การวางแผนกอสรางอาคารตางๆ  ใน City Campus (เมืองทองธานี) มหาวิทยาลัยควรคํานึงถึงพ้ืนท่ีจอดรถดวย  
3. ควรตรวจสอบขอมูลเรื่องการเสนอของบประมาณแผนดิน เพ่ือกอสรางอาคารใหชัดเจนดวย 

 

 (3.2) แผนสงเสริมและสื่อสารภาพลักษณองคกรเชิงรุก 
สภามหาวิทยาลยัในการประชุมครัง้ท่ี 7/2562 เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562  

มติเห็นชอบ แผนสงเสริมและสื่อสารภาพลักษณองคกรเชิงรุก 
ท่ีประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังน้ี 

1. ควรกําหนดกลไกการติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวเปนระยะๆ (3 เดือน, 6 เดือน) และ
นํามาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังควรรายงานความกาวหนาการดําเนินการใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบอยางตอเน่ืองดวย 
2. งานสื่อสารองคกร ควรทําหนาท่ี 

2.1 เปน Curator ดูแล ติดตาม ประสานเรื่อง ขอมูล ขาวสาร องคความรู Content ตางๆ อยางตอเน่ือง แลวนําเสนอ 
สื่อสาร ประชาสัมพันธสูสาธารณะ เครือขาย กลุมเปาหมายตามความสนใจของแตละกลุมอยางรวดเร็วและตอเน่ือง  

2.2 พิจารณาดําเนินการใหขอเสนอแนะกับทุกสวนงานถึงชองทาง และแนวทางในการนําเสนอขอมูลสูสาธารณะ  
3. ควรมีทีมงานท่ีจะมาชวยทํางาน เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว และมีความตอเน่ือง รวดเร็ว ทันการณ           
4. ควรมีชองทาง กลไกท่ีเปดกวาง หลากหลายในการเปดโอกาสใหนักศึกษา บุคลากรนําเสนอขอมูล องคความรู          
5. ควรดําเนินการวิจัยเรื่องการรับรูภาพลักษณองคกรของนักเรียน ผูปกครอง บุคคลภายนอกตอมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือ
นํามาเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินการ การสื่อสารภาพลักษณองคกรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
6. ควรปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยใหทันสมัย นาสนใจ เขาถึงงาย มีขอมูลสารสนเทศท่ีครบถวน และมีการ
ปรับเพ่ิมขอมูลตลอดเวลา รวมถึงขอมูลเว็บไซตภาษาตางประเทศดวย 
7. ควรพิจารณานําเทคโนโลยีเขามาชวยอํานวยความสะดวกในการทํางาน การใหบริการ ใหครบทุกข้ันตอนของกระบวนการ
ทํางาน อาทิ การลงทะเบียนเรียน การจายเงินคาลงทะเบียน การตรวจสอบคะแนน สามารถดําเนินการบนระบบ Online ได
ท้ังหมด 

 
 (3.3) แผนกลยุทธสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามแนวยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
และรายงานการดําเนินงานสงเสริมสนับสนุนดานการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ในรอบป 2562 

สภามหาวิทยาลยัในการประชุมครัง้ท่ี 8/2562 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2562    
มติเห็นชอบ แผนกลยุทธสงเสรมิงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามแนวยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

และรายงานการดาํเนินงานสงเสรมิสนับสนุนดานการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ในรอบป 2562 
ท่ีประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังน้ี 

1. ควรนําแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เรื่องเรงดวน เรื่อง
ท่ีเปนปญหาของประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มาพิจารณาจัดทําแผนการวิจัยและโครงการวิจัยดวย เพ่ือ
นําไปใชประโยชนในการพัฒนา และชวยแกไขปญหาตางๆ ของประเทศ  
2. ควรพิจารณาการดําเนินการวิจัยใหครบวงจรในทุกข้ันตอน เพ่ือเพ่ิมคุณคา ประสิทธิภาพและความยั่งยืน อาทิ  

2.1 การกําหนดทิศทาง นโยบาย เปาหมายใหชัดเจน และมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาตางๆ โดยในยุคปจจุบันควร
เนนเรื่องนวัตกรรม การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เปนตน 

2.2 การจัดกลุมนักวิจัย ควรมีท้ังกลุมท่ีมีประสบการณ และกลุมนักวิจัยรุนใหม เพ่ือการมีสวนรวม การสราง
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ประสบการณ และเปดโอกาสแกนักวิจัยรุนใหม  
2.3 แหลงทุน ควรกําหนดแหลงทุนของงานวิจัยแตละเรื่อง แตละประเภทใหชัดเจนวาควรขอรับการจัดสรรทุนจากแหลงใด         
2.4 คุณภาพงานวิจัย ควรมีคณะกรรมการชวยพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัย ผลงานวิจัย 
2.5 การเผยแพร ตีพิมพผลงาน และประโยชนจากงานวิจัย ควรกําหนดประโยชนท่ีเกิดข้ึนวามีในระดับใดบาง เชน 

ชุมชน พ้ืนท่ี ประเทศ  
2.6 การบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดจาง ควรมีความสะดวก คลองตัว ยืดหยุน 

3. ควรประสานงาน และรวบรวมงานวิจัยยอยๆ ซึ่งมีจํานวนมากมาบูรณาการเปนงานวิจัยท่ีมีขนาดใหญข้ึน เพ่ือใหสามารถ
นําไปของบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) และใหงานวิจัยเกิด
ประโยชนมากข้ึน 
4. ควรรายงานความคืบหนาเก่ียวกับแผนการวิจัย และการดําเนินงานตางๆ ใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะๆ อยาง
ตอเน่ือง เพ่ือใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

(4) แผนพัฒนาของคณะวิชา สวนงาน  
    ขอบังคับฯ กําหนดใหหัวหนาสวนงานจัดทําแผนพัฒนาสวนงาน ในรอบ 4 ปงบประมาณท่ี

ครอบคลุมระยะเวลาดํารงตําแหนง พรอมตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาภายใน          
90 วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงาน  

 ในรอบป พ.ศ. 2562 มีคณบดี หัวหนาสวนงาน จํานวน 4 สวนงาน ไดเสนอแผนพัฒนา 
สวนงาน ในรอบ 4 ปงบประมาณท่ีครอบคลุมระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนง ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ซ่ึงสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาตามท่ีคณบดี หัวหนาสวนงาน เสนอ โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดย
สรุปดังนี ้

1. แผนพัฒนาคณะดุริยางคศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป   

(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565) 

2. แผนพัฒนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป  

(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565) 
1. มหาวิทยาลัยควรเขาไปชวยเหลือ ดูแลสนับสนุนคณะ 
ดุริยางคศาสตรใหมากข้ึน โดยเฉพาะในเรื่องท่ีเปนขอจํากัด 
ปญหาอุปสรรคซึ่งคณะไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง 
และสิ่งเหลาน้ีจะสงผลกระทบตอการพัฒนาคณะฯ และทํา
ใหคณะฯ เสียโอกาส อาทิ 

1.1 งบประมาณท่ีมีจํานวนนอย และมีแนวโนมลดลง
อยางตอเน่ือง ซึ่งไมสอดคลองกับการดําเนินงานท่ีตองใช
งบประมาณเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะเรื่องคาตอบแทน เงินเดือน
ของบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน  

1.2 พ้ืนท่ีมีจํากัด แตลักษณะการจัดการเรียนการสอน
ของคณะมีความจําเปนตองใชพ้ืนท่ีในการฝกปฏิบัติ การจัด
แสดงคอนขางมาก  
2. ควรพิจารณาลดตนทุนการผลิตบัณฑิตท่ีคอนขางสูงลง 
อาทิ การรวมมือกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในการใช
ทรัพยากรรวมกัน และจะเกิดประโยชนกับท้ัง 2 สถาบัน  
3. ควรสรางเครือขายความรวมมือท้ังกับหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ธุรกิจบันเทิง ในดานตางๆ อาทิ การสรางสรรค
ผลงาน การจัดแสดงดนตรี ซึ่งจะเปนแหลงสรางรายไดของ
คณะ ชวยสรางประสบการณแกนักศึกษา รวมท้ังเปนการ
สรางช่ือเสียงใหภายนอกรูจักคณะมากข้ึนดวย 
4. ควรพัฒนาอาจารยในคณะใหมีความสามารถในการเขียน
ผลงานทางวิชาการใหมากข้ึน เพ่ือนําไปขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ อาทิ การจัดตั้งทีมทํางาน/หนวยงานชวยดูแล
ดําเนินการในสวนน้ี 

1. ควรพิจารณากําหนด เรื่อง การออกแบบกอสรางท่ี
คํานึงถึงการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงาน 
การปองกันภัยพิบัติ ในแผนพัฒนาดวย เพ่ือใหสอดคลอง
บริบทความเปลี่ยนแปลง ทิศทางแนวโนมในปจจุบัน และ
อนาคต  
2. ควรปรับวิธีการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน 
ใหเปดกวาง มีความยืดหยุน สามารถเรียนขามสาขา ขาม
หลักสูตรได และเอ้ืออํานวยประโยชนตอนักศึกษาใหมากข้ึน 
3. ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของระดับบัณฑิตศึกษาได เพ่ือ
นําไปใชประโยชนในการทํางาน การทําวิทยานิพนธ 
4. ควรมีการบูรณาการการทํางาน การเรียนการสอน การ
วิจยั การบริการวิชาการระหวางภาควิชา และระหวางคณะ
วิชาตางๆ ใหมากข้ึน 
5. ควรเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาใหคําปรึกษาในภารกิจ
ตางๆ เ พ่ือเปดมุมมองของคณะใหกวาง ข้ึน และการ
ดําเนินการทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
6. ควรมีจุดเนน อัตลักษณของคณะ และนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากคณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยใช พ้ืนฐานดานศิลปะซึ่งเปนจุดแข็งมาใช
ประโยชน เชน เนนเรื่องผังเมือง/การออกแบบผังเมือง 
สถาปนิกท่ีมีความสามารถดาน Creative 
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5. ควรพิจารณานําประสบการณ ความสามารถ ช่ือเสียงของ
อาจารยพิเศษ ท่ีคณะฯ เชิญมาสอนให มาชวยพัฒนาคณะ
ในมิติอ่ืนๆ ดวย อาทิ การหารายได การจัดกิจกรรมตางๆ 
เปนตน  

3. แผนพัฒนาหอศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 

(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565) 

4. แผนพัฒนาคณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566) 
1. ควรนํา Collection ท่ีมหาวิทยาลัย หอศิลป มีอยูจํานวน
มากมาดําเนินการใหเกิดประโยชนมากข้ึน อาทิ รวบรวมให
มีความสมบูรณมากข้ึน นํามาพัฒนาตอยอด ซึ่งจะทําใหเกิด
องคความรูใหม การสรางคุณคา และมูลคาท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
2. ควรพิจารณาแนวทาง วิธีการในการจัดเก็บคาใชจายใน
เรื่องท่ีหอศิลปใหบริการ อาทิ การ Download ผลงานท่ีหอ
ศิลปเผยแพรไว หรืออ่ืนๆ ซึ่งจะชวยสรางรายไดใหแกหอ
ศิลปอีกทางหน่ึง 
3. ควรเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาใหคําปรึกษาในภารกิจ
ตางๆ เพ่ือเปดมุมมองและพัฒนาการดําเนินการของหอศิลป
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

1. ควรปรับตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.
2564 เปนตนไป ใหทาทายมากข้ึน เพ่ือพัฒนาคณะใหมี
ความกาวหนามากข้ึน 
2. ควรกําหนดกลไกการกํากับติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ เพ่ือใหแผนบรรลุตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว 
3. ควรเนนการปรับความคิด วิธีการทํางานของอาจารย ให
กาวทันความเปลี่ยนแปลง เพราะอาจารยเปนจุดเริ่มตนท่ี
สําคัญในการนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่อง ท้ังหลักสูตร 
การเรียนการสอน การบริหารจัดการ ฯลฯ 
 

 

1.2 วางระเบียบและการออกขอบังคับของมหาวิทยาลัย (มาตรา 22 (2) (3) (4) และ (5)) 

 สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ จํานวน 29 ฉบับ จําแนกเปน 

1.  ขอบังคับ  จํานวน 9 ฉบับ 
2.  ระเบียบ จํานวน 17 ฉบับ 
3.  ประกาศ จํานวน 3 ฉบับ 

รวม  จํานวน 29 ฉบับ 
(รายละเอียด ภาคผนวก 1 หนา 36) 

 
1.3 อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวมหรือยกเลิกหลักสูตร
การศึกษา (มาตรา 22 (6)) 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร และเปด-ปดหลักสูตร จํานวน 175 หลักสูตร 
จําแนกเปน 

การปรับปรุงหลักสูตร และเปด-ปดหลักสูตร จํานวน (หลักสูตร) 
1.  ปรับปรุงหลักสตูรท่ีไมกระทบโครงสรางและสาระสําคญัของหลักสูตร* 130 
2.  ปรับปรุงหลักสตูรท่ีมผีลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร 23 
3.  เปดหลักสตูรใหม 8 
4.  ปดหลักสตูร 3 
5.  เปดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ 11  

รวม 175 

หมายเหตุ *กรณีหลักสูตรเดียวกันและมีการเสนอปรับปรุงมากกวาหน่ึงครั้ง จะนับเปนหน่ึงหลักสูตร 

 โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 3  
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              ตารางท่ี 3 จํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุง และการเปด-ปดหลักสูตร  

คณะวิชา 

จํานวนหลกัสูตร 

รวม 

ปรับปรุง
หลักสูตรที่ไม

กระทบ
โครงสรางและ
สาระสําคัญ* 

ปรับปรุง
หลักสูตรที่มี
ผลกระทบตอ
โครงสรางและ
สาระสําคัญ 

เปด
หลักสูตร

ใหม 

ปด
หลักสูตร 

เปดสอน
หลักสูตร
โครงการ
พิเศษ 

คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ      - 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 2     2 
คณะโบราณคด ี 4 1    5 
คณะมณัฑนศลิป 4     4 
คณะอักษรศาสตร 12 1    13 
คณะศึกษาศาสตร 6 6   4 16 
คณะวิทยาศาสตร 7     7 
คณะเภสัชศาสตร 2     2 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11     11 
คณะดุริยางคศาสตร 1 1    2 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1   3 
คณะวิทยาการจัดการ 7  1   8 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 1    3 
วิทยาลัยนานาชาต ิ 4     4 
บัณฑิตวิทยาลัย 63 9 5 3 7 87 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 4 1    5 
คณะศึกษาศาสตรและคณะวิทยาศาสตร  2    2 
คณะศึกษาศาสตรและคณะอักษรศาสตร   1   1 

รวม 130 23 8 3 11 175 

หมายเหตุ *กรณีหลักสูตรเดียวกันและมีการเสนอปรับปรุงมากกวาหน่ึงครั้ง จะนับเปนหน่ึงหลักสูตร 

 (รายละเอียด ภาคผนวก 2 หนา 38) 
 

 จากจํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุง และการเปด-ปดหลักสูตร จํานวน 175 หลักสูตร คิดเปนสัดสวน 
ไดตามแผนภูมิท่ี 4 

 
แผนภูมท่ีิ 4 สัดสวนจํานวนหลักสตูรท่ีปรับปรุง และการเปด-ปดหลกัสูตร ในป พ.ศ. 2562 

ปรับปรุงหลักสูตรท่ีไม
กระทบโครงสรางและ

สาระสําคัญ 
74.29% 

ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมี
ผลกระทบตอโครงสราง

และสาระสําคัญ 
13.14% 

เปดหลักสูตรใหม 
4.57% 

ปดหลักสูตร 
1.71% 

เปดสอนหลักสูตร
โครงการพิเศษ 

6.29% 

แผนภูมิสัดสวนจํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุง และการเปด-ปดหลักสูตร ในป พ.ศ. 2562 
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1.4 อนุมัติการใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรช้ันหนึ่งช้ันใด ท้ังของมหาวิทยาลัยและ 
ท่ีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน รวมท้ังอนุมัติการใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ (มาตรา 22 (9))  

(1) ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการชุมชน แดสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 (2) เห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือขอรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จํานวน 3 ราย คือ 

 
 
 
 
 

 
 

นายยอดเยีย่ม เทพธรานนท  
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาสถาปตยกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

นายสถิต กุมาร 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 
 

 
 
 
 
 

พลเรือตรีวีระพันธ วอกลาง 
ปริญญาดุรยิางคศาสตรดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ ์

สาขาวิชาการแสดงดนตร ี
 

(3) อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 5,477 ราย โดยมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาบัณฑิตตอระดับบัณฑิตศึกษา = 88.41 : 11.59   

ระดับปริญญา จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ราย) 
รอยละของ 

ผูสําเร็จการศึกษา 
1.  ระดับบัณฑิตศึกษา ดุษฎีบัณฑิต 120 2.19 

มหาบัณฑิต 515 9.40 
2.  ระดับปริญญาบัณฑิต 4,842 88.41 

รวม 5,477 100.00 
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1.5 อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัตงิบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย (มาตรา 22 (12)) 

อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 
 (1) งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม) จํานวน 
32,365,300 บาท 
 (2) งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 2,047.1668 
ลานบาท 
 
1.6 พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภา

มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารย
พิเศษ (มาตรา 22 (16)) 

(1) เห็นชอบรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (แทนตําแหนงท่ีวางลง) คือ  
นายบุญชัย เบญจรงคกุล และใหดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป  

 
 

 
 
 
 
(2) เห็นชอบผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีตามท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ คือ ผูชวย

ศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช และใหดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป 
 

 
 
 
 
 
(3) เห็นชอบรายชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนศาสตราจารย จํานวน 3 ราย ตามท่ีสภา

วิชาการเสนอ และใหดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป คือ 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารยสมชาติ จึงสิริอารักษ  
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 

 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารยสมคิด จิระทัศนกุล  
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
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รองศาสตราจารยบาหยัน อ่ิมสําราญ  
สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 

 
1.7 แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี หัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ  ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน และกรรมการสภาวิชาการ 
(มาตรา 22 (17))  

(1) เห็นชอบผูสมควรไดรับเกียรติบัตรศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 4 ราย คือ  

 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารยวิโชค มุกดามณี  
ภาควิชาจิตรกรรม  

คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ 

 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารยสญัชัย สุวังบุตร  
ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารยอนันตชัย เลาหะพันธุ  
ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ  
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

 
(2) แตงตั้งรองอธิการบดี จํานวน 10 ราย ตามท่ีอธิการบดีเสนอ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลกัษณบุญสง  
รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารย ดร.คณติ เขียววิชัย  
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจนัทร 
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อาจารยอํามฤทธ์ิ ชูสุวรรณ  
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน  
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ  
รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม 

 
 
 
 
 
 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรยี อรรถลังรอง  
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท  
รองอธิการบดีฝายคลัง 

 
 
 
 
 
 
 

ผูชวยศาสตราจารยจอมภัค คลังระหัด  
รองอธิการบดี เพชรบุร ี

 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ดร.วิชิต อ่ิมอารมณ  
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ  
รองอธิการบดีฝายวิจัย 
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(3) แตงตั้งคณบด ีหัวหนาสวนงาน จํานวน 4 สวนงาน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมุาลี ลิ้มประเสริฐ  
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะอักษรศาสตร 

ตั้งแตวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป 

 
 
 
 
 
 

ผูชวยศาสตราจารยนันทพล จั่นเงิน 
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
ตั้งแตวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป 

  
 
 
 
 
 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ  
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

ตั้งแตวันท่ี 14 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

 
 
 
 
 
 

ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร กาญจนภูม ิ
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
ตั้งแตวันท่ี 23 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

 
(5) เห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 96 ราย จําแนกเปน 
 

ตําแหนง จํานวน (ราย) 
1.  ศาสตราจารย 9 
2.  ศาสตราจารยพิเศษ 1 
2.  รองศาสตราจารย 22 
3.  ผูชวยศาสตราจารย 64  

รวม 96 

 
1.8 แตงตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ี

ของสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังมอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกลาวทํา
การแทนแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ (มาตรา 22 (18)) 

ในรอบป พ.ศ. 2562 (มกราคม – ธันวาคม 2562) สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการ 
ชุดตางๆ เพ่ือชวยกลั่นกรอง ใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตอการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย อาทิ 

(1) คณะกรรมการกลั่นกรองนโยบายเพ่ือการขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัย ของสภา
มหาวิทยาลัย  

(2) คณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานบริหาร เพ่ือการขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัย 
ของสภามหาวิทยาลัย  

(3) คณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานวิชาการและวิจัย เพ่ือการขับเคลื่อน และพัฒนา
มหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัย  
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(4) คณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร  
(5) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 

ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาํป 2562 
 (6) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน ในสถาบันอุดม 
ศึกษา และการตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ท่ีจะเกษียณอายุครบ
หกสิบปบริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562) 
 (7) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 4 สวนงาน ดังนี้ 

 (7.1) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะอักษรศาสตร 
 (7.2) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
 (7.3) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 (7.4) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 
 (รายชื่อคณะกรรมการ ภาคผนวก 5 หนา 47) 

นอกจากนั้น การท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 
ของรัฐแลว ภารกิจตางๆ ไดดําเนินการเสร็จแลว และเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 10/2562 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2562 มีมติยกเลิกคณะกรรมการ
จํานวน 3 ชุด ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

(2) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

(3) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เก่ียวกับดานวิชาการและวิจัย  
 
1.9 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ือ

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ (มาตรา 22 (19)) 

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (นายสุมนต  
สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) และในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 วันท่ี 
11 ตุลาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ (ศาสตราจารย ดร.จตุรนต  
ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)  

ในป พ.ศ. 2562 คณะกรรมการท้ัง 2 ชุด ไดรายงานผลการดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ 
ตอสภามหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้ 
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1. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  
เห็นชอบ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตามท่ี
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ เสนอ 

โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
1) ควรนําไปใชประโยชนในการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี ในครั้งน้ีดวย 
2) ควรเพ่ิมการสื่อสารระหวางสภามหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย และสวนงานใหมากข้ึน อาทิ มหาวิทยาลัย สวน

งาน กําหนดใหมีวาระเรื่อง การแจงผลจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการประจําคณะดวย เพ่ือใหบุคลากรไดรับทราบขอมูลตางๆ มากข้ึน  

3) มหาวิทยาลัยควรสื่อสารเรื่องการปรับปรุงวังทาพระใหบุคลากร นักศึกษา ทราบอยางตอเน่ือง เพ่ือใหทราบ
ความคืบหนา รวมถึงการช้ีแจงเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิ ท่ีจอดรถของบุคลากร เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน 

2. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  
2.1 เห็นชอบ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี

และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561) ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ เสนอ 

โดยมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
1) มหาวิทยาลัย ทุกสวนงานและผูเก่ียวของทุกฝาย ควรใหความสําคัญกับรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของสวนงานฯ ฉบับน้ี และนําไปใชประโยชนในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการทํางานอยางเปนรูปธรรม 
รวมท้ังกําหนดเวลาในการทํางานในแตละเรื่องใหชัดเจน อาทิ  

1.1) สภามหาวิทยาลัย นําไปใชประกอบการสรรหาผูบริหาร การชวยเหลือสนับสนุน ผลักดันการทํางานของ
มหาวิทยาลัย และสวนงาน  

1.2) มหาวิทยาลัย นําไปใชเปนขอมูลในการวางแผนและพัฒนาในดานตางๆ อาทิ  
- การปรับโครงสรางหลักสูตร    
- การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
- การกําหนดกลยุทธ การกํากับ ติดตามการทํางานของหัวหนาสวนงาน การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสวนงาน 

และการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมเพ่ือใหแผนพัฒนาสวนงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
- การเจรจาตอรองคาเปาหมายในการทํางานกับหัวหนาสวนงานในปงบประมาณตอไป  
- การปรับโครงสรางของมหาวิทยาลัย ใหเอ้ือตอการทํางานและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
- การพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอยางเปนระบบ และตอเน่ือง   
- การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

1.3) สวนงาน นําไปจัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานในดานตางๆ รวมท้ังกําหนดกลไกการกํากับ
ตดิตามการทํางาน แลวนําไปเผยแพรใหบุคลากร นักศึกษาทราบดวย เพ่ือสรางความเขาใจท่ีตรงกันและทุกฝายรวมมือกัน
ทํางานตามแผนท่ีกําหนดไว 

1.4) บุคลากร นําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2) ควรมีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูอํานวยการกอง เลขานุการสวนงานดวย เพ่ือใหการติดตาม 

และประเมินผลฯ ครอบคลุมในทุกระดับ รวมท้ังชวยใหการทํางานสามารถขับเคลื่อน สอดคลองกับการพัฒนาสวนงาน และ
มหาวิทยาลัย โดยในการดําเนินการ มหาวิทยาลัยควรปรึกษาขอคําแนะนําจาก นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณในการดําเนินการเรื่องดังกลาว ดวย  

3) มหาวิทยาลัยควรกําชับใหกองแผนงาน กองประกันคุณภาพการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ และหนวยงานท่ี
รับผิดชอบการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลและตรวจสอบขอมูลตางๆ ใหถูกตอง รวมท้ังจะตองสื่อสาร ทําความเขาใจกับ
สวนงานในการกรอกขอมูลตัวช้ีวัดตางๆ ใหมากข้ึน เพ่ือความเขาใจท่ีถูกตอง ตรงกัน ซึ่งจะทําใหขอมูล สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย และสวนงานท่ีจะนําไปใชประโยชนในภารกิจตางๆ อาทิ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การติดตาม 
และประเมินผลฯ สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.2 เห็นชอบ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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1.10 การรับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานประจําป มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2560-2561 
(ปการศึกษา 2560 : 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561) และรายงาน Good University Report 2018 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
 
2. การดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และ 
ท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 แผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย (ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยแผนอัตรากําลังบุคลากร 
การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และการบริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2561)  
 อนุมัติแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2563–2566 
 
2.2 การกําหนดนโยบาย เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ของคณะ สวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา
คณะ เพ่ือมอบใหคณะกรรมการสรรหานําไปใชประกอบการสรรหาฯ (ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  
วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการสรรหาหัวหนาสวนงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560)  
 พิจารณากําหนดนโยบาย เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ของคณะ สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ ท่ีจะดําเนินการสรรหาคณบดี หัวหนาสวนงาน เพ่ือมอบใหคณะกรรมการสรรหานําไปใช
ประกอบการสรรหาฯ จํานวน 4 สวนงาน คือ 
 (1) คณะอักษรศาสตร   
 (2) สํานักหอสมุดกลาง  
 (3) คณะศึกษาศาสตร   
 (4) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
2.3 การอุทธรณรองทุกข 
 เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาเรื่องอุทธรณและรองทุกขท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัยรองมา 
จํานวน 1 ราย  ตามท่ีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขเสนอมา 
 
2.4 การพิจารณาเงินเดือนของผูดํารงตําแหนงผูบริหาร (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชี
เงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูง เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน และหลักเกณฑวิธีการจาย ฉบับลงวันท่ี 22 กันยายน 
2559)  
 พิจารณาอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของผูดํารงตําแหนงผูบริหาร ดังนี้ 
 (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร   
 (2) รองอธิการบดี จํานวน 10 ราย 
 (3) คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ท่ีไดรับการแตงตั้งใหม 
จํานวน 4 ราย คือ คณบดีคณะอักษรศาสตร ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง คณบดีคณะศึกษาศาสตร และ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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2.5 การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

เห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัย/
สถาบันในตางประเทศ จํานวน 19 สถาบัน จาก 12 ประเทศ สรุปดังนี ้

 

ประเทศ/องคการ จํานวน (สถาบัน) 
1. ประเทศญี่ปุน  3 
2. ราชอาณาจักรโมร็อคโค 1 
3. สมาพันธรัฐสวิส 1 
4. สหพันธรัฐมาเลเซยี   1 
5. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 1 
6. สหรัฐอเมริกา 1 
7. สาธารณรัฐประชาชนจีน 4 
8. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 
9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2 
10. สาธารณรัฐอิตาล ี 1 
11. สาธารณรัฐอินเดีย 1 
12. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1 
13. องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม

แหงสหประชาชาติ (UNESCO) 
1 

รวม 19 

(รายละเอียด ภาคผนวก 3 หนา 45) 
 

2.6 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตออายุราชการ และพิจารณาอนุมัติการตอเวลาราชการของอาจารย 

(1) สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา และการตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภท
พนักงานประจํา ท่ีจะเกษียณอายุครบหกสิบปบริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562) (ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการ)  
 (รายชื่อคณะกรรมการ ภาคผนวก 4 หนา 48) 

(2) ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ประเภทพนักงานประจํา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 
2562) จํานวน 8 ราย ดังนี้  
 (2.1) รองศาสตราจารย ดร.กฤษณา หงสอุเทน ภาควิชาทฤษฎีศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ 
 (2.2) รองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตย 
กรรมศาสตร 
 (2.3) รองศาสตราจารยสมคิด จิระทัศนกุล ภาควิชาศิลปะสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร (อยูระหวางการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย จะตอการจางไดเม่ือมีพระ
ราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย กอนสิ้นปงบประมาณท่ีจะเกษียณอายุ (30 
กันยายน 2562)) 
 (2.4) รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
 (2.5) รองศาสตราจารย ดร.สุดา ตระการเถลิงศักดิ์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร 
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 (2.6) รองศาสตราจารย ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 
 (2.7) รองศาสตราจารย ดร.มานี เหลืองธนะอนันต ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัช
ศาสตร 
 (2.8) รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร 
 
2.7 การประกันคุณภาพการศึกษา 

ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 (1) เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2561 และผลลัพธตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

 มขีอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุป ดังน้ี 
สภามหาวิทยาลัยช่ืนชมการทํางานของมหาวิทยาลัยท่ีผานมา เน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2561 มีผลการประเมินท่ีสูงข้ึน เมื่อเทียบกับผลการประเมินในปท่ีผานๆ มา ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยควรวางแผน
พัฒนาการดําเนินการในดานท่ีมหาวิทยาลัยยังไดผลการประเมินท่ียังไมสูงมากนัก เพ่ือการพัฒนาท่ีเปนเลิศขององคกรตอไป 
อาทิ จํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ การบริหารจัดการหลักสูตร เงินสนับสนุนงานวิจัย 

 (2) เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
วิชา/หนวยงานเทียบเทา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2561  

 มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุป ดังน้ี 
1. ควรวิเคราะห 

1.1 ความเช่ือมโยงระหวางปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ ในแตละองคประกอบ เพ่ือใหเห็นความสัมพันธ 
ความเช่ือมโยง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานมากข้ึน  

1.2 ผลกระทบ (Impact) ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของแตละคณะวิชา และมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสิ่งสําคัญท่ีตองการ
จะใหเกิดข้ึนจากการดําเนินการ  
2. ควรพิจารณาจัดทําหลักสูตร งานวิจัย การบริการวิชาการ ใหมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และกําหนดทิศทาง 
แผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน 

 
2.8 รายช่ือผูสมควรไดรับแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะ 

และการออกแบบ 

 พิจารณารายชื่อผูสมควรเปนผูทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะ 
และการออกแบบ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ และเห็นชอบรายชื่ออาจารยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ เพ่ือแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะ และการ
ออกแบบ จํานวน 21 ราย (รายชื่อ ภาคผนวก 4 หนา 46) 
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3. การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

 สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือชวยกลั่นกรองงาน ใหความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย ในรอบป พ.ศ. 2562 (มกราคม – ธันวาคม 2561) คณะกรรมการชุดตางๆ 
ไดดําเนินการ  โดยสรุปดังนี้ 
 
3.1 คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 

 คณะกรรมการ ไดพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา รวม
ท้ังหมด 35 หลักสูตร จําแนกตามกลุมสาขา สรุปไดดังนี้ 

กลุมสาขา 
จํานวน (หลักสูตร) 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
(1) กลุมสาขาวิทยาศาสตร  

(ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ ประธานกรรมการ) 

3  1 4 

(2) กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ  
(ศาสตราจารยเกียรติคณุอรศริิ ปาณินท  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ ประธานกรรมการ) 

2 1 2 5 

(3) กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  
(ศาสตราจารยเกียรติคณุ ดร.สันต ิเล็กสุขุม  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ ประธานกรรมการ) 

13 8 5 26 

รวม  18 9 8 35 

 หมายเหตุ ขอมูลตั้งแตเดือนสิงหาคม 2561 – สิงหาคม 2562 
 
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร (นางพรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

 คณะกรรมการ ไดดําเนินการเรื่องตางๆ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยสรุปดังนี้ 
 (1) การติดตามสอบทาน การตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
 (2) การควบคุมภายในดานการเงินการบัญช ี
 (3) การกํากับดูแลของฝายบริหารเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
 (4) การกํากับดูแลสํานักงานตรวจสอบภายใน 
 (5) พิจารณาและมีขอเสนอแนะเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
 
3.3 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

 คณะกรรมการ ไดดําเนินการเรื่องตางๆ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยสรุปดังนี้ 
 (1) จัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
 (2) พิจารณาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562 – 2566 และแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ  
 (รายละเอียด หนา 24) 
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3.4 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ (ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

 คณะกรรมการ ไดดําเนินการเรื่องตางๆ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยสรุปดังนี้ 
 (1) จัดทําคูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (2) จัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
 (รายละเอียด หนา 24) 
 
3.5 คณะกรรมการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)  

 คณะกรรมการ ไดพิจารณาเรื่องตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา โดยสรุปดังนี้ 
 (1) พิจารณา ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา จํานวน 12 
ฉบับ (รายละเอียด ภาคผนวก 1 หนา 37) 
 (2) พิจารณารายงานการเงินรายไตรมาส  
 (3) พิจารณาการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(เพ่ิมเติม) และงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (4) พิจารณาอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา  
 (5) พิจารณากลั่นกรองการกําหนดอัตราเงินเดือนของรองอธิการบดี จํานวน 9 ราย ตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 (6) มอบหมายใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนรายจายประจําป 
 (7) มอบหมายใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทํานโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ใหสอดคลองตามกรอบนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
 (8) มอบหมายใหมหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ เรื่อง การวิเคราะหแนวโนมงบประมาณ
ดานบุคลากรของคณะ และมหาวิทยาลัย 
 
3.6 คณะกรรมการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นายสุมนต สกลไชย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

 คณะกรรมการ ไดพิจารณา ราง แผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป พ.ศ. 
2563 – 2566 ท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
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3.7 คณะกรรมการท่ีปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีวังทาพระ (นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)  

 คณะกรรมการ ไดพิจารณาดําเนินการในเรื่องตางๆ โดยสรุปดังนี้ 
 (1) กํากับติดตามการปรับปรุงวังทาพระ โดยมหาวิทยาลัยไดรายงานความคืบหนา ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 10/2562 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2562 สรุปดังนี้ 
 (1.1) การดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ แบงเปน 2 เฟส คือ 
 เฟสท่ี 1 อาคารคณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ และอาคารศูนยรวม 3 
  เฟสท่ี 2 อาคารหอประชุม หอสมุด ศูนยขอมูลศิลปะทัศนศิลป สโมสรนักศึกษา 
งานภูมิสถาปตยกรรม 
 (1.2) มหาวิทยาลัยไดทําสัญญากับบริษัทผูรับเหมาท้ังหมด 18 งวดงาน และปจจุบันบริษัท
ผูรับเหมาไดสงงวดงานแลว 8 งวด การดําเนินการมีความลาชากวาเวลาท่ีกําหนดประมาณ 3 เดือน  
 (1.3) ขณะนี้มีคณะวิชาเขาไปใชพ้ืนท่ีในเฟส 1 แลว จํานวน 2 คณะวิชา คือ คณะ
มัณฑนศิลป และคณะโบราณคดี 
 (1.4) ในเดือนพฤศจิกายน 2562 คณะสถาปตยกรรมศาสตร จะเขาไปใชพ้ืนท่ีได สวนคณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ จะเขาไปใชพ้ืนท่ีไดประมาณตนป พ.ศ. 2563 
 (1.5) ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงาน คือ เนื่องจากตองเรงดําเนินการ จึงมีผูออกแบบ
จํานวนมาก ทําใหรูปแบบบางรายการไมสมบูรณ และบางรูปแบบรายการไมสอดคลองกับสวนกลาง ทําใหตอง
ใชเวลาในการปรับปรุงแกไข  
 (1.6) วันท่ี 10 ตุลาคม 2563 จะมีการประชุมตรวจการจาง และจะมีการหารือในสวนของ
งานลด งานเพ่ิมตอไป 
 (2) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการมอบอํานาจของสภามหาวิทยาลัยใหอธิการบดี ดําเนินการ
แกไขสัญญา เรื่อง การสั่งจางงานปรับปรุง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
 (3) ตรวจสอบรายละเอียด การแกไขสัญญาโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ 
 
3.8 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
และตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ท่ีจะเกษียณอายุครบหก
สิบปบริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562) 
(ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

 คณะกรรมการ ไดพิจารณากลั่นกรองรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงาน
ประจํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562) ตามท่ีคณะวิชาเสนอ โดยพิจารณา
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. และขอบังคับฯ ท่ีกําหนดไว โดยมีผลงานทางวิชาการ
ยอนหลัง 3 ป จนถึงวันสิ้นปงบประมาณของปท่ีเกษียณอายุและขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังหมด และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 8 ราย 
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3.9 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ของสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

 คณะกรรมการ ไดพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 
ประจําป 2562 ในสาขามนุษยศาสตร จํานวน 1 ราย คือ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 
3.10 คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

 คณะกรรมการ ไดดําเนินการเรื่องตางๆ โดยสรุปดังนี้ 
 1. พิจารณาผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามท่ีผูทรงคุณวุฒิและ
คณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการแตละชุดพิจารณาผลงานทางวิชาการ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา สรุปไดดังนี้  

 

ตําแหนง จํานวน (ราย) 
1.  ศาสตราจารย 9 
2.  ศาสตราจารยพิเศษ 1 
3.  รองศาสตราจารย 22 
4.  ผูชวยศาสตราจารย 64 

รวม 96 

 
 2. จัดทํา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
 
3.11 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธาน
กรรมการ)* 

 คณะกรรมการ ไดกลั่นกรอง ราง กฎหมายภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2559 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา สรุปไดดังนี้   

 

 ราง กฎหมาย จํานวน (ฉบับ) 
1. ขอบังคับ 6 
2. ระเบียบ 5 
3. ประกาศ 1 

รวม 12 

(รายละเอียด ภาคผนวก 1 หนา 36-37) 
  
 
 
 หมายเหตุ  * สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 10/2562 เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2562 มีมติยกเลิกคณะกรรมการใน
ขอ 3.11 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว และภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจาก
สภามหาวิทยาลัย ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 
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3.12 คณะกรรมการกล่ันกรองขอกฎหมายดานบริหาร เพ่ือการขับเคล่ือน และพัฒนามหาวิทยาลัย  
ของสภามหาวิทยาลัย (นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)** 

 คณะกรรมการ ไดพิจารณาเรื่องเก่ียวกับการแกไขสัญญาโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วังทาพระ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ  

 
3.13 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เกี่ยวกับดานวิชาการและวิจัย (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)* 

 คณะกรรมการ ไดกลั่นกรอง ราง กฎหมายภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2559 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา สรุปไดดังนี้  

ราง กฎหมาย จํานวน (ฉบับ) 
1. ขอบังคับ 2 
2. ประกาศ 2 

รวม 4 
 

3.14 คณะกรรมการกล่ันกรองขอกฎหมายดานวิชาการและวิจัย เพ่ือการขับเคล่ือน และพัฒนามหาวิทยาลัย  
ของสภามหาวิทยาลัย (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)** 

 คณะกรรมการ ไดพิจารณาการขอขยายระยะเวลาการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา เพ่ือรอการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562 จํานวน 6 ราย  

 
3.15 คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ)* 

 คณะกรรมการ ไดพิจารณาเรื่องตางๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา โดยสรุปดังนี้  
 (1) พิจารณา ราง กรอบมาตรฐานอาจารยมืออาชีพดานการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 (2) พิจารณา ราง ระเบียบ ขอบังคับ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ จํานวน 2 ฉบับ (ระเบียบ จํานวน 
1 ฉบับ ขอบังคับ จํานวน 1 ฉบับ)  
 (3) การดําเนินการกําหนดรูปแบบและวิธีการปฏิบัติในการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี 
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ เพ่ือใหเปนแนวทางเดียวกันสําหรับ
คณะกรรมการสรรหาฯ       
 (4) พิจารณา ราง นโยบายสภามหาวิทยาลัยเพ่ือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป 
พ.ศ. 2563 – 2566 
  
 
 หมายเหตุ  * สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 10/2562 เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2562 มีมติยกเลิกคณะกรรมการใน
ขอ 3.13 และ 3.15 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว และภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 
  ** สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 10/2562 เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2562 มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ในขอ 3.12 และ 3.14 ตั้งแตวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 เปนตนไป เพ่ือพิจารณากลั่นกรองในเรื่องตางๆ ใหสอดคลองกับสถานการณ
ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
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3.16 คณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

 คณะกรรมการ ไดดําเนินการเรื่องตางๆ โดยสรุปดังนี้ 
 (1) ประชุมหารือรวมกันถึงแนวทางการดําเนินงาน ขอคิดเห็นตางๆ และสิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน หรือประเด็นอ่ืนๆ ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 (2) มหาวิทยาลัยจัดทํารางขอบเขตงานเพ่ือการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินการศึกษาและ
วิเคราะหสภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัย  
 (3) มอบหมายฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ ดําเนินการ ดังนี้ 
 (3.1) จัดประชุมชี้แจงผูบริหารของคณะวิชา/หนวยงาน เพ่ือสรางความเขาใจถึงความ
จําเปนท่ีตองเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพรอมในการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ  
 (3.2) ขอความรวมมือจากคณะวิชา/หนวยงานท่ีเก่ียวของ เสนอชื่อบุคลากรเพ่ือเขารวม
เปนคณะอนุกรรมการในการดําเนินงาน จํานวน 3 ชุด  
 (1) คณะอนุกรรมการดานนโยบายเพ่ือการปฏิรูปมหาวิทยาลัย   
 (2) คณะอนุกรรมการดานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 (3) คณะอนุกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (Think Tank) 
 
3.17 คณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงาน (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

 คณะกรรมการ ไดพิจารณาการปรับโครงสรางสวนงานและหนวยงานของมหาวิทยาลัย และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 
 (1) การปรับโครงสรางคณะวิชา การแบงหนวยงานภายใน/หนวยงานยอย จํานวน 12 คณะวิชา  
 (2) พิจารณาการเรียกชื่อหนวยงานยอยภายในสํานักงานคณบดีใหเปนไปในทิศทางเดียวกันโดย
กําหนดใหมีการเรียกเหมือน หรือแตกตางกัน และกําหนดขอบเขตของงานท่ีรับผิดชอบ  
 (3) การปรับโครงสรางสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 3 สวนงาน  
 (4) พิจารณาการจัดตั้งศูนยตามยุทธศาสตรและการพัฒนามหาวิทยาลัยเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจ
เฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี ภายใตสํานักงานอธิการบดี จํานวน 3 ศูนย ประกอบดวย  
 (4.1) ศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 (4.2) ศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 (4.3) สํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 (5) แนวทางการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน (ภาควิชา) 
 
3.18 คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

 คณะกรรมการ ไดรับเรื่องรองทุกขและพิจารณาคํารองทุกข จํานวน 1 เรื่อง และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา  
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ภาคผนวก 1 
 

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

 
 สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ จํานวน 29 ฉบับ ดังนี้  

ขอบังคับ จํานวน 9 ฉบับ 

ขอบังคับ 
ผานการพิจารณากลั่นกรอง 

จากคณะกรรมการ 
1. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการ

แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. .... 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยน

สถานะของมหาวิทยาลัยฯ 
(นายอนุชาติ คงมาลัย  

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

2. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหเขาสูตาํแหนงกลุมอํานวยการ กลุม
ตําแหนงท่ีปรึกษา และกลุมหัวหนางาน พ.ศ. .... 

3. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

4. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ... 
5. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาคณาจารยและพนักงาน (ฉบับท่ี 

...) พ.ศ. …. 
6. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย

ศิลปากรและหลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
7. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอาจารยพิเศษ พ.ศ. .... คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

ขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยน
สถานะของมหาวิทยาลัยฯ เก่ียวกับ

ดานวิชาการและวิจัย  
(นายสุมนต สกลไชย  

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

8. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. .... 

9. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลกัเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ (ศาสตราจารยกิตตคิุณ  

ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

 
ระเบียบ จํานวน 17 ฉบับ 

ระเบียบ 
ผานการพิจารณากลั่นกรอง 

จากคณะกรรมการ 
1. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร พ.ศ. .... 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยน

สถานะของมหาวิทยาลัยฯ 
(นายอนุชาติ คงมาลัย  

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

2. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร พ.ศ. .... 

3. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาชดเชย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
4. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงาน

ภายในท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน ซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของ
สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. .... 

5. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงาน
ภายในท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของ
คณะ พ.ศ. ....  

36 



ระเบียบ 
ผานการพิจารณากลั่นกรอง 

จากคณะกรรมการ 
6. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. …. 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับ

การเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย  

(นางดวงสมร วรฤทธ์ิ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

7. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ โครงการพิเศษ พ.ศ. .... 

8. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับท่ี...) พ.ศ...  

9. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี...) พ.ศ...   

10. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับท่ี...) พ.ศ. …. 

11. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี...) พ.ศ. …. 

12. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. …. 

13. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. ... 

14. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี....) พ.ศ. .... 

15. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับท่ี...) พ.ศ. .... 

16. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ โครงการพิเศษ  (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ....  

17. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ....  

 
ประกาศ จํานวน 3 ฉบับ 

ประกาศ 
ผานการพิจารณากลั่นกรอง 

จากคณะกรรมการ 
1. ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการรับ

นักศึกษาพิการเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยน

สถานะของมหาวิทยาลัยฯ 
(นายอนุชาติ คงมาลัย  

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

2. ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบ
ความรู ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยน

สถานะของมหาวิทยาลัยฯ เก่ียวกับ
ดานวิชาการและวิจัย  
(นายสุมนต สกลไชย  

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 

3. ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. .... 
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ภาคผนวก 2 
 

จํานวนและรายช่ือหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการเปด-ปดหลักสูตร 

 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร และเปด-ปดหลักสูตร จํานวน 197 หลักสูตร ดังนี ้

ปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร 
จํานวน 130 หลักสูตร 

หลักสูตร คณะวิชาท่ีรับผิดชอบ 
1. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย (5 ป) ฉบับป พ.ศ.

2561 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

2. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 
2561 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ฉบับป พ.ศ. 2559 คณะโบราณคด ี
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2559 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2562 
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ. 2559 

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
7. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะมณัฑนศลิป 
8. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย ฉบับป พ.ศ. 2560 

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
9. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ฉบับป พ.ศ. 2560 
10. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ฉบับป พ.ศ. 2560 

(เสนอปรับปรุง 3 ครั้ง) 
11. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร  ฉบับป พ.ศ. 2559 

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
คณะอักษรศาสตร 

12. หลักสูตรอักษร ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2559  
13. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2559 
14. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2559 
15. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2560 

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
16. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2559 
17. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับป พ.ศ. 2559 
18. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ฉบับป พ.ศ. 2559 

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
19. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2559  
20. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2559  
21. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  ฉบับป พ.ศ. 2559  

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
22. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับป พ.ศ. 2559 
23. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 

(5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2560 
คณะศึกษาศาสตร 

24. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป)  ฉบับป พ.ศ. 2560 
25. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ฉบับป พ.ศ. 2560 

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
26. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ป) ฉบับป  พ.ศ. 2560 

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
27. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับป พ.ศ. 2560 

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
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หลักสูตร คณะวิชาท่ีรับผิดชอบ 
28. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2562 
29. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
คณะวิทยาศาสตร 

30. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2560 
(เสนอปรับปรุง 3 ครั้ง) 

31. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ฉบับป พ.ศ. 2560 
32. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ. 2560 
33. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2560 

(เสนอปรับปรุง 5 ครั้ง) 
34. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2560 
35. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ฉบับป พ.ศ. 2555 
36. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) คณะเภสัชศาสตร 
37. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ. 2559  
38. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 39. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับป พ.ศ.
2560 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 

40. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ฉบับป พ.ศ. 2560 
41. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ฉบับป 

พ.ศ. 2560 
42. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ฉบับป 

พ.ศ. 2560 
43. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับป พ.ศ.

2555 
44. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2555 
45. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ฉบับป พ.ศ.

2560 
46. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ. 2560  
47. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ. 2560 
48. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ. 2555 
49. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง ฉบับป พ.ศ. 2562 คณะดุริยางคศาสตร 
50. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2560 

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

51. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับป พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ 
52. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2559 
53. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว ฉบับป พ.ศ. 2560 
54. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา ฉบับป พ.ศ. 2561 
55. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท 

ฉบับป พ.ศ. 2559 
56. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ฉบับป พ.ศ. 2561 
57. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ฉบับป พ.ศ. 

2561 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
58. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ ฉบับป 

พ.ศ. 2559 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

59. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2560 
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 

60. หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินคาหรูหรา (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2560 

วิทยาลัยนานาชาต ิ

61. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2558 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
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หลักสูตร คณะวิชาท่ีรับผิดชอบ 
62. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับ

ป พ.ศ. 2560 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
63. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับ

ป พ.ศ. 2558 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
64. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2559  

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
บัณฑิตวิทยาลัย 

65. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2561  
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 

66. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการ
ทองเท่ียว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2561 

67. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการ
ทองเท่ียว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2561 

68. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ฉบับป พ.ศ. 2561  
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 

69. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก ฉบับป 
พ.ศ. 2559 (เสนอปรับปรุง 3 ครั้ง) 

70. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต ฉบับป พ.ศ. 2559  
71. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2560  
72. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป 

พ.ศ. 2561  
73. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 

ฉบับป พ.ศ. 2558  
74. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2561  
75. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2561  
76. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2561  
77. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเพ่ือเกษตรกรรมท่ียั่งยืน 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2558  
78. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ฉบับป 

พ.ศ. 2561  
79. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2561  
80. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2561  
81. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ฉบับป 

พ.ศ. 2561   
82. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ.

2559  
83. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2561  
84. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตรเพ่ือการศึกษา (หลักสูตรพหุ

วิทยาการ) ฉบับป พ.ศ. 2560 
85. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2561 

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
86. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ฉบับป พ.ศ. 2561 
87. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ฉบับป พ.ศ. 

2556  
88. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับป พ.ศ. 2561  
89. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ฉบับป พ.ศ. 2561 
90. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ฉบับป พ.ศ. 2558  
91. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับป พ.ศ. 2561  
92. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ฉบับป 
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พ.ศ. 2561 

93. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับป 
พ.ศ. 2557 

94. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.
2558 

95. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2558 
96. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ. 2559  

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
97. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับป พ.ศ. 2561 
98. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร ฉบับ

ป พ.ศ. 2560 (เสนอปรับปรุง 3 ครั้ง) 
99. หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ฉบับป พ.ศ. 2556  
100. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับป พ.ศ. 2559 
101. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ฉบับป 

พ.ศ. 2560  
102. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย ฉบับป 

พ.ศ. 2560  
103. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2559  
104. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ฉบับป พ.ศ. 2556 
105. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2559  

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
106. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2561 
107. หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2560 
108. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ฉบับ

ป พ.ศ. 2559  
109. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ.

2558 
110. หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับ

ป พ.ศ. 2561 
111. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับ

ป พ.ศ. 2561 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
112. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 

ฉบับป พ.ศ. 2561 
113. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ฉบับป พ.ศ. 2561  
114. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับป พ.ศ. 2560  
115. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2557  
116. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและ ภาษาตะวันออก ฉบับป 

พ.ศ. 2559 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
117. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2561  
118. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ฉบับป 

พ.ศ. 2561 
119. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ.

2560  
120. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา

มนุษย ฉบับป พ.ศ. 2556 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
121. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา

มนุษย ฉบับป พ.ศ. 2556 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
122. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2560 

(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
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123. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับป พ.ศ. 2559  

(เสนอปรับปรุง 3 ครั้ง) 
124. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2561 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
125. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ฉบับ

ป พ.ศ. 2561 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
126. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ. 2559  
127. การปรับตัวบงช้ีใหมตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

128. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ. 2554 
129. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ. 2559 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง) 
130. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ. 2562 

 หมายเหตุ กรณีหลักสูตรเดียวกันและมีการเสนอปรับปรุงมากกวาหน่ึงครั้ง จะนับเปนหน่ึงหลักสูตร 

 
ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร 

จํานวน 23 หลักสูตร 
หลักสูตร คณะวิชาท่ีรับผิดชอบ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะโบราณคด ี
2. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะอักษรศาสตร 
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะศึกษาศาสตร 
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2562)  
5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2562)  
7. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
8. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2562) 
คณะดุริยางคศาสตร 

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562) 

คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

12. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562)   

บัณฑิตวิทยาลัย 

13. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) 

14. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562) 

15. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม (หลักสูตรพหุ
วิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

16. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562) 

17. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

18. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) 

19. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562)  
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20. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ

มรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
21. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะศึกษาศาสตร 

และคณะวิทยาศาสตร 
22. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร 

และคณะศึกษาศาสตร 
23. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
 

เปดหลักสูตรใหม จํานวน 8 หลักสูตร 
หลักสูตร คณะวิชาท่ีรับผิดชอบ 

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)  คณะศึกษาศาสตร  
และคณะอักษรศาสตร 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและการสื่อสารทางการเกษตร 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 

คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) 

คณะวิทยาการจัดการ 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)  บัณฑิตวิทยาลัย 
5. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ.2562) 
6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว โรงแรม และอี

เวนต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) 
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว โรงแรม และอีเวนต 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) 
8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา (หลักสูตรใหม พ.ศ.

2562) 

 
ปดหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร 

หลักสูตร คณะวิชาท่ีรับผิดชอบ 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร  ฉบับป พ.ศ.

2561  
บัณฑิตวิทยาลัย 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการ

โรงแรมและอสังหาริมทรัพย (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)  
 

เปดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ จํานวน 11 หลักสูตร 
หลักสูตร คณะวิชาท่ีรับผิดชอบ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร 
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.

2562) 
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)  
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)  
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม (หลักสูตร

ใหม พ.ศ. 2561) 
บัณฑิตวิทยาลัย  

6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2561)  
8. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ.2562)  
9. หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว โรงแรม และ 
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หลักสูตร คณะวิชาท่ีรับผิดชอบ 
อีเวนต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) 

10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว โรงแรม และอีเวนต 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) 

11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2562)  
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ภาคผนวก 3 
 

ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

 

 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันในตางประเทศ จํานวน 19 สถาบัน ดังนี ้

ขอตกลง ประเทศ/องคการ 
1. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศลิปากรกับ Joshibi 

University of Art and Design in conjunction with Joshibi College of Art 
and Design  

ประเทศญี่ปุน 

2. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ และ (ราง) ขอตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Ritsumeikan Asia Pacific University  

3. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Fujita Health 
University  

4. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ The University 
of Hawai’i at Mānoa 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

5. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Cadi Ayyad 
University  

ราชอาณาจักรโมร็อคโค 

6. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Lucerne 
University of Applied Sciences and Art – Institute of Management  and 
Regional Economics (IBR)  

สมาพันธรัฐสวิส 

7. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Universiti 
Teknologi MARA  

สหพันธรัฐมาเลเซีย   

8. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ University of 
the Arts  Bremen 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมณ ี

9. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับวิทยาลัยธุรกิจ หูเปย  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
10. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Nanchong 

Vocational and Technical College  
11. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Sichuan 

Automotive Vocational and Technical College  
12. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ National Chung 

Cheng University  
13. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ สถาบัน

พัฒนาการบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา  
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

14. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Nguyen Tat 
Thanh  University (NTTU)  

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

15. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ The University 
of Languages and International Studies  

16. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Università 
Politecnica delle Marche 

สาธารณรัฐอิตาล ี

17. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Indian Council 
for Cultural Relations (ICCR)  

สาธารณรัฐอินเดีย 

18. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Telkom 
University  

สาธารณรัฐอินโดนีเซยี 

19. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับองคการศึกษา
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization ; UNESCO) 
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ภาคผนวก 4 
 

รายช่ือผูสมควรเปนผูทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ  
กลุมสาขาวิชาศิลปะ และการออกแบบ 

 

 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบรายชื่อผูสมควรเปนผูทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุม
สาขาวิชาศิลปะ และการออกแบบ ของอาจารยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 21 ราย 
ดังนี้ 

1. ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน วังบอน 
2. ผูชวยศาสตราจารยนาวิน เบียดกลาง 
3. ผูชวยศาสตราจารยธณฤษภ ทิพยวารี 
4. ผูชวยศาสตราจารยวราวุฒิ โตอุรวงศ 
5. อาจารยนภดล วิรุฬหชาตะพันธ 
6. ผูชวยศาสตราจารยอดิเรก โลหะกุล 
7. อาจารยณภัทร ธรรมนิยา 
8. ผูชวยศาสตราจารยลูกปลิว จันทรพุดซา 
9. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย ปรัชญารัติกุล 
10. ผูชวยศาสตราจารยณัฏฐพล สุวรรณกุศลสง 
11. ผูชวยศาสตราจารยปาริชาติ ศุภพันธ 
12. ผูชวยศาสตราจารยอํานาจ คงวารี 
13. ผูชวยศาสตราจารยอภิชัย ภิรมยรักษ 
14. อาจารยสาครินทร เครือออน 
15. อาจารยจินตนา เปยมศิริ 
16. ผูชวยศาสตราจารยชูศักดิ์ ศรีขวัญ 
17. ผูชวยศาสตราจารยอนุวัฒน ลัดดาวัลย 
18. อาจารยนพไชย อังควัฒนะพงษ 
19. อาจารยคงศักดิ์ กุลกลางดอน 
20. ผูชวยศาสตราจารยวันทนีย ศิริพัฒนานันทกูร 
21. อาจารยทวีวิทย กิจธนสุนทร 
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ภาคผนวก 5 
 

คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

  
 ในป พ.ศ. 2562 (มกราคม – ธันวาคม 2562) สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือ
ชวยกลั่นกรอง ใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตอการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย อาทิ 

 
1. คณะกรรมการกลั่นกรองนโยบาย 

เพ่ือการขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัย 
1)  นายภราเดช พยัฆวิเชียร ประธานกรรมการ 
 นายกสภามหาวิทยาลัย 
2)  คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการ 
 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3)  ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
4)  นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
5)  นางดวงสมร วรฤทธ์ิ กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
6)  นายสุมนต สกลไชย กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
7)  ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
8)  นายไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ กรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
9)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
10) รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
11) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
12) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือผูแทน  กรรมการ 
13) ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
14) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ สมุหเสนีโต กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
15) ผูชวยศาสตราจารยสุพิชญา เข็มทอง กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
16) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 ตั้งแตวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 เปนตนไป 
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2. คณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานบริหาร  
เพ่ือการขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัย 

1)  นายอนุชาติ คงมาลัย ประธานกรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
2)  นายสุมนต สกลไชย กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3)  นายพิษณุ วิเชียรสรรค กรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
4)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท กรรมการ 
5)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
6)  รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
7)  ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือผูแทน กรรมการ 
8)  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
9)  ผูอํานวยการกองกฎหมาย เลขานุการ 

 ตั้งแตวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 เปนตนไป 
 

3. คณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานวิชาการและวิจัย  
เพ่ือการขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัย 

1)  นายสุมนต สกลไชย ประธานกรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
2)  ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท กรรมการ 
4)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
5)  รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
6)  รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
7)  ผูแทนคณบดีกลุมศิลปะและการออกแบบ  กรรมการ 
8)  ผูแทนคณบดีกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กรรมการ 
9)  ผูแทนคณบดีกลุมวิทยาศาสตร  กรรมการ 
10) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือผูแทน กรรมการ 
11) ผูอํานวยการกองกฎหมาย เลขานุการ 

 ตั้งแตวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 เปนตนไป 
 

4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 
ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

1)  ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  ประธานกรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
2)  คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3)  ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว   กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
4)  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
5)  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
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5. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา และการตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  

ประเภทพนักงานประจําท่ีจะเกษียณอายุครบหกสิบปบริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562) 

1)  ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท ประธานกรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
2)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร   รองประธานกรรมการ 
3)  นายณรงค โชควัฒนา กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
4)  นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
5)  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย     กรรมการ 
6)  รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร กรรมการ 
7)  ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห   
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา กรรมการ 
8)  ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือผูแทน   กรรมการ 
9)  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เลขานุการ 

 
6. คณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร 

1)  นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีปรึกษา 
2)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ท่ีปรึกษา 
3)  คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา   ประธานกรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
4)  นายสุมนต สกลไชย   กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
5)  นายปญญา วิจินธนสาร   กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
6)  นายอภิสิทธ์ิ ไลสัตรูไกล   กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
7)  นายอนนต สิริแสงทักษิณ   กรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
8)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
9)  ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง   กรรมการ 
 คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
10) ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
11) ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย เผาทองจีน   กรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
12) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ 
13) ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ตั้งแตวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป 
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7. คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร 
1)  นางพรรณขนิตตา  บุญครอง      ประธานกรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
2)  นางดวงสมร วรฤทธ์ิ     กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
3)  รองศาสตราจารยวันเพ็ญ กฤตผล      กรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
4)  นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย      กรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
5)  นางศิริลักษณ  กาญจนโยธิน กรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 ตั้งแตวันท่ี 12 ตุลาคม 2562 เปนตนไป 
 
 8. คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  

8.1 กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
1)  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ประธานกรรมการ 
2)  ศาสตราจารย ดร. โสรัจจ หงศลดารมภ กรรมการ 
3)  รองศาสตราจารย ดร. มณีปน พรหมสุทธิรักษ กรรมการ 
4)  ผูชวยศาสตราจารย ดร. มณีวรรณ ผิวน่ิม กรรมการ 
5)  รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
6)  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

8.2 กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ 
1)  ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท ประธานกรรมการ 
2)  รองศาสตราจารย ดร. ชัยสิทธ์ิ  ดานกิตติกุล กรรมการ 
3)  ศาสตราจารยเอกชาติ  จันอุไรรัตน กรรมการ 
4)  อาจารย ดร. ภาวศุทธ์ิ  พิริยะพงษรัตน กรรมการ 
5)  รองศาสตราจารย ดร. กฤษณา  หงสอุเทน กรรมการ 
6)  รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
7)  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

8.3 กลุมสาขาวิทยาศาสตร 
1)  ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว ประธานกรรมการ 
2)  ศาสตราจารย ดร. ปราณีต  โอปณะโสภิต กรรมการ 
3)  รองศาสตราจารย ดร. ธนิต  ผิวน่ิม กรรมการ 
4)  ศาสตราจารย ดร. ธนารักษ  ธีระมั่นคง กรรมการ 
5)  รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
6)  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ตั้งแตวันท่ี 13 กันยายน 2562 เปนตนไป 
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 9. คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
จํานวน 4 สวนงาน ดังน้ี 

9.1 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะอักษรศาสตร 
1)  คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา     ประธานกรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
2)  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม          กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
4)  ศาสตราจารย ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม     กรรมการ 
 อาจารยประจําคณะอักษรศาสตร 
5)  ผูชวยศาสตราจารยวันชัย สีลพัทธกุล       กรรมการ 
 หัวหนาภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก 
6)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธ์ิ บัวเวช  กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

9.2 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
1)  ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน      ประธานกรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
2)  คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา   กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3)  ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห    กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
4)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
5)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค  ฉิมพาลี     กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

9.3 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
1)  คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา    ประธานกรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
2)  ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน  กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
4)  รองศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม    กรรมการ 
 คณาจารยประจําของคณะ 
5)  อาจารย ดร.นิรุทธ วัฒโนภาส    กรรมการ 
 หัวหนาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
6)  ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห    กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
9.4 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1)  นายอภิสิทธ์ิ ไลสัตรูไกล     ประธานกรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
2)  นายณรงค โชควัฒนา   กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
4)  ผูชวยศาสตราจารยอนุสรณ ศิริปน     กรรมการ 
 อาจารยประจําของคณะ 
5)  ผูชวยศาสตราจารยอริน เจียจันทรพงษ    กรรมการ 
 กรรมการประจําคณะประเภทคณาจารยประจํา 
6)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ สมุหเสนีโต  กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
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ภาคผนวก 6 
 

สรุปกิจกรรมสําคัญของสภามหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกราคม 2562 

2 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแกผู สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 
2560 ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร  

9 และ 10 มกราคม 2562 คณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหา วิทยาลั ย  และการปฏิ บัติหน า ท่ีของ
อธิการบดี ไดเชิญผูเก่ียวของกลุมตางๆ อาทิ 
นายกสภามหา วิทยาลั ย  กร รมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คณบดี ผูอํานวยการ
ศูนย สํานัก ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ สาย
สนับสนุน  ผู อํ านวยการกองในสํ า นักงาน
อธิการบดี ผูแทนนักศึกษา นักศึกษาเกา และ
ผูใชบัณฑิต มารวมสนทนากลุม เพ่ือประกอบการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 1/2562 

วันท่ี 9 มกราคม 2562 
- ผศ. วุฒิชัย เลิศสถากิจ ไดเสนอ

แผ น พั ฒ นา ค ณ ะ ดุ ริ ย า ง คศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 
(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562-
2565) 

9 

10 

2 
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กุมภาพันธ 2562 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 2/2562 

วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 
 

4 

13 

13 

21 

4 กุมภาพันธ 2562 นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานเปดงาน
โครงการปนมาลาวิชาการ ครั้งท่ี 3 ณ คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร โดยในโครงการมีการจัดการแขงขัน
ทางวิชาการและบริการงานวิชาการตางๆ 

มีนาคม 2562 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 3/2562 

วันท่ี 13 มีนาคม 2562 
- อ.ดร.นนท คุณค้ําชู คณบดี

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดเสนอ
แผนพัฒนาคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร  มหา วิทยาลั ยศิ ลปากร 
ร ะ ย ะ เ ว ล า  4  ป   ( ป ร ะ จํ า ป 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)  

- อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท 
ผู อํ านวยการหอศิ ลป  ไ ด เ สนอ
แผนพัฒนาหอศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 

21 มีนาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาผู
สมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร กําหนดใหผู  เข ารับการสรรหาฯ  
จํานวน 5 คน มาแสดงวิสัยทัศนและสัมภาษณ 

27 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ 
คร้ังท่ี 1/2562 

วันท่ี 27 มีนาคม 2562 
 
 
 
 
 
 

- มีมตอินุมัติแตงตั้ง ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช 
เปนผู สมควรดํ ารงตํ าแหน งอ ธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร และในระหวาง
ดําเนินการเสนอช่ือเพ่ือทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตั้ง ไดแตงตั้งใหเปนผูรักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต
วันท่ี 1 เมษายน 2562 
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เมษายน 2562 

9 เมษายน 2562 นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผูบริหาร
มหาวิทยาลัย เปนผูแทนรวมพิธีเวียนเทียน
สมโภชนํ้าอภิ เษก ในการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ พระวิหาร
หลวง องคพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม ซึ่ง
จังหวัดนครปฐม ไดคัดเลือกสระนํ้าจันทร เปน
แหลงนํ้าศักดิ์สิทธ์ิในการประกอบพิธีทํานํ้า
อภิเษก โดยมีนายชาญนะ เอ่ียมแสง ผูวาราชการ
จังหวัดนครปฐม เปนประธานในพิธี  

10 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัด
กิจกรรมเน่ืองในวันสงกรานต ณ หอง 314-315 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ตลิ่งชัน โดยนิมนตพระสงฆมาเจริญพระพุทธ
มนต หลังจากน้ันผูบริหารมหาวิทยาลัย อาจารย 
พนักงาน บุคลากรไดร วมรดนํ้าขอพรจาก 
นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร และ ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ผูรักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือความ
เปนสิริมงคล 

9 

10 

พฤษภาคม 2562 

18 พฤษภาคม 2562 นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเปนประธาน
ในพิธีทําบุญเน่ืองในโอกาสวันสถาปนาคณะ
มัณฑนศิลป ครบ 63 ป ณ หอศิลปะและการ
ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทาพระ  

18 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 5/2562 

วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 

15 
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มิถุนายน 2562 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 6/2562 

วันท่ี 12 มิถุนายน 2562 
- มีมติอนุมัติแตงตั้ง ผศ.

ด ร . สุ ม า ลี  ลิ้ ม ป ร ะ เ ส ริ ฐ  
เปนผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีคณะอักษรศาสตร โดย
มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป 
ตั้ งแต วัน ท่ี  12 กรกฎาคม 
2562 เปนตนไป 

 

14 มิถุนายน 2562 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ได จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 9 พ.ศ. 2562 
“ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ และธรรมา 
ภิบาลขององคกรภาคเอกชน” ณ พิพิธภัณฑ
ศิลปะไทย รวมสมัย MOCA (Museum of 
Contemporary Art) และ บริษัทบางกอก
รับเบอร จํากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 7/2562 

วันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม 2562 

10 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการสรรหาผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะอักษรศาสตร  
ไดกําหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ จํานวน 3 คน 
มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของ
บุคลากรของคณะ ณ หอง อษ.1202 คณะอักษร
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร 

10 

12 

14 

10 
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5-6 สิงหาคม 2562 สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได
เ ชิญนายภราเดช พยัฆ วิ เ ชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เขารวมแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการอนุรักษและพัฒนาเมือง
เกาแก ณ ศูนยการเรียนรูยานเมืองเกา คิด บวก 
ดี (Kid+Dee@Historic Center) อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 

สิงหาคม 2562 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 8/2562 

วันท่ี 14 สิงหาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 

- นายลลิต เลิศไม  ไทย นายกสมาคม
นักศึกษาเก ามหาวิทยาลัยศิลปากร เปน
ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเกาฯ 
มอบเงินจากการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร 
เรื่อง “นางนาก” เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 
2562 โ ด ย ไ ม หั ก ค า ใ ช จ า ย  เ พ่ื อ เ ป น
ทุนการศึกษาแก นักศึกษามหาวิทยาลั ย
ศิลปากร จํานวน 32,800 บาท และไดเชิญ
น า ย ภ ร า เ ด ช  พ ยั ฆ วิ เ ชี ย ร  น า ย ก ส ภ า
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผศ. ชัยชาญ  
ถา ว ร เ ว ช  ผู รั ก ษ าก า รแ ท นอ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผูรับมอบเงิน 

20 สิ งหาคม 2562  สํ า นักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดโครงการอวดของ : 
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการและ
พัฒนาสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรม ณ หอง
ออดิทอเรียม ช้ัน 5 หอศิลปวัฒนธรรมแหง
กรุงเทพมหานคร และไดเชิญ นายภราเดช  
พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง คุณคาศิลปากรแหลงความรู
ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

21  สิ งห าคม  2562  สํ า นั ก ง านสภ า
มหาวิทยาลัย ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 
โดยคณะกรรมการประกอบดวย 1) ผศ.ดร.
โปรดปราน สิริธีรศาสน ประธานกรรมการ  
2) รศ.ดร.สุ วิมล เรืองศรี  กรรมการ และ  
3) รศ.ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง กรรมการ 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย อยูในระดับดี 
(4.00 คะแนน) 

21 

14 

5 

6 

20
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กันยายน 2562 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 9/2562 

วันท่ี 11 กันยายน 2562 
- ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช 

ผูรักษาการแทนอธิการบดี
มห า วิ ทย าลั ย ศิ ล ป าก ร  
ไ ด เ ส น อ แ ผ น พั ฒ น า
มหา วิ ทย าลั ยศิ ล ป า ก ร  
ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 

 

15 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัด
กิจกรรมเน่ืองในวันศิลป พีระศรี 127 ป ณ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร โดย
มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเขา
รวมงานดวย 

1 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงผู อํานวยการสํานักหอสมุด ได
กําหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ จํานวน 5 คน มา
แสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร 
ณ หองเรียนทางไกล 2304 ช้ัน 3 ศูนยคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจนัทร 

11
 

15
 

8 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา
เจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนายจิรายุ 
อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เปนผู แทนพระองค 
ไปเปดงานการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งท่ี 65 
ประจําป 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป 
ถนนเจาฟา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี 
นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย 
และผูบริหารมหาวิทยาลัยใหการตอนรับ 

ตุลาคม 2562 

1 

8 
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ตุลาคม 2562 

9 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังท่ี 10/2562 
วันท่ี 9 ตุลาคม 2562 

- มีมติอนุมัติแตงตั้ง ผศ.
นันทพล จั่นเงิน เปนผูสมควร
ดํารงตําแหนงผู อํานวยการ 
สํา นักหอสมุดกลาง โดยมี
วาระการดํารงตําแหนง 4 ป 
ตั้ งแต  วัน ท่ี  8 พฤศจิกายน 
2562 เปนตนไป 

 

12 ตุลาคม 2562 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายก
สภามหาวิทยาลัย ไดเปนประธานวางพวงมาลัย 
และดอกไมสักการะศาล สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ในพิธีงานวัน
คลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป  
2562 และในโอกาสครบรอบ 76 ป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ เทวาลัยคเณศร พระบรมราชานุสาวรีย 
รัชกาลท่ี 6 ศาลหลักเมือง พระราชวังสนามจันทร
จังหวัดนครปฐม และเปนประธานมอบของท่ีระลึก
และเกียรติบัตร แกผู ท่ีทําคุณประโยชน และผู ทํา
ช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร 

17, 21, 28 และ 29 ตุลาคม 2562  
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ ไดจัดสนทนากลุมโดยเชิญ
ผู เ ก่ียวของกลุ มต างๆ  อาทิ  ผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจําคณะ/สวนงาน ผูแทน
บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน ผู  แทน
นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา มาใหความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน (จํานวน 18 สวนงาน) 

12 

17 

21 

28 

29 
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12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการสรรหาผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
ไดกําหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ จํานวน 2 คน 
มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของ
บุคลากร ณ หอง ศษ 3501 หลวงพอวัดไร ขิง
อุปถัมภ อาคารศึกษา 3 ช้ัน 5 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 

พฤศจิกายน 2562 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 11/2562 

วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 
- มีมติอนุมัติแตงตั้ง ผศ.

ดร.มาเรียม นิลพันธุ   เปนผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะศึกษาศาสตร โดยมีวาระ
การดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแต
วันท่ี 14 ธันวาคม 2562 

 

25 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เสด็จพระราชดําเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
แกผู   สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําป การศึกษา 2561 ณ หอประชุมกองทัพเรือ 
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ และสภามหาวิทยาลัยได
ขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการจัดการชุมชน  
แดพระองคทาน 

26 พฤศจิกายน 2562 กองแผนงาน ได จัด
โครงการประชุมสั มมนา เรื่ อง  การปฏิ รู ป
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอประชุมใหญ ศูนย
มานุษยวิทยาลั ยสิ ริ นธร (องค  การมหาชน) 
กรุงเทพฯ และไดเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานเปดการ
ประชุมสัมมนา โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ผู บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากร 
เขารวมประชุม 
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13 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไดกําหนดใหผูเขา
รับการสรรหาฯ จํ านวน 4 คน มาแสดง
วิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ 
หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 12/2562 

วันท่ี 18 ธันวาคม 2562 
- มีมติอนุมัติแตงตั้ง ผศ.

ณัฐพร กาญจนภูมิ เปนผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยมีวาระ
การดํารงตําแหนง 4 ป 
ตั้งแตวันท่ี 23 ธันวาคม 
2562 เปนตนไป 

- ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ นําเสนอ
แผนพัฒนาคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 -2566)  

 

20 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย เกียรติคุณ  
ดร.สันติ เล็กสุขุม กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู ทรงคุณ วุ ฒิ  พร อม ผศ. ชัยชาญ ถาวรเวช 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และ อ.ปญจพล 
เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
พัฒนา ไดเขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เก่ียวกับขอมูลเชิงพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัย กลุม
กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จัดข้ึน ณ อาคาร
จักรพันธ เพ็ญศิริ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
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