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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปี 
พ.ศ. 2564 ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 12 ที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น  
เพ่ือรวบรวมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในรอบปี 2564 (มกราคม–
ธันวาคม 2564) ซึ่งท าให้เห็นภาพรวมการท างานของสภามหาวิทยาลัย 
ในด้านต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และใช้ เป็นข้อมูลในการค้นคว้าอ้างอิง  
รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาการท างานของสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

สภามหาวิทยาลัยชุดนี้เข้ามาด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2564 ในช่วงปี พ.ศ. 2564 ได้ท าหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ได้ก าชับให้มหาวิทยาลัยดูแลช่วยเหลือเยียวยา 

นักศึกษาในทุกด้านอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมถึงบุคลากรที่ต้องปรับการท างาน Work from Home และ
ในการท างานของสภามหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นเรื่องเชิงนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยให้ทันกับ
ภาวะพลิกผัน โดยเฉพาะด้านการบริหารวิชาการ เช่น ก าหนดให้หลักสูตรที่จะเปิดใหม่ต้องน าเสนอเอกสาร 
เชิงหลักการให้สภามหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ก่อนน าไปจัดท าหลักสูตร เพ่ือให้ได้มุมมอง 
ที่กว้างขวางทันการณ์ รวมถึงการพิจารณาแผนพัฒนาที่ส าคัญ เช่น แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565-2579 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 แผนพัฒนาความ 
เป็นเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย กลุ่มท่ี 1 ด้านกายภาพ
เพ่ือแก้ไขปัญหาการเช่าพ้ืนที่ของเอกชน และรองรับการขยายการจัดการศึกษาโดยอนุมัติการลงทุนสร้าง
อาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ พ้ืนที่ส่วนขยายการศึกษา City Campus เมืองทองธานี การอนุมัติให้น าเงิน 
สภาพคล่องส่วนเกินไปบริหารจัดการให้เกิดรายได้ ฯลฯ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ก ากับติดตาม ให้ค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะเรื่องเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้อง
ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานในทุกพันธกิจอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีต่างๆ ดังนั้นในช่วงหลังจากนี้
มหาวิทยาลัยต้องน า Digital Transformation มาใช้ประโยชน์ในการด าเนินการ การพัฒนาและขับเคลื่อนใน 
ทุกพันธกิจให้มากขึ้น รวมถึงการมี Big Data มีฐานข้อมูลในเรื่องส าคัญที่เชื่อมโยงในทุกระดับเพ่ือใช้ประโยชน์
ร่วมกัน การปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการท างาน การเป็น 
Smart University ซ่ึงเรื่องต่างๆ นี้ จะเป็นเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้ความส าคัญในปี 2565 และผู้บริหาร 
บุคลากร รวมทั้งนักศึกษาต้องร่วมมือกันท างานอย่างเข้มแข็งมากขึ้น  

ดิฉันขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากร
ทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันท างานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร และขอให้ทุกคนร่วมกันน าพามหาวิทยาลัย
ศิลปากรให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นและเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญา
เพ่ือสังคม” ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยต่อไป  

 

 
               (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร           
 7 กรกฎาคม 2565 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 สภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน มีจ านวน 31 คน เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  
ในปี พ.ศ. 2564 (มกราคม – ธันวาคม 2564) สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมจ านวน 12 ครั้ง มีวาระการ
ประชุมจ านวน 224 เรื่อง โดยเฉลี่ยการประชุมแต่ละครั้งมีวาระประมาณ 19 เรื่อง และมีกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 95.54 
 การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2564 สรุปไดด้ังนี้ 
 
1. ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปี พ.ศ. 2564 มีดังนี ้
 1.1 เห็นชอบแผน ดังนี้ (1) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565-2579 และ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 (2) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2562-2566 (ฉบับปรับปรุง) และ (3) แผนพัฒนาคณะวิชา ส่วนงาน ในระยะเวลา 4 ปี ของคณบดี 
และหัวหน้าส่วนงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จ านวน 6 ส่วนงาน  
 1.2 เห็นชอบเรื่องเชิงนโยบายที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การเลือกกลุ่มสถาบันของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ภายใต้กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 คือ กลุ่มที่ 1 การพัฒนา การวิจัยระดับแนวหน้า
ของโลก (Global & Frontier Research) โดยจุดเน้น คือ เพ่ิมศักยภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่อันดับโลก ด้าน
ศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม และแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 
2566-2570 ภายใต้โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (2) โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (SU Transformation) 
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เทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) และ (3) เห็นชอบ ร่าง 
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ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ ร่าง คู่มือ การติดตาม 
และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1.4 หลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ (1) อนุมัติการปรับปรุง และเปิด-ปิด
หลักสูตร จ านวน 258 หลักสูตร และ (2) เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ/ส่วนงาน และระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 และประจ าปีการศึกษา 2563 
 1.5 งบประมาณ การเงิน การลงทุน ดังนี้ (1) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม จ านวน 26.8209 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2,285.6409 ล้านบาท (2) การปรับเปลี่ยนการลงทุน การน าเงินสภาพคล่อง
ส่วนเกินของมหาวิทยาลัยไปฝากกับธนาคารแบบซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ การน าเงินไปฝากธนาคารประเภท
เงินฝากประจ าเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่มหาวิทยาลัย 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 สภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน มีจ านวน 31 คน เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  
ในปี พ.ศ. 2564 (มกราคม – ธันวาคม 2564) สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมจ านวน 12 ครั้ง มีวาระการ
ประชุมจ านวน 224 เรื่อง โดยเฉลี่ยการประชุมแต่ละครั้งมีวาระประมาณ 19 เรื่อง และมีกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 95.54 
 การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2564 สรุปไดด้ังนี้ 
 
1. ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปี พ.ศ. 2564 มีดังนี ้
 1.1 เห็นชอบแผน ดังนี้ (1) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565-2579 และ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 (2) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2562-2566 (ฉบับปรับปรุง) และ (3) แผนพัฒนาคณะวิชา ส่วนงาน ในระยะเวลา 4 ปี ของคณบดี 
และหัวหน้าส่วนงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จ านวน 6 ส่วนงาน  
 1.2 เห็นชอบเรื่องเชิงนโยบายที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การเลือกกลุ่มสถาบันของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ภายใต้กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 คือ กลุ่มที่ 1 การพัฒนา การวิจัยระดับแนวหน้า
ของโลก (Global & Frontier Research) โดยจุดเน้น คือ เพ่ิมศักยภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่อันดับโลก ด้าน
ศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม และแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 
2566-2570 ภายใต้โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (2) โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (SU Transformation) 
(3) การลงทุนจัดตั้งอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ้ืนที่ส่วนขยายการศึกษา  City 
Campus เมืองทองธานี และ (4) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ เพ่ือมอบให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
น าไปใช้ประกอบการสรรหาฯ จ านวน 2 คณะ 
 1.3 การติดตาม และประเมินผล ดังนี้ (1) เห็นชอบรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) (2) เห็นชอบรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) และ (3) เห็นชอบ ร่าง 
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ ร่าง คู่มือ การติดตาม 
และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1.4 หลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ (1) อนุมัติการปรับปรุง และเปิด-ปิด
หลักสูตร จ านวน 258 หลักสูตร และ (2) เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ/ส่วนงาน และระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 และประจ าปีการศึกษา 2563 
 1.5 งบประมาณ การเงิน การลงทุน ดังนี้ (1) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม จ านวน 26.8209 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2,285.6409 ล้านบาท (2) การปรับเปลี่ยนการลงทุน การน าเงินสภาพคล่อง
ส่วนเกินของมหาวิทยาลัยไปฝากกับธนาคารแบบซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ การน าเงินไปฝากธนาคารประเภท
เงินฝากประจ าเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่มหาวิทยาลัย 

บทสรุปผู้บริหาร



ง 

 1.6 ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย แด่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ แดพ่ระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  
 1.7 เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือขอรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จ านวน 4 ราย 
 1.8 อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ (1) ดุษฎีบัณฑิต จ านวน 150 ราย (2) มหาบัณฑิต 
จ านวน 427 ราย (3) ปริญญาบัณฑิต จ านวน 4,871 ราย และ (4) อนุปริญญา จ านวน 1 ราย 
 1.9 เห็นชอบรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่างลง จ านวน 1 
ต าแหน่ง คือ นายถาวร พานิชพันธ์  
 1.10 เห็นชอบแต่งตั้งคณบดี จ านวน 2 ส่วนงาน 
 1.11 เห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ จ านวน 6 ราย และผู้สมควร
แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ จ านวน 1 ราย 
 1.12 เห็นชอบผลการประเมินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 39 ราย ดังนี้ (1) 
ศาสตราจารย์ จ านวน 6 ราย (2) รองศาสตราจารย์ จ านวน 7 ราย และ (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 26 ราย 
 1.13 เห็นชอบระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้ (1) ข้อบังคับ จ านวน 3 
ฉบับ (2) ระเบียบ จ านวน 7 ฉบับ และ (3) ประกาศ จ านวน 2 ฉบับ  
 1.14 หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และที่ได้รับมอบหมายจาก
กระทรวง อว. ดังนี้  
 (1) เห็นชอบ การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศ จ านวน 11 ฉบับ  
 (2) อนุมัติ การจัดตั้งหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของคณะ จ านวน 3 ศูนย์ 
การจัดตั้งส านักงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University International Office) 
และการขอยุบเลิกภาควิชา และปรับรูปแบบการบริหารวิชาการเป็นแบบสาขาวิชา ของคณะเภสัชศาสตร์  
 (3) เห็นชอบ ให้ขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 147 ราย และขยายเวลาการยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 17 ราย 
 (4) อนุมัติ ก าหนดจ านวนระดับต าแหน่งต่างๆ ที่สมควรมีของบุคลากรสายสนับสนุน  และ
บรรจุเพิ่มเติมไว้ในแผนอัตราก าลังมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2563–2566  
 (5) รับทราบ รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ จ านวน 2 ราย  
 (6) พิจารณาอัตราเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่งของคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จ านวน 
2 ราย  
 (7) เห็นชอบ การต่อการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจ าที่จะ
เกษียณอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 
ตุลาคม 2564) จ านวน 1 ราย 
 1.15 รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ การด าเนินงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย  

จ 

2. การด าเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  
           สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือช่วยกลั่นกรองการท างาน ซึ่งการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยศิลปากร (นางพรรณขนิตตา บุญครอง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ได้ด าเนินการ (1) การสอบทานด้านการรายงานการเงิน (2) การสอบทาน
ด้านการควบคุมภายใน (3) การสอบทานการบริหารความเสี่ยง (4) การก ากับดูแลส านักงานตรวจสอบภายใน 
และ (5) การให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่มีผลต่อระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ทั้งในส่วนของส านักงานตรวจสอบภายใน และกองคลัง 

 2.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (นางดวงสมร  
วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ได้ด าเนินการ (1) การก าหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได้  
การจัดหาแหล่งทุน การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  (2) การบริหารจัดการด้านรายรับ 
รายจ่าย และกลั่นกรองแผนงบประมาณ (3) การเสนอแนะการลงทุน หรือการร่วมลงทุนของมหาวิทยาลัย  
(4) การแต่งตั้งอนุกรรมการ คณะท างาน เพ่ือท างานภายใต้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษา  และ  
(5) ให้ค าแนะน าเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินฯ 

 2.3 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ได้ด าเนินการ (1) พิจารณาผลการประเมินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
คือ ศาสตราจารย์ จ านวน 6 ราย รองศาสตราจารย์ จ านวน 7 ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 26 ราย 
(2) พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (3) ติดตาม
และปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือลดระยะเวลาในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และ  
(4) การจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ 

 2.4 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ได้รับเรื่องร้องทุกข์และพิจารณาค าร้องทุกข์ จ านวน 2 เรื่อง  

 2.5 คณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน (นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ได้ด าเนินการ (1) พิจารณาการจัดตั้งหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะ จ านวน 3 ศูนย์ (2) พิจารณาการจัดตั้งส านักงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(Silpakorn University International Office) และ (3) พิจารณาการขอยุบเลิกภาควิชา และปรับรูปแบบการ
บริหารวิชาการเป็นแบบสาขาวิชา ของคณะเภสัชศาสตร์ 
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 1.6 ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย แด่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ แดพ่ระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  
 1.7 เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือขอรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จ านวน 4 ราย 
 1.8 อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ (1) ดุษฎีบัณฑิต จ านวน 150 ราย (2) มหาบัณฑิต 
จ านวน 427 ราย (3) ปริญญาบัณฑิต จ านวน 4,871 ราย และ (4) อนุปริญญา จ านวน 1 ราย 
 1.9 เห็นชอบรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่างลง จ านวน 1 
ต าแหน่ง คือ นายถาวร พานิชพันธ์  
 1.10 เห็นชอบแต่งตั้งคณบดี จ านวน 2 ส่วนงาน 
 1.11 เห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ จ านวน 6 ราย และผู้สมควร
แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ จ านวน 1 ราย 
 1.12 เห็นชอบผลการประเมินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 39 ราย ดังนี้ (1) 
ศาสตราจารย์ จ านวน 6 ราย (2) รองศาสตราจารย์ จ านวน 7 ราย และ (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 26 ราย 
 1.13 เห็นชอบระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้ (1) ข้อบังคับ จ านวน 3 
ฉบับ (2) ระเบียบ จ านวน 7 ฉบับ และ (3) ประกาศ จ านวน 2 ฉบับ  
 1.14 หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และที่ได้รับมอบหมายจาก
กระทรวง อว. ดังนี้  
 (1) เห็นชอบ การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศ จ านวน 11 ฉบับ  
 (2) อนุมัติ การจัดตั้งหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของคณะ จ านวน 3 ศูนย์ 
การจัดตั้งส านักงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University International Office) 
และการขอยุบเลิกภาควิชา และปรับรูปแบบการบริหารวิชาการเป็นแบบสาขาวิชา ของคณะเภสัชศาสตร์  
 (3) เห็นชอบ ให้ขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 147 ราย และขยายเวลาการยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 17 ราย 
 (4) อนุมัติ ก าหนดจ านวนระดับต าแหน่งต่างๆ ที่สมควรมีของบุคลากรสายสนับสนุน  และ
บรรจุเพิ่มเติมไว้ในแผนอัตราก าลังมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2563–2566  
 (5) รับทราบ รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ จ านวน 2 ราย  
 (6) พิจารณาอัตราเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่งของคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จ านวน 
2 ราย  
 (7) เห็นชอบ การต่อการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจ าที่จะ
เกษียณอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 
ตุลาคม 2564) จ านวน 1 ราย 
 1.15 รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ การด าเนินงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย  



จ 

2. การด าเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  
           สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือช่วยกลั่นกรองการท างาน ซึ่งการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยศิลปากร (นางพรรณขนิตตา บุญครอง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ได้ด าเนินการ (1) การสอบทานด้านการรายงานการเงิน (2) การสอบทาน
ด้านการควบคุมภายใน (3) การสอบทานการบริหารความเสี่ยง (4) การก ากับดูแลส านักงานตรวจสอบภายใน 
และ (5) การให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่มีผลต่อระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ทั้งในส่วนของส านักงานตรวจสอบภายใน และกองคลัง 

 2.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (นางดวงสมร  
วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ได้ด าเนินการ (1) การก าหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได้  
การจัดหาแหล่งทุน การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  (2) การบริหารจัดการด้านรายรับ 
รายจ่าย และกลั่นกรองแผนงบประมาณ (3) การเสนอแนะการลงทุน หรือการร่วมลงทุนของมหาวิทยาลัย  
(4) การแต่งตั้งอนุกรรมการ คณะท างาน เพ่ือท างานภายใต้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษา  และ  
(5) ให้ค าแนะน าเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินฯ 

 2.3 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ได้ด าเนินการ (1) พิจารณาผลการประเมินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
คือ ศาสตราจารย์ จ านวน 6 ราย รองศาสตราจารย์ จ านวน 7 ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 26 ราย 
(2) พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (3) ติดตาม
และปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือลดระยะเวลาในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และ  
(4) การจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ 

 2.4 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ได้รับเรื่องร้องทุกข์และพิจารณาค าร้องทุกข์ จ านวน 2 เรื่อง  

 2.5 คณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน (นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ได้ด าเนินการ (1) พิจารณาการจัดตั้งหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะ จ านวน 3 ศูนย์ (2) พิจารณาการจัดตั้งส านักงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(Silpakorn University International Office) และ (3) พิจารณาการขอยุบเลิกภาควิชา และปรับรูปแบบการ
บริหารวิชาการเป็นแบบสาขาวิชา ของคณะเภสัชศาสตร์ 
 



ฉ 

 2.6 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี (นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ได้ด าเนินการ (1) จัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) (2) พิจารณาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 
ปี พ.ศ. 2565-2579 และกรอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ (3) พิจารณาประเด็น
ส าคัญเร่งด่วน 10 เรื่อง ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 2.7 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ได้ด าเนินการ (1) จัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) (2) ประชุมระดม
ความคิดเกี่ยวกับการติดตาม และประเมินผลฯ กับคณบดี/หัวหน้าส่วนงาน จ านวน 2 ครั้ง และ (3) จัดท า
หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลฯ และคู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2.8 คณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  (ศ.กิตติคุณ  
ดร.บวรศักดิ ์อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ได้พิจารณา ร่าง ข้อบังคับ และประกาศ จ านวน 3 ฉบับ  

 2.9 คณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฎหมายด้านวิชาการและวิจัย เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย (นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
กรรมการ) 
 คณะกรรมการ ได้พิจารณา ร่าง ข้อบังคับ และระเบียบ จ านวน 2 ฉบับ  

 2.10 คณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฎหมายด้านบริหาร เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย (นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
กรรมการ) 
 คณะกรรมการ ได้พิจารณา ร่าง ข้อบังคับ จ านวน 1 ฉบับ  

 2.11 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
 คณะกรรมการ (มีจ านวน 3 ชุดย่อย) ได้พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร จ านวน 52 หลักสูตร 
ดังนี้ (1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ จ านวน 20 หลักสูตร (2) กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ จ านวน 20 
หลักสูตร และ (3) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 12 หลักสูตร 
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 2.12 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฎกระทรวงการ 
จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 (ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ได้ด าเนินการ (1) จัดท าแผนพัฒนาความเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ  
5 ปี พ.ศ. 2566-2570 และ (2) พิจารณาการเลือกกลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุ่มท่ี 1 การพัฒนาการวิจัย
ระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) โดยมีจุดเน้น คือ การเพ่ิมศักยภาพมหาวิทยาลัย
ศิลปากรสู่อันดับโลก ด้านศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม  

 2.13 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาและต่อการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจ า ที่จะเกษียณ  
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
2564) (ศ.เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ได้พิจารณาการต่อการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภท
พนักงานประจ าที่จะเกษียณอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) ตามที่คณะเสนอ จ านวน 1 ราย  
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 2.6 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี (นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ได้ด าเนินการ (1) จัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) (2) พิจารณาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 
ปี พ.ศ. 2565-2579 และกรอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ (3) พิจารณาประเด็น
ส าคัญเร่งด่วน 10 เรื่อง ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 2.7 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ได้ด าเนินการ (1) จัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) (2) ประชุมระดม
ความคิดเกี่ยวกับการติดตาม และประเมินผลฯ กับคณบดี/หัวหน้าส่วนงาน จ านวน 2 ครั้ง และ (3) จัดท า
หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลฯ และคู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2.8 คณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  (ศ.กิตติคุณ  
ดร.บวรศักดิ ์อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ได้พิจารณา ร่าง ข้อบังคับ และประกาศ จ านวน 3 ฉบับ  

 2.9 คณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฎหมายด้านวิชาการและวิจัย เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย (นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
กรรมการ) 
 คณะกรรมการ ได้พิจารณา ร่าง ข้อบังคับ และระเบียบ จ านวน 2 ฉบับ  

 2.10 คณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฎหมายด้านบริหาร เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย (นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
กรรมการ) 
 คณะกรรมการ ได้พิจารณา ร่าง ข้อบังคับ จ านวน 1 ฉบับ  

 2.11 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
 คณะกรรมการ (มีจ านวน 3 ชุดย่อย) ได้พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร จ านวน 52 หลักสูตร 
ดังนี้ (1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ จ านวน 20 หลักสูตร (2) กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ จ านวน 20 
หลักสูตร และ (3) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 12 หลักสูตร 
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 2.12 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฎกระทรวงการ 
จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 (ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ได้ด าเนินการ (1) จัดท าแผนพัฒนาความเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ  
5 ปี พ.ศ. 2566-2570 และ (2) พิจารณาการเลือกกลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุ่มท่ี 1 การพัฒนาการวิจัย
ระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) โดยมีจุดเน้น คือ การเพ่ิมศักยภาพมหาวิทยาลัย
ศิลปากรสู่อันดับโลก ด้านศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม  

 2.13 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาและต่อการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจ า ที่จะเกษียณ  
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
2564) (ศ.เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการ ได้พิจารณาการต่อการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภท
พนักงานประจ าที่จะเกษียณอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) ตามที่คณะเสนอ จ านวน 1 ราย  
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลเกี่ยวกับสภามหาวทิยาลัยศิลปากร 

 
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

1.1 โครงสร้างกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.2 รายช่ือนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร (จ านวน 16 คน) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 
และมหาวิทยาลัยได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร จ านวน 6 คน กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า จ านวน 6 คน รวมทั้งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง จ านวน 
3 คน รวมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 31 คน โดยสภามหาวิทยาลัยชุดนี้มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี 
ตั้งแตว่ันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยต าแหน่ง 

อธิการบดี 
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 

นายกสมาคมนักศึกษาเกา่ 
(3 คน) 

 
 

กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 

(15 คน) 
 

กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหาร 

 
 

(6 คน) 
 

กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย

ประเภท 
คณาจารย์ประจ า 

 

(6 คน) 
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ศ.เกียรติคุณ คณุหญิงไขศรี ศรีอรณุ 

 
 
 

   
ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน ์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

นายกมล จันทิมา 
 

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 
 

   
นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย ์

 
นางดวงสมร วรฤทธ์ิ 

 
ศ.กิตติคณุ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 

 

   
นายปัญญา วิจินธนสาร นางพรรณขนิตตา บุญครอง นายเลอศักดิ์ จุลเทศ 

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว 

 
ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม 

 
นายสุมนต์ สกลไชย 

 

   
นายอภิสิทธ์ิ ไล่สตัรไูกล 

 
 
 

ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ 
 

ต าแหน่งว่าง* 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร 

อ.ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร ์
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 

นางฉันทนา ดาวราย 
นายกสมาคมนักศึกษาเก่า 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

  
 

   
ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผศ.ดร.นนท์ คุณค้ าช ู
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

ผศ.ดร.สมุาลี ลิ้มประเสริฐ 
คณบดีคณะอักษรศาสตร ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
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ผศ.ดร.มาเรียม นลิพันธุ ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

ผศ.ณัฐพร กาญจนภูม ิ
คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

อ.ดร.ปรมพร ศิริกลุชยานนท์ 
ผู้อ านวยการหอศลิป ์

 

 

    
รศ.วิเชษฎ์ สุวสิิทฐ์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห ์

คณะโบราณคด ี
ผศ.สุพิชญา เข็มทอง 

คณะมณัฑนศลิป ์
 

   
รศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ 

คณะอักษรศาสตร ์
ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช 

คณะวิทยาศาสตร ์
ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ ์

คณะเภสัชศาสตร ์
 
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 
 หมายเหตุ *นายอนุชาติ คงมาลัย ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้นายถาวร พานิชพันธ์ เป็นผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร แทนต าแหน่งที่ว่างลงจ านวน 1 ต าแหน่ง และขณะนี้
อยู่ในขั้นตอนเพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  

 
 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
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 อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน ์ นางสาวญาณิฐา หลมิวัฒนา 
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวทิยาลัย 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
2. อ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

      สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2559 และตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2559 มีดังนี้ 
 

 2.1 อ านาจหน้าที่ตามมาตรา 22 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไป 
ของมหาวิทยาลัยอ านาจหน้าที่เช่นที่ว่านี้ให้รวมถึง 
 

มาตรา 
22 อ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
(1) ก าหนดนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
(2) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจ

มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศส าหรับ
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้ 

(3) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(4) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
(5) ออกข้อบังคับว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
(6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวมหรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
(7) อนุมัติการรับเข้าสมทบและการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่น 
(8) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วมและการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่น 
(9) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรช้ันหนึ่งช้ันใด ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัย 

จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
(10) อนุมัติการจัดตั้งและยุบเลิกวิทยาเขต 
(11) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน

ดังกล่าว 
(12) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
(13) ก าหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น 
(14) อนุมัติการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน และการลงทุนหรือการร่วมลงทุนตาม 

มาตรา 14 (8)  
(15) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล หรือยกเลิกนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม

มาตรา 14 (11) 

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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(16) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ  

(17) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนงานที่ เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอื่นตามมาตรา 58 วรรคสาม และกรรมการสภาวิชาการ 

(18) แต่งตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกล่าวท าการแทนแล้ว
รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

(19) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 

(20) รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
(21) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใดหรือของผู้ใดโดยเฉพาะ 

 
 2.2 อ านาจหน้าที่ในมาตราอื่นๆ  
 

มาตรา อ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
48 ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดีและหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ือ

อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
52 ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 

54 ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี 

58 ศาสตราจารย์ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย  
สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอื่นได้ โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

59 ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษและพ้นจากต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด  
สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเช่ียวชาญ
เพื่อเป็นเกียรติยศได้ 

60 ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดย
ค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 

61 สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยเป็นรอง
ศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้ 

65 สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่งหรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได้ 

66 สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับก าหนดให้มีประกาศนียบัตรช้ันต่างๆ และอนุปริญญาได้ดังต่อไปนี้ 
(1) ประกาศนียบัตรช้ันสูง ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังได้รับปริญญาโท

หรือเทียบเท่าแล้ว 
(2) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังได้รับปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่าแล้ว 
(3) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี 
(4) ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 

67 มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแก่
ปริญญานั้นๆ  
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3. สถิติเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดประชุมทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และการ
ประชุมออนไลน์  
 ในปี พ.ศ. 2564 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมจ านวน 12 คร้ัง มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ย ร้อยละ 95.54 และมีวาระการประชุมจ านวนทั้งหมด 224 เรื่อง การประชุมแต่ละครั้ง
มีวาระเฉลี่ยประมาณ 19 เรื่อง รายละเอียดตาม QR Code  

 

 ระเบียบวาระการประชุม โดยสรุปดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
▪  
 
 
▪ กล่าวต้อนรับแสดงความยินดี 
▪ รายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
▪ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด 

เชื้อไวรัส COVID-19 

เร่ืองท่ีประธาน/อธิการบดี/ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งต่อที่ประชุม 

จ านวน 32 เรื่อง อาทิ  

 
 
 
▪ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
▪ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

(วาระลับ) 

เร่ืองเสนอรับรองรายงานการประชุม 
จ านวน 24 เรื่อง  

 
 
 
▪ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประ ชุมสภา

มหาวิทยาลัย  
▪ รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

▪ รายงานการแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา 
▪ รายงานการเงินรายไตรมาส 
▪ ประกาศต่างๆ จากกระทรวง อว. 
▪ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

▪ รายงานการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ และเขียนต าราทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2563 

▪ รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ภาควิชา 

เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  
จ านวน 55 เรื่อง อาทิ 

 
 

 
▪ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
▪ การท าข้อตกลงความมือทางวิชาการกับสถาบัน 

ในต่างประเทศ 
▪ เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
▪ แนวทางการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษา 
▪ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย 
▪ เสนอจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่ง

หน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของส่วนงาน 
▪ รายงานผลการสรรหาผู้บริหาร 
▪ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนา้ที่
ของอธิการบดี 

▪ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ 

▪ เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
▪ ผลการประเมินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา  
จ านวน 98 เรื่อง อาทิ 
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▪ แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ 

เร่ืองสืบเนื่อง  
จ านวน 1 เรื่อง 

 
 
 

▪ การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 
▪ การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง 

และสาระส าคญัของหลักสตูร 
▪ การขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/ปิดหลักสูตร 
▪ การขออนุมัติเปิดหลักสูตรในลักษณะโครงการ

พิเศษ 
▪ การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณาทักท้วง  
จ านวน 56 เรื่อง อาทิ 

 
 

 
▪ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี 

พ.ศ. 2565-2579 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

▪ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2562–2566 (ฉบับปรับปรุง) 

▪ แผนพัฒนาคณะ/ส่วนงาน ในระยะเวลา 4 ปี  
▪ การเลือกกลุ่มสถาบันของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภายใต้กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ .  2564 และแผนพัฒนาความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-
2570 ภายใต้โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 

▪ นโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของคณะ/ 
ส่วนงาน เพื่อมอบให้คณะกรรมการสรรหา น าไป 
ใช้ประกอบการสรรหาฯ 

▪ การลงทุนจัดตั้งอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ้ืนที่ส่วนขยายการศึกษา 
City Campus เมืองทองธานี 

เร่ืองเชิงนโยบาย  
จ านวน 14 เรื่อง อาทิ 

 
 
 
▪ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับเงินค่าเบี้ยประชุม กรณี

เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ 

เร่ืองอ่ืนๆ   
จ านวน 1 เรื่อง 



รายงานผลการดำาเนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2564
Annual Report Silpakorn University Council 2021

C
ouncil of Silp

a
korn U

niversity

99 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปี พ.ศ. 2564 

 
 ในรอบปี พ.ศ. 2564 (มกราคม–ธันวาคม 2564) มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย จ านวน 12 ครั้ง 
การด าเนินการของสภามหาวิทยาลัยที่ส าคัญในแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ 
1. การพิจารณาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร แผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน 

 สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร แผนพัฒนาคณะ 
ส่วนงาน และแผนอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยเสนอมา รวมทั้งให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้ 

1.1 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565-2579 และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567  
  รายละเอียดตาม QR Code 

- แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565-2579 

 
- แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567  

          

เห็นชอบในหลักการ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 -2579 และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565–2567  

มขี้อสังเกต ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
1. เนื่องจากสถานการณ์ บริบทของโลกเปลี่ยนแปลง พลิกผันอย่างรวดเร็ว  การจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2565-2579) ในขณะนี้อาจจะพิจารณาและคาดการณใ์นเรื่องต่างๆ ได้ค่อนข้างยาก จึงควรจะพิจารณา
ในช่วงระยะเวลาที่สั้นลง เช่น แผนพัฒนาระยะเวลา 5 ปี  

2. ควรน าแผนต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเสนอในหลายวาระ และหลายครั้งที่ผ่านมา อาทิ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) รายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อประเด็นส าคัญเร่งด่วนท่ีมหาวิทยาลัยต้อง
ด าเนินการ ฯลฯ ซึ่งพบว่ามีหลายเรื่องที่ซ้ ากัน จึงควรรวบรวมสรุปวิเคราะห์ว่าในแต่ละปีมหาวิทยาลัยจะด าเนินการเรื่อง
อะไรบ้าง เพื่อให้เห็นภาพการท างานท่ีชัดเจนขึ้น 

3. ควรพิจารณาวิเคราะห์ว่าในแต่ละปีจะมีโครงการส าคัญเร่งด่วนกี่เรื่อง เพื่อให้สามารถมุ่งเน้นการท างาน และการ
ขับเคลื่อนให้ชัดเจนขึ้น รวมทั้งควรก าหนดกลไกในการขับเคลื่อน ผลักดันเพื่อให้แผนบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ควรน าเรื่องศิลปะและการออกแบบมาประสานร่วมกับเรื่องวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งจะท าให้เกิดมุมมองใหม่ว่า
ศิลปะและการออกแบบสามารถน าไปบูรณาการกับมิติต่างๆ ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ออกแบบสร้างเป็น Art and 
Design New Normal Living การน าศิลปะสุนทรียศาสตร์มาสร้างความสุขให้กับชีวิต การใช้ศิลปะและการออกแบบมา
สร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้งานศิลปะและการออกแบบมากขึ้น 

5. ควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่น ทันกับความเปลี่ยนแปลง และสอดรับกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ 
โดยใช้แนวคิด อาทิ 
- การใช้ Sandbox มาเป็นแนวคิดใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยควรเร่งการด าเนินการ โดยการระดมความคดิ

ร่วมกันหรือตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับหลักสูตรที่จะด าเนินการ เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและ
เป็นรูปธรรม 

- การเรียนการสอนที่ควบคู่ไปกับการท างาน อาทิ เรียนเนื้อหา 6 เดือน ท างาน/ฝึกงาน 6 เดือน สลับกันไปจนนักศึกษา
ส าเร็จการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ ฝึกการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน และเข้าใจ
ระบบการท างานจริง 
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- เน้นการพัฒนาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาให้มากข้ึน ซึ่งจะช่วยนักศึกษาในการค้นคว้า การท างาน
ในอนาคตต่อไป  

6. ควรพัฒนาอาจารย์ในด้านการปรับตัว ปรับบทบาทหน้าที่ แนวคิดในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงทัศนคติที่
ทันกับความเปลี่ยนแปลง ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลถึงการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะ สมรรถนะที่สังคมและ
ผู้ประกอบการต้องการ 

 
1.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562-2566  

(ฉบับปรับปรุง) 
 รายละเอียดตาม QR Code  
 

เห็นชอบ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562–2566 (ฉบับปรับปรุง) ตามที่
มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเสนอ 

 
1.3 แผนพัฒนาของคณะ ส่วนงาน  

 ในรอบปี พ.ศ. 2564 มีคณบดี หัวหน้าส่วนงาน จ านวน 6 ส่วนงาน ได้เสนอแผนพัฒนาคณะ 
ส่วนงาน ในรอบ 4 ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
แผนพัฒนาคณะ ส่วนงานตามท่ีคณบดี หัวหน้าส่วนงาน เสนอ ดังนี้ 
1. แผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
1. แผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ในระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-

2567) ที่น าเสนอ เน้นการท างานเชิงรุกและมีความท้าทายมาก จึงขอช่ืน
ชม และเป็นก าลังใจให้คณบดี ทีมผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน 

2. ควรถอดบทเรียน การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ซึ่งสามารถพัฒนาจนมี
ความเข้มแข็ง ประสบความส าเร็จ ได้รับการยอมรับในระดับต้นๆ ของ
ประเทศ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาคณะ และหน่วยงานต่างๆ 
ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในด้านคุณภาพบัณฑิต (สามารถสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้มากที่สุดในประเทศไทย คือประมาณ 
97%) ผลงานวิชาการ งานวิจัย อาจารย์ การประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ EdPEx เป็นต้น 

3. ควรมุ่งเน้นการวิจัยขนาดใหญ่ในเชิงลึก เชิงบูรณาการ มากกว่าการวิจัย
ย่อยๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ผลลัพธ์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศ และการ
เพิ่มมูลค่า อาทิ ด้านเภสัชชีวภาพ สมุนไพร ฯลฯ 

4. ควรจัดท าแผนในการให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วม/ผลักดันแผนพัฒนา
คณะในด้านต่างๆ ด้วย ซึ่งจะเกิดประโยชน์ร่วมกันท้ังคณะและศิษย์เก่า 

 
 
 
 
 
 

ศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรญัพัฒน์ 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์

น าเสนอแผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567  

รายละเอียดตาม QR Code 
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2. แผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร.ธนาทร เจยีรกลุ คณบดีคณะมัณฑนศลิป์ น าเสนอแผนพัฒนาคณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร  
ระยะเวลา 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 รายละเอียดตาม QR Code 

 
     
 

 

3. แผนพัฒนาส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 

1. ควรมีบทบาทในการช่วยมหาวิทยาลัยจัดท าระบบสารสนเทศ 
ฐานข้อมูลกลางในภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (Big Data) โดยใน
การด าเนินการควรประสานงานกับแต่ละคณะซึ่งอาจจะมีการจัดท า
ฐานข้อมูลในบางเรื่องแล้ว มาเช่ือมโยงผนวกเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน เพื่อ
จัดท า เป็น Big Data ของมหาวิทยาลัย ซึ่ งจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย ส่วนงาน และหน่วยงานในทุกระดับ ในการน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในภารกิจต่างๆ รวมทั้งจะช่วยลดภาระการท างาน การกรอก
ข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล ฯลฯ 

2. ควรส ารวจ วิเคราะห์สถานภาพ ศักยภาพของส านักดิจิทัลเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันในทุกด้านทั้งเครื่องมือ บุคลากร ฯลฯ และส ารวจความต้องการ 
ปัญหาการใช้งานระบบเทคโนโลยีของทุกส่วนงาน รวมถึงภารกิจในการ
สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย การปฏิรูปมหาวิทยาลัย การ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ฯลฯ แล้วน ามาวาง
แผนการท างานของส านักดิจิทัลเทคโนโลยี อาทิ 
- เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ต้องการ การจัดซื้อ เพื่อรองรับการท างาน 
- งบประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละระยะ 
- กิจกรรม/โครงการ 

แล้วน ามาจัดเรียงล าดับความส าคัญการท างานในแต่ละปี 
3. ควรมีบทบาทและเป็นเครื่องมือ กลไกในการช่วยขับเคลื่อน ผลักดัน

มหาวิทยาลัย คณะ ส่วนงานในภารกิจต่างๆ ให้มากขึ้น อาทิ  
- ด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ โดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ความ

สะดวก รวดเร็ว ฯลฯ 
- ด้านบริการวิชาการ โดยการน าองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ไปช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ อาทิ การน าเทคโนโลยีไปใช้ในงานด้านเกษตรกรรม การ
ผลิต การจ าหน่ายสินค้า การบริการ สิ่งแวดล้อม พลังงาน ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 

อ.ดร.สภุาพ เกิดแสง   
ผู้อ านวยการส านักดิจิทลัเทคโนโลยี 

น าเสนอแผนพัฒนาส านักดจิิทัลเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 

รายละเอียดตาม QR Code 
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4. แผนพัฒนาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2567 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
1. ควรน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ 9 และ

โครงการตามพระราชด าริของรัชกาลที่ 10 อาทิ โคกหนองนา โมเดล 
ไปด าเนินการในพันธกิจต่างๆ ของคณะ รวมถึงการน าไปช่วยพัฒนา
ชุมชน สังคมให้มีคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. ควรน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
คณะมาวิเคราะห์ และด าเนินกิจกรรม/โครงการที่จะช่วยสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล ชุมชน รวมถึงการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาล 

3. ควรพัฒนาพื้นที่ของคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ ด้าน
การเกษตร ฯลฯ ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการหารายได้ให้คณะ 

4. ควรพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของเรื่องเร่งด่วน เพื่อให้การด าเนินการ
มีความชัดเจน ทันการณ์ รวมถึงงบประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละปี 

 
 
 
 
 
 

อ.ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม 
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร 
น าเสนอแผนพัฒนาคณะสัตวศาสตร์ฯ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 

รายละเอียดตาม QR Code 
 
 
 
 

5. แผนพัฒนาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
1. การแสวงหารายได้ และการเพิ่มงบประมาณเงินรายได้ของคณะ อาทิ  

1.1 ควรเปิดหลักสูตรนานาชาติ ทั้งในลักษณะโครงการปกติและ
โครงการพิเศษ การเปิดหลักสูตรน าร่องด้านศิลปะสมัยใหม่ๆ ที่ตรงกับ
ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน การเปิดหลักสูตรร่วมกับสถาบันใน
ต่างประเทศ หลักสูตร Credit bank หลักสูตร Non degree 

1.2 การจัดอบรมให้บุคคลภายนอก โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   
1.3 ตลาดของผลงานศิลปกรรมเติบโตขยายอย่างรวดเร็ว และผลงานมี

มูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งมีศิษย์เก่าของคณะจิตรกรรมฯ 
เข้าไปมีบทบาทจ านวนมาก คณะจิตรกรรมฯ จึงควรน าช่องทางนี้มา
พิจารณา และบริหารจัดการโดยน าสิ่งที่คณะจิตรกรรมฯ มีอยู่ทั้ง 
องค์ความรู้ ช่ือเสียง ฯลฯ มาผนวก เช่ือมโยงกับความต้องการของ
ตลาดภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์กับคณะจิตรกรรมฯ ใน
หลากหลายมิติทั้งองค์ความรู้ใหม่ๆ การสร้างรายได้แก่คณะ สร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้แก่อาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งจะช่วยเปิด
โอกาสให้กับศิลปินรุ่นกลาง ศิลปินรุ่นใหม่ในการท างานต่อไป  

1.4 คณะจิตรกรรมฯ มีต้นทุนจ านวนมากทั้งช่ือเสียงท่ีได้รับการยอมรับ 
องค์ความรู้ บุคลากร ท าเลที่ตั้ง ผลงานศิลปกรรม ฯลฯ จึงควรร่วมกัน
คิดและน ามาแปลงเป็นทรัพย์สิน การสร้างมูลค่า สร้างรายได้แก่คณะ  

2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่า โดยเฉพาะศิษย์เก่าของคณะ
ที่ประสบความส าเร็จให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ การหา
รายได้ โดยประสานกับสมาคมนักศึกษาเก่าในการจัดท าฐานข้อมูลต่างๆ  

3. ควรจัดท าโครงการส าคัญ/โครงการขนาดใหญ่ 2-3 โครงการ ที่จะ
ผลักดันให้คณะจิตรกรรมฯสามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด และเป็น 

 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.วิชญ มุกดามณ ี
คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม 

และภาพพิมพ์ 
น าเสนอแผนแผนพัฒนาคณะจติรกรรม 

ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 
รายละเอียดตาม QR Code 
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โครงการที่จะช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 1 การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) 
โดยในการด าเนินการให้เขียนแผนงาน โครงการให้ชัดเจนและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยต่อไป  

4. ควรจัดเรียงล าดับความส าคัญของกิจกรรม/โครงการ โดยในปีแรกควรเร่งจัดท ากิจกรรม/โครงการที่สามารถด าเนินการ
ได้ส าเร็จในระยะสั้นก่อน เพื่อสร้างก าลังใจในการท างาน และความร่วมมือของบุคลากรในการท างานร่วมกัน 

5. คณะจิตรกรรมฯ ควรเป็นผู้น าในการให้ความรู้เรื่องการเผยแพร่ผลงานดิจิทัลอาร์ตบน platform ต่างๆ อาทิ การบูร
ณาการโครงการจัดการความรู้ที่มีวิทยากรเป็นศิษย์เก่าและคณาจารย์ที่ประสบความส าเร็จทางด้านนี้ เข้ากับการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ที่คณะจะพัฒนาขึ้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งในด้านการสร้างความยอมรับ ความเป็นผู้น า
ด้านศิลปะ การให้ความรู้แก่บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน บุคคลทั่วไป รวมถึงการดึงดูดความสนใจในการเข้าศึกษาต่อใน
คณะอีกด้วย 

นอกจากนั้นคณะควรให้ความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ของผลงาน และกรณีศึกษาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ศิลปินพึงระวัง
ควบคู่ไปในการบรรยายด้วย เนื่องจากเป็นจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานได้อย่าง
รวดเร็ว จึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ในวงกว้าง 

6. แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 

1. ควรพิจารณาจุดเด่น ความแตกต่างของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร กับคณะวิทยาศาสตร์สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  

2. ควรให้ความส าคัญกับกลไกวิธีในการขับเคลื่อนแผน รวมถึงการก าหนด
สิ่งส าคัญที่จะท าให้แผนประสบความส าเร็จ (Key Success) และจัด
เรียงล าดับความส าคัญของกิจกรรม/โครงการที่จะด าเนินการ โดยควร
มุ่งเน้นกิจกรรม/โครงการที่สามารถด าเนินการไดส้ าเรจ็โดยเรว็ก่อนเพือ่
สร้างก าลังใจในการท างาน 

3. นักเรียน นักศึกษามีแนวโน้มสนใจศึกษาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure 
Science) น้อยลง รวมถึงในภาพรวมนักศึกษาของคณะฯ มีจ านวน
ลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน และงบประมาณของคณะฯ 
จึงควรหากลไก มาตรการในด้านต่างๆ อาทิ 
- ปรับวิธีการเรียนการสอน รายวิชา ที่อาจจะสอดแทรก บูรณาการกับ

วิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์ หรือศาสตร์อื่นๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ 
การน าไปใช้ประโยชน์ และการประกอบอาชีพต่อไป 

- เพิ่มการให้ข้อมูล การแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพื่อเปิดโลกทัศน์ การประกอบอาชีพ ตัวอย่างต้นแบบที่
ประสบความส าเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเข้ามาศึกษา รวมถึง
การประสาน การเชิญอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนต่างๆ 
มาเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อน าข้อมูล ความรู้ไปถ่ายทอด 
แก่นักเรียนต่อไป  

- วางแผนปรับระบบ กลไก การบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กร และ 
หารายได้ในส่วนอื่นๆ เพิ่ม อาทิ จากงานวิจัย การบริการวิชาการ ฯลฯ   

 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.นรงค์ ฉิมพาล ี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

น าเสนอแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 

รายละเอียดตาม QR Code 
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4. แผนพัฒนาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2567 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
1. ควรน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ 9 และ

โครงการตามพระราชด าริของรัชกาลที่ 10 อาทิ โคกหนองนา โมเดล 
ไปด าเนินการในพันธกิจต่างๆ ของคณะ รวมถึงการน าไปช่วยพัฒนา
ชุมชน สังคมให้มีคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. ควรน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
คณะมาวิเคราะห์ และด าเนินกิจกรรม/โครงการที่จะช่วยสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล ชุมชน รวมถึงการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาล 

3. ควรพัฒนาพื้นที่ของคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ ด้าน
การเกษตร ฯลฯ ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการหารายได้ให้คณะ 

4. ควรพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของเรื่องเร่งด่วน เพื่อให้การด าเนินการ
มีความชัดเจน ทันการณ์ รวมถึงงบประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละปี 

 
 
 
 
 
 

อ.ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม 
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร 
น าเสนอแผนพัฒนาคณะสัตวศาสตร์ฯ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 

รายละเอียดตาม QR Code 
 
 
 
 

5. แผนพัฒนาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
1. การแสวงหารายได้ และการเพิ่มงบประมาณเงินรายได้ของคณะ อาทิ  

1.1 ควรเปิดหลักสูตรนานาชาติ ทั้งในลักษณะโครงการปกติและ
โครงการพิเศษ การเปิดหลักสูตรน าร่องด้านศิลปะสมัยใหม่ๆ ที่ตรงกับ
ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน การเปิดหลักสูตรร่วมกับสถาบันใน
ต่างประเทศ หลักสูตร Credit bank หลักสูตร Non degree 

1.2 การจัดอบรมให้บุคคลภายนอก โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   
1.3 ตลาดของผลงานศิลปกรรมเติบโตขยายอย่างรวดเร็ว และผลงานมี

มูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งมีศิษย์เก่าของคณะจิตรกรรมฯ 
เข้าไปมีบทบาทจ านวนมาก คณะจิตรกรรมฯ จึงควรน าช่องทางนี้มา
พิจารณา และบริหารจัดการโดยน าสิ่งที่คณะจิตรกรรมฯ มีอยู่ทั้ง 
องค์ความรู้ ช่ือเสียง ฯลฯ มาผนวก เช่ือมโยงกับความต้องการของ
ตลาดภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์กับคณะจิตรกรรมฯ ใน
หลากหลายมิติทั้งองค์ความรู้ใหม่ๆ การสร้างรายได้แก่คณะ สร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้แก่อาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งจะช่วยเปิด
โอกาสให้กับศิลปินรุ่นกลาง ศิลปินรุ่นใหม่ในการท างานต่อไป  

1.4 คณะจิตรกรรมฯ มีต้นทุนจ านวนมากทั้งช่ือเสียงท่ีได้รับการยอมรับ 
องค์ความรู้ บุคลากร ท าเลที่ตั้ง ผลงานศิลปกรรม ฯลฯ จึงควรร่วมกัน
คิดและน ามาแปลงเป็นทรัพย์สิน การสร้างมูลค่า สร้างรายได้แก่คณะ  

2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่า โดยเฉพาะศิษย์เก่าของคณะ
ที่ประสบความส าเร็จให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ การหา
รายได้ โดยประสานกับสมาคมนักศึกษาเก่าในการจัดท าฐานข้อมูลต่างๆ  

3. ควรจัดท าโครงการส าคัญ/โครงการขนาดใหญ่ 2-3 โครงการ ที่จะ
ผลักดันให้คณะจิตรกรรมฯสามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด และเป็น 

 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.วิชญ มุกดามณ ี
คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม 

และภาพพิมพ์ 
น าเสนอแผนแผนพัฒนาคณะจติรกรรม 

ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 
รายละเอียดตาม QR Code 
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โครงการที่จะช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 1 การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) 
โดยในการด าเนินการให้เขียนแผนงาน โครงการให้ชัดเจนและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยต่อไป  

4. ควรจัดเรียงล าดับความส าคัญของกิจกรรม/โครงการ โดยในปีแรกควรเร่งจัดท ากิจกรรม/โครงการที่สามารถด าเนินการ
ได้ส าเร็จในระยะสั้นก่อน เพื่อสร้างก าลังใจในการท างาน และความร่วมมือของบุคลากรในการท างานร่วมกัน 

5. คณะจิตรกรรมฯ ควรเป็นผู้น าในการให้ความรู้เรื่องการเผยแพร่ผลงานดิจิทัลอาร์ตบน platform ต่างๆ อาทิ การบูร
ณาการโครงการจัดการความรู้ที่มีวิทยากรเป็นศิษย์เก่าและคณาจารย์ที่ประสบความส าเร็จทางด้านนี้ เข้ากับการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ที่คณะจะพัฒนาขึ้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งในด้านการสร้างความยอมรับ ความเป็นผู้น า
ด้านศิลปะ การให้ความรู้แก่บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน บุคคลทั่วไป รวมถึงการดึงดูดความสนใจในการเข้าศึกษาต่อใน
คณะอีกด้วย 

นอกจากนั้นคณะควรให้ความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ของผลงาน และกรณีศึกษาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ศิลปินพึงระวัง
ควบคู่ไปในการบรรยายด้วย เนื่องจากเป็นจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานได้อย่าง
รวดเร็ว จึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ในวงกว้าง 

6. แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 

1. ควรพิจารณาจุดเด่น ความแตกต่างของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร กับคณะวิทยาศาสตร์สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  

2. ควรให้ความส าคัญกับกลไกวิธีในการขับเคลื่อนแผน รวมถึงการก าหนด
สิ่งส าคัญที่จะท าให้แผนประสบความส าเร็จ (Key Success) และจัด
เรียงล าดับความส าคัญของกิจกรรม/โครงการที่จะด าเนินการ โดยควร
มุ่งเน้นกิจกรรม/โครงการที่สามารถด าเนินการไดส้ าเรจ็โดยเรว็ก่อนเพือ่
สร้างก าลังใจในการท างาน 

3. นักเรียน นักศึกษามีแนวโน้มสนใจศึกษาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure 
Science) น้อยลง รวมถึงในภาพรวมนักศึกษาของคณะฯ มีจ านวน
ลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน และงบประมาณของคณะฯ 
จึงควรหากลไก มาตรการในด้านต่างๆ อาทิ 
- ปรับวิธีการเรียนการสอน รายวิชา ที่อาจจะสอดแทรก บูรณาการกับ

วิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์ หรือศาสตร์อื่นๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ 
การน าไปใช้ประโยชน์ และการประกอบอาชีพต่อไป 

- เพิ่มการให้ข้อมูล การแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพื่อเปิดโลกทัศน์ การประกอบอาชีพ ตัวอย่างต้นแบบที่
ประสบความส าเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเข้ามาศึกษา รวมถึง
การประสาน การเชิญอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนต่างๆ 
มาเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อน าข้อมูล ความรู้ไปถ่ายทอด 
แก่นักเรียนต่อไป  

- วางแผนปรับระบบ กลไก การบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กร และ 
หารายได้ในส่วนอื่นๆ เพิ่ม อาทิ จากงานวิจัย การบริการวิชาการ ฯลฯ   

 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.นรงค์ ฉิมพาล ี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

น าเสนอแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 

รายละเอียดตาม QR Code 
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2. เรื่องเชิงนโยบายท่ีส าคัญ 

 สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องเชิงนโยบายที่ส าคัญ รวมทั้งให้ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้ 

2.1 การเลือกกลุ่มสถาบันของมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 -2570 
ภายใต้โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 

 มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง 
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564   

 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 5/2564 เม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2564 (ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) คณะกรรมการ
ได้วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ก าหนดแล้ว เห็นสมควรอยู่ใน กลุ่มที่ 1 การพัฒนา การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
(Global & Frontier Research) เนื่องจากเห็นโอกาสการยกระดับศักยภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่ระดับ
นานาชาติด้านศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม จากความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศ
ด้านศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ และนานาชาติมาอย่างยาวนานกว่า 70 ปี และเป็น  
ที่ยอมรับในสังคมท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ รวมทั้งผลงานที่แสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์  

 รายละเอียดตาม QR Code  
 

เห็นชอบ การเลือกกลุ่มของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุ่มที่ 1 การพัฒนา การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
(Global & Frontier Research) โดยจุดเน้น คือ เพ่ิมศักยภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่อันดับโลก ด้านศิลปะ การ
ออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม และแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้
โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา  

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
ควรเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็ง ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 การพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้า 

ของโลก (Global & Frontier Research) โดยจุดเน้น คือ เพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่อันดับโลก ด้านศิลปะ  
การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม อาทิ 
1. การท างานของคณะด้านศิลปะการออกแบบ ควรท างานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งอาจท างานร่วมกันภายใต้สถาบัน เพื่อให้

สามารถพัฒนาไปได้พร้อมๆ กัน รวมทั้งจะท าให้เกิดพลังความเข้มแข็งที่โดดเด่นมากยิ่งข้ึน 
2. ควรท างานในลักษณะบูรณาการร่วมกันของศาสตร์ทุกศาสตร์ กับทุกพันธกิจทั้งการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 

การวิจัย โดยการระดมความคิดร่วมกันจะท าให้เกิดศาสตร์ องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เช่น หลักสูตรการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ ซึ่งจะช่วยดึงนักเรียน นักศึกษารุ่นใหม่เข้ามาเรียน 

3. ควรใช้เทคโนโลยี และดิจิทัล ซึ่งในอนาคตจะมีความส าคัญมากขึ้น มาช่วยในการพัฒนา พลิกโฉมมหาวิทยาลัยในทุก  
พันธกิจ รวมทั้งจะช่วยให้การด าเนินการในด้านต่างๆ สามารถขยายผลไปได้อย่างรวดเร็ว  

4. ควรน าแนวคิดเกี่ยวกับ Sandbox มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งจะสามารถออกแบบหลักสูตรในลักษณะบูรการข้าม
ศาสตร์ ยืดหยุ่นตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ 

5. ควรดึงศักยภาพของศิษย์เก่า รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มต่างๆ อาทิ นักสะสมผลงานศิลปกรรม ผู้สนใจ ผู้เช่ียวชาญด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ มาช่วยให้แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

6. การวางแผนควรแสดงภาพอนาคตในแต่ละปี และเมื่อสิ้นแผนให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและมีเป้าหมายรว่มกัน รวมถึง
การก ากับดูแลขับเคลื่อนแผนงาน กิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภ าพ เพื่อให้แผนบรรลุเป้าหมายที่ 
ก าหนดไว ้
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ผลการประเมินตามระบบ UCLAS กลุ่มที่ 1 การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)  
ของมหาวิทยาลัยศลิปากร 

2.2 โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (SU Transformation) 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการยกร่างแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) คณะกรรมการได้ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจาก 
สภามหาวิทยาลัย รวมทั้งได้รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระยะที่ 1) และ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระยะท่ี 2) แล้ว 
 ส าหรับโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 
มหาวิทยาลัยเห็นว่าการจัดจ้างที่ปรึกษาชาวต่างประเทศเพ่ือด าเนินการโครงการดังกล่าวมีข้อจ ากัด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการท า Workshop และกิจกรรมกลุ่มซึ่งการจัดผ่านระบบ online จะไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
และท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ นอกจากนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยที่จะ
ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามการจัดกลุ่มสถาบัน 
อุดมศึกษา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงฯ ตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาด าเนินงานโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (SU Transformation) ระยะที่ 2 โดยจัดจ้าง
ที่ปรึกษาชาวไทย และผนวกรวมโครงการดังกล่าวเข้ากับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย การปรับปรุงแผน 
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565–2579 และการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และถือว่าเป็นภารกิจประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ต้อง
ด าเนินการต่อเนื่องต่อไป 

 รายละเอียดตาม QR Code  
 

เห็นชอบ การด าเนินงานโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระยะที่ 2) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
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2. เรื่องเชิงนโยบายท่ีส าคัญ 

 สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องเชิงนโยบายที่ส าคัญ รวมทั้งให้ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้ 

2.1 การเลือกกลุ่มสถาบันของมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 -2570 
ภายใต้โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 

 มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง 
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564   

 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2564 (ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) คณะกรรมการ
ได้วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ก าหนดแล้ว เห็นสมควรอยู่ใน กลุ่มที่ 1 การพัฒนา การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
(Global & Frontier Research) เนื่องจากเห็นโอกาสการยกระดับศักยภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่ระดับ
นานาชาติด้านศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม จากความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศ
ด้านศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ และนานาชาติมาอย่างยาวนานกว่า 70 ปี และเป็น  
ที่ยอมรับในสังคมท้ังในระดับชาติ และนานาชาต ิรวมทั้งผลงานที่แสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์  

 รายละเอียดตาม QR Code  
 

เห็นชอบ การเลือกกลุ่มของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุ่มที่ 1 การพัฒนา การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
(Global & Frontier Research) โดยจุดเน้น คือ เพ่ิมศักยภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่อันดับโลก ด้านศิลปะ การ
ออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม และแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้
โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา  

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
ควรเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็ง ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 การพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้า 

ของโลก (Global & Frontier Research) โดยจุดเน้น คือ เพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่อันดับโลก ด้านศิลปะ  
การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม อาทิ 
1. การท างานของคณะด้านศิลปะการออกแบบ ควรท างานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งอาจท างานร่วมกันภายใต้สถาบัน เพื่อให้

สามารถพัฒนาไปได้พร้อมๆ กัน รวมทั้งจะท าให้เกิดพลังความเข้มแข็งที่โดดเด่นมากยิ่งข้ึน 
2. ควรท างานในลักษณะบูรณาการร่วมกันของศาสตร์ทุกศาสตร์ กับทุกพันธกิจทั้งการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 

การวิจัย โดยการระดมความคิดร่วมกันจะท าให้เกิดศาสตร์ องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เช่น หลักสูตรการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ ซึ่งจะช่วยดึงนักเรียน นักศึกษารุ่นใหม่เข้ามาเรียน 

3. ควรใช้เทคโนโลยี และดิจิทัล ซึ่งในอนาคตจะมีความส าคัญมากขึ้น มาช่วยในการพัฒนา พลิกโฉมมหาวิทยาลัยในทุก  
พันธกิจ รวมทั้งจะช่วยให้การด าเนินการในด้านต่างๆ สามารถขยายผลไปได้อย่างรวดเร็ว  

4. ควรน าแนวคิดเกี่ยวกับ Sandbox มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งจะสามารถออกแบบหลักสูตรในลักษณะบูรการข้าม
ศาสตร์ ยืดหยุ่นตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ 

5. ควรดึงศักยภาพของศิษย์เก่า รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มต่างๆ อาทิ นักสะสมผลงานศิลปกรรม ผู้สนใจ ผู้เช่ียวชาญด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ มาช่วยให้แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

6. การวางแผนควรแสดงภาพอนาคตในแต่ละปี และเมื่อสิ้นแผนให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและมีเป้าหมายรว่มกัน รวมถึง
การก ากับดูแลขับเคลื่อนแผนงาน กิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภ าพ เพื่อให้แผนบรรลุเป้าหมายที่ 
ก าหนดไว ้

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินตามระบบ UCLAS กลุ่มที่ 1 การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)  
ของมหาวิทยาลัยศลิปากร 

2.2 โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (SU Transformation) 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการยกร่างแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) คณะกรรมการได้ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจาก 
สภามหาวิทยาลัย รวมทั้งได้รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระยะที่ 1) และ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระยะท่ี 2) แล้ว 
 ส าหรับโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 
มหาวิทยาลัยเห็นว่าการจัดจ้างที่ปรึกษาชาวต่างประเทศเพ่ือด าเนินการโครงการดังกล่าวมีข้อจ ากัด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการท า Workshop และกิจกรรมกลุ่มซึ่งการจัดผ่านระบบ online จะไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
และท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ นอกจากนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยที่จะ
ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามการจัดกลุ่มสถาบัน 
อุดมศึกษา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงฯ ตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาด าเนินงานโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (SU Transformation) ระยะที่ 2 โดยจัดจ้าง
ที่ปรึกษาชาวไทย และผนวกรวมโครงการดังกล่าวเข้ากับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย การปรับปรุงแผน 
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565–2579 และการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และถือว่าเป็นภารกิจประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ต้อง
ด าเนินการต่อเนื่องต่อไป 

 รายละเอียดตาม QR Code  
 

เห็นชอบ การด าเนินงานโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระยะที่ 2) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
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2.3 การลงทุนจัดตั้งอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่ส่วนขยาย
การศึกษา  
 ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดการเรียนการสอน ณ พ้ืนที่ส่วนขยายการศึกษา City 
Campus เมืองทองธานี บนพ้ืนที่ 10 ไร่ ปัจจุบันมีอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 4,375 
ตารางเมตร เพ่ือแก้ไขปัญหาการเช่าพ้ืนที่ของเอกชนและรองรับการจัดการศึกษาที่เพ่ิมขึ้น มหาวิทยาลัยจึง
เสนอการลงทุนจัดตั้งอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ้ืนที่ส่วนขยายการศึกษา  
City Campus เมืองทองธานี เป็นอาคารสูง 8 ชั้น แบ่งเป็น พ้ืนที่อาคารรวมประมาณ 12,792 ตารางเมตร และ
พ้ืนที่ใช้สอยภายนอกอาคารประมาณ 915 ตารางเมตร โดยเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ 
คณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัย  

  
  รายละเอียดตาม QR Code  
 

 

 
อนุมัติให้มหาวิทยาลัยลงทุนจัดต้ังอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่ส่วนขยายการศึกษา  

City Campus เมืองทองธานี เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 312,805,705 บาท โดยใช้งบประมาณของวิทยาลัยนานาชาติ 
(จ านวน 40 ล้านบาท) คณะวิทยาการจัดการ (จ านวน 60 ล้านบาท) ร่วมกับมหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัย 
เร่งด าเนินการ  

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดการเรียนการสอนในหลายพื้นท่ี ควรพิจารณาวางแผนการหาพื้นท่ี ท่ีสามารถรวมคณะ

ต่างๆ ไปอยู่ด้วยกัน   
2. ควรมีการจัดท าผังแม่บท วางแผนการใช้พื้นที่ของวิทยาเขต พื้นที่จัดการศึกษาต่างๆ เพื่อให้ทราบความต้องการการใช้

พื้นที่ในอนาคต การออกแบบด้านภูมิทัศน์ กายภาพให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม รวมถึงการวางแผนด้านการจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวก สาธารณูปโภค งบประมาณ ฯลฯ ให้สอดคล้องกัน 

 
2.4 การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ของคณะ ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ เพื่อมอบให้คณะกรรมการสรรหาน าไปใช้ประกอบการสรรหาฯ  
 ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ของ (1) คณะโบราณคดี และ (2) คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือมอบให้คณะกรรมการสรรหาน าไปใช้ประกอบการสรรหาฯ  
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3. การติดตาม และประเมินผล 

 3.1 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี (นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการได้ด าเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และคู่มือการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้จัดท ารายงาน 
ผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ ดีมาก และผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี อยู่ในระดับ ดี 
 รายละเอียดตาม QR Code 
 

เห็นชอบ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ตามที่
คณะกรรมการเสนอ 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
1. ควรจัดประชุมระดมความคิดร่วมกันของสภามหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย  โดยน าข้อสังเกต 

ข้อเสนอแนะจากทั้งรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ (นายสุมนต์ สกลไชย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงานฯ (ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) และรายงานผลวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่น มาวิเคราะห์ประเด็นส าคัญเร่งด่วน การจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญของเรื่องต่างๆ ที่ต้องด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า เพื่อให้มหาวิทยาลัย
มีการปรับปรุงและพฒันาอย่างเป็นรูปธรรม      

2. ควรจัดเตรียมข้อมูล สารสนเทศ ในประเด็นส าคัญๆ ท่ีจะน าไประดมความคิดร่วมกัน โดยอาจจะเป็นเรื่องส าคัญๆ 
ประมาณ 3-4 เรื่อง และ เรื่อง การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2564  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 

 3.2 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน (ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
  (1) คณะกรรมการได้ด าเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี 
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.  2560 และหลักเกณฑ์การติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และไดจ้ัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จ านวน 18 ส่วนงาน มีผลโดยสรุปดังนี้ 
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2.3 การลงทุนจัดตั้งอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่ส่วนขยาย
การศึกษา  
 ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดการเรียนการสอน ณ พ้ืนที่ส่วนขยายการศึกษา City 
Campus เมืองทองธานี บนพ้ืนที่ 10 ไร่ ปัจจุบันมีอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 4,375 
ตารางเมตร เพ่ือแก้ไขปัญหาการเช่าพ้ืนที่ของเอกชนและรองรับการจัดการศึกษาที่เพ่ิมขึ้น มหาวิทยาลัยจึง
เสนอการลงทุนจัดตั้งอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ้ืนที่ส่วนขยายการศึกษา  
City Campus เมืองทองธานี เป็นอาคารสูง 8 ชั้น แบ่งเป็น พ้ืนที่อาคารรวมประมาณ 12,792 ตารางเมตร และ
พ้ืนที่ใช้สอยภายนอกอาคารประมาณ 915 ตารางเมตร โดยเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ 
คณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัย  

  
  รายละเอียดตาม QR Code  
 

 

 
อนุมัติให้มหาวิทยาลัยลงทุนจัดต้ังอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่ส่วนขยายการศึกษา  

City Campus เมืองทองธานี เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 312,805,705 บาท โดยใช้งบประมาณของวิทยาลัยนานาชาติ 
(จ านวน 40 ล้านบาท) คณะวิทยาการจัดการ (จ านวน 60 ล้านบาท) ร่วมกับมหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัย 
เร่งด าเนินการ  

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดการเรียนการสอนในหลายพื้นท่ี ควรพิจารณาวางแผนการหาพื้นที่ ที่สามารถรวมคณะ

ต่างๆ ไปอยู่ด้วยกัน   
2. ควรมีการจัดท าผังแม่บท วางแผนการใช้พื้นที่ของวิทยาเขต พื้นที่จัดการศึกษาต่างๆ เพื่อให้ทราบความต้องการการใช้

พื้นที่ในอนาคต การออกแบบด้านภูมิทัศน์ กายภาพให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม รวมถึงการวางแผนด้านการจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวก สาธารณูปโภค งบประมาณ ฯลฯ ให้สอดคล้องกัน 

 
2.4 การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ของคณะ ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ เพื่อมอบให้คณะกรรมการสรรหาน าไปใช้ประกอบการสรรหาฯ  
 ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ของ (1) คณะโบราณคดี และ (2) คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือมอบให้คณะกรรมการสรรหาน าไปใช้ประกอบการสรรหาฯ  
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3. การติดตาม และประเมินผล 

 3.1 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี (นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 คณะกรรมการได้ด าเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และคู่มือการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้จัดท ารายงาน 
ผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ ดีมาก และผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี อยู่ในระดับ ดี 
 รายละเอียดตาม QR Code 
 

เห็นชอบ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ตามที่
คณะกรรมการเสนอ 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
1. ควรจัดประชุมระดมความคิดร่วมกันของสภามหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย  โดยน าข้อสังเกต 

ข้อเสนอแนะจากทั้งรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ (นายสุมนต์ สกลไชย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงานฯ (ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) และรายงานผลวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่น มาวิเคราะห์ประเด็นส าคัญเร่งด่วน การจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญของเรื่องต่างๆ ที่ต้องด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า เพื่อให้มหาวิทยาลัย
มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม      

2. ควรจัดเตรียมข้อมูล สารสนเทศ ในประเด็นส าคัญๆ ท่ีจะน าไประดมความคิดร่วมกัน โดยอาจจะเป็นเรื่องส าคัญๆ 
ประมาณ 3-4 เรื่อง และ เรื่อง การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2564  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 

 3.2 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน (ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
  (1) คณะกรรมการได้ด าเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี 
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.  2560 และหลักเกณฑ์การติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และไดจ้ัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จ านวน 18 ส่วนงาน มีผลโดยสรุปดังนี้ 
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คะแนน ระดับ 
ความส าเร็จ 

จ านวน  
 

รายละเอียดตาม QR Code 
ส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเด่น - - 
ร้อยละ 80-89 ดีมาก 9 10 
ร้อยละ 70-79 ดี 8 8 
ร้อยละ 60-69 ปานกลาง 1 - 
ร้อยละ 50-59 น้อย - - 

น้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง - - 
 

เห็นชอบ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) ตามที่คณะกรรมการเสนอ  

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยควรจัดท ากลไกการก ากับติดตามให้คณะ ส่วนงาน มหาวิทยาลัย น าข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในรายงานผล

การติดตาม และประเมินผลฯ ไปด าเนินการ เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง แล้วรายงาน
ความก้าวหน้าให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกรอบ 3 เดือน ซึ่งจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลฯ 
ที่ก าหนดไว้ 

2. ควรมอบรายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดี หัวหน้าส่วนงานแต่ละชุด เพื่อน าไปใช้ประกอบการสรรหาคณบดี หัวหน้าส่วนงานด้วย  

3. ควรระดมความคิดร่วมกันในเรื่องทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 
4. ควรก ากับติดตาม และประเมินผลการเรียนการสอน online อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนรู้/

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
5. ควรวางแผนการด าเนินการเรื่อง EdPEx และ SU-Transformation ให้ผสานเชื่อมโยงกัน และสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้

บุคลากรทราบ มีความเข้าใจในการด าเนินงานท้ังในส่วนของมหาวิทยาลัย คณะ ส่วนงานร่วมกัน 

 (2) คณะกรรมการได้จัดท า ร่าง หลักเกณฑ์ ขั ้นตอนการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้เชิญคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน จ านวน 18 ส่วนงาน มาประชุมระดม
ความคิดร่วมกัน จ านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และ 15 มิถุนายน 2564  
 รายละเอียดตาม QR Code 
 

เห็นชอบ ร่าง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ ร่าง คู่มือ การติดตาม 
และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ  
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4. หลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 4.1 อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวมหรือยกเลิก
หลักสูตรการศึกษา  
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุง และเปิด-ปิดหลักสูตร จ านวน 258 หลักสูตร โดยสรุปดังนี้                   

ระดับ 

จ านวนหลกัสูตร 
ปรับปรุง

หลักสูตรที ่
ไม่กระทบ

โครงสร้างและ
สาระส าคัญ 

ปรับปรุง
หลักสูตรที ่

มีผลกระทบต่อ
โครงสร้างและ
สาระส าคัญ 

เปิด 
หลักสูตร 

ใหม ่

เปิดสอน
หลักสูตรใน
ลักษณะ
โครงการ 
พิเศษ 

ปิด
หลักสูตร รวม 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท 51 12 - - 1 64 
ปริญญาเอก    38 5 - - - 43 

ระดับปริญญาบัณฑิต 111 36 3 1 - 151 
รวม 200 53 3 1 1 258 

 รายละเอียดตาม QR Code   
 

 4.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ/ส่วนงาน และสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/ 

ส่วนงาน และระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 และประจ าปีการศึกษา 2563 สรุปดังนี้  
 4.2.1 ปีการศึกษา 2562 
 (1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 205 หลักสูตร 

ทุกหลักสูตรมีผลการประเมิน “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ร้อยละ 100) โดยมีจ านวน 93 
หลักสูตร เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA (คิดเป็นร้อยละ 45.37 ของหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน) 

 (2) ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 1-4 มีตัวชี้วัดจ านวน 28 ตัวชี้วัด บรรลุ
เป้าหมายจ านวน 25 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 89.29 และมาตรฐานที่ 5 การด าเนินงานและผลลัพธ์เป็นไปตาม
การบริหารงานและการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
1. ควรน าหลักสูตรทั้งหมดในปัจจุบันมาวิเคราะห์ปจัจัยต่างๆ ให้รอบด้าน เพื่อให้หลักสูตรทันสมัย ตอบโจทย์สังคม บัณฑิตที่

ส าเร็จการศึกษามีงานท า ฯลฯ อาทิ ความต้องการบัณฑิตในแต่ละสาขา ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ความต้องการของสังคมและแนวโน้มในอนาคต แนวคิดสถานการณ์ในยุควิถีใหม่ (New Normal) ฯลฯ แล้วน ามาวาง
แผนการท างาน /ก าหนดนโยบายต่อไป อาทิ หลักสูตรที่ควรเปิดใหม่ หลักสูตรที่ควรปิด หลักสูตรที่ควรปรับปรงุ หลักสูตร
ที่ควรยุบรวม บูรณาการ ฯลฯ โดยในการด าเนินการควรยึดประโยชน์ของนักศึกษา คุณภาพหลักสูตร ประสิทธิภาพของ
หลักสูตร ฯลฯ  

2. ควรก ากับติดตาม และประเมินผลหลักสูตรบูรณาการ ซึ่งเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ว่าการ
ด าเนินการประสบความส าเร็จหรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร อาทิ อาจารย์ประจ าหลักสูตร รูปแบบการบริหารจัดการ 
ฯลฯ เพื่อน ามาวางแผนการท างานต่อไป 
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คะแนน ระดับ 
ความส าเร็จ 

จ านวน  
 

รายละเอียดตาม QR Code 
ส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเด่น - - 
ร้อยละ 80-89 ดีมาก 9 10 
ร้อยละ 70-79 ดี 8 8 
ร้อยละ 60-69 ปานกลาง 1 - 
ร้อยละ 50-59 น้อย - - 

น้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง - - 
 

เห็นชอบ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) ตามที่คณะกรรมการเสนอ  

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยควรจัดท ากลไกการก ากับติดตามให้คณะ ส่วนงาน มหาวิทยาลัย น าข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในรายงานผล

การติดตาม และประเมินผลฯ ไปด าเนินการ เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง แล้วรายงาน
ความก้าวหน้าให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกรอบ 3 เดือน ซึ่งจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลฯ 
ที่ก าหนดไว ้

2. ควรมอบรายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดี หัวหน้าส่วนงานแต่ละชุด เพื่อน าไปใช้ประกอบการสรรหาคณบดี หัวหน้าส่วนงานด้วย  

3. ควรระดมความคิดร่วมกันในเรื่องทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 
4. ควรก ากับติดตาม และประเมินผลการเรียนการสอน online อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนรู้/

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
5. ควรวางแผนการด าเนินการเรื่อง EdPEx และ SU-Transformation ให้ผสานเชื่อมโยงกัน และสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้

บุคลากรทราบ มีความเข้าใจในการด าเนินงานท้ังในส่วนของมหาวิทยาลัย คณะ ส่วนงานร่วมกัน 

 (2) คณะกรรมการได้จัดท า ร่าง หลักเกณฑ์ ขั ้นตอนการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยไดเ้ชิญคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน จ านวน 18 ส่วนงาน มาประชุมระดม
ความคิดร่วมกัน จ านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และ 15 มิถุนายน 2564  
 รายละเอียดตาม QR Code 
 

เห็นชอบ ร่าง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ ร่าง คู่มือ การติดตาม 
และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ  
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4. หลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 4.1 อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวมหรือยกเลิก
หลักสูตรการศึกษา  
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุง และเปิด-ปิดหลักสูตร จ านวน 258 หลักสูตร โดยสรุปดังนี้                   

ระดับ 

จ านวนหลกัสูตร 
ปรับปรุง

หลักสูตรที ่
ไม่กระทบ

โครงสร้างและ
สาระส าคัญ 

ปรับปรุง
หลักสูตรที ่

มีผลกระทบต่อ
โครงสร้างและ
สาระส าคัญ 

เปิด 
หลักสูตร 

ใหม่ 

เปิดสอน
หลักสูตรใน
ลักษณะ
โครงการ 
พิเศษ 

ปิด
หลักสูตร รวม 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท 51 12 - - 1 64 
ปริญญาเอก    38 5 - - - 43 

ระดับปริญญาบัณฑิต 111 36 3 1 - 151 
รวม 200 53 3 1 1 258 

 รายละเอียดตาม QR Code   
 

 4.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ/ส่วนงาน และสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/ 

ส่วนงาน และระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 และประจ าปีการศึกษา 2563 สรุปดังนี้  
 4.2.1 ปีการศึกษา 2562 
 (1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 205 หลักสูตร 

ทุกหลักสูตรมีผลการประเมิน “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ร้อยละ 100) โดยมีจ านวน 93 
หลักสูตร เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA (คิดเป็นร้อยละ 45.37 ของหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน) 

 (2) ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 1-4 มีตัวชี้วัดจ านวน 28 ตัวชี้วัด บรรลุ
เป้าหมายจ านวน 25 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 89.29 และมาตรฐานที่ 5 การด าเนินงานและผลลัพธ์เป็นไปตาม
การบริหารงานและการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
1. ควรน าหลักสูตรทั้งหมดในปัจจุบันมาวิเคราะห์ปจัจัยต่างๆ ให้รอบด้าน เพื่อให้หลักสูตรทันสมัย ตอบโจทย์สังคม บัณฑิตที่

ส าเร็จการศึกษามีงานท า ฯลฯ อาทิ ความต้องการบัณฑิตในแต่ละสาขา ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ความต้องการของสังคมและแนวโน้มในอนาคต แนวคิดสถานการณ์ในยุควิถีใหม่ (New Normal) ฯลฯ แล้วน ามาวาง
แผนการท างาน /ก าหนดนโยบายต่อไป อาทิ หลักสูตรที่ควรเปิดใหม่ หลักสูตรที่ควรปิด หลักสูตรที่ควรปรับปรงุ หลักสูตร
ที่ควรยุบรวม บูรณาการ ฯลฯ โดยในการด าเนินการควรยึดประโยชน์ของนักศึกษา คุณภาพหลักสูตร ประสิทธิภาพของ
หลักสูตร ฯลฯ  

2. ควรก ากับติดตาม และประเมินผลหลักสูตรบูรณาการ ซึ่งเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ว่าการ
ด าเนินการประสบความส าเร็จหรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร อาทิ อาจารย์ประจ าหลักสูตร รูปแบบการบริหารจัดการ 
ฯลฯ เพื่อน ามาวางแผนการท างานต่อไป 



รายงานผลการดำาเนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2564
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3. หลักสูตรต่างๆ เริ่มประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ในปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรก ซึ่งผลการ
ประเมินส่วนใหญ่ได้คะแนนน้อยกว่าระดับ 3 จึงควรวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัญหา อุปสรรค อาทิ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ 
ฯลฯ เพื่อน าไปวางแผนพัฒนาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสิ่งที่สภามหาวิทยาลัย จะสามารถให้การสนับสนุน ผลักดันเพื่อให้
การประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไปมีระดับท่ีสูงขึ้น 

4. สภามหาวิทยาลัย มีนโยบายให้มหาวิทยาลัย คณะมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากจ านวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะในระดับปริญญาเอกมีแนวโน้มลดลง ซึ่งสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับทุกมหาวิทยาลัย จึงควร
ระดมความคิดร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และน ามาวางแผนก าหนดทิศทางการด าเนินการ
ต่อไป อาทิ การยุบรวม การบูรณาการหลักสูตร รูปแบบการบริหารจัดการ ฯลฯ 

  (3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ส่วนงาน ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยสรุป คือ 

ผลการประเมิน จ านวน (คณะ ส่วนงาน) 
1.  เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   12 คณะ และ 5 ส่วนงาน 
2.  ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น Screening รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ. 2561 และได้ส่ง 

SAR ในรุ่นที่ 7 ปี พ.ศ. 2562 
2 คณะ  

(คณะโบราณคดี และคณะดรุิยางคศาสตร์) 
3.  ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนน และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 

EdPEx 200 รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ. 2561 
1 คณะ  

(คณะเภสัชศาสตร์) 

 (4) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
การศึกษา 2562 ทุกหมวดทุกข้ออยู่ในระดับ Band 2   

เห็นชอบตามที่มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเสนอ 
1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 
2. ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
3. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ส่วนงาน ประจ าปีการศึกษา 2562 
4. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 

  
 
 
 
 
 4.2.2 ปีการศึกษา 2563 
 (1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 206 หลักสูตร 

ทุกหลักสูตรมีผลการประเมิน “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ร้อยละ 100) โดยมีจ านวน 154 
หลักสูตร เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA (คิดเป็นร้อยละ 74.76 ของหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน) 

 (2) ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 1-4 มีตัวชี้วัดจ านวน 42 ตัวชี้วัด บรรลุ
เป้าหมายจ านวน 39 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.86 และมาตรฐานที่ 5 การด าเนินงานและผลลัพธ์เป็นไปตาม
การบริหารงานและการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ 
(EdPEx) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2563 
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 (3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ส่วนงาน ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยสรุป คือ 

คะแนน จ านวน (คณะ ส่วนงาน) 
น้อยกว่า 120 1 ส่วนงาน 
121 - 150 5 คณะ และ 1 ส่วนงาน 
151 - 180 5 คณะ 
181 - 200 2 คณะ และ 1 ส่วนงาน 
200 - 220 - 

ไม่มผีลคะแนน 2 ส่วนงาน* 
 * ส านักงานอธิการบดี และส านักงานสภามหาวิทยาลัย เข้ารับการประเมินในภาพรวม  
 ส่วนอีก 3 คณะ คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดุริยางคศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ 

ได้รับการประเมินคุณภาพฯ โดย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) ตามโครงการ EdPEx 200   

 (4) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
การศึกษา 2563 ทุกหมวดทุกข้ออยู่ในระดับ Band 2   

เห็นชอบตามที่มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเสนอ  
1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2563 
2. ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2563 ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
3. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ส่วนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2563 
4. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
1. ควรน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับในเชิงวิเคราะห์เพื่ อสะท้อนข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง

พัฒนาการ ปัญหา สาเหตุของปัญหาของแต่ละส่วนงาน และในแต่ละระดับให้ชัดเจนขึ้น อาทิ ความไม่เข้าใจในเกณฑ์การ
ประเมิน ความร่วมมือของบุคลากร สิ่งท่ีส่วนงานยังไม่ได้ด าเนินการ/ยังไม่มีข้อมูล รวมถึงอาจเชิญคณบดี หัวหน้าส่วนงาน
มาน าเสนอซึ่งจะท าให้เห็นภาพ แนวคิดการพัฒนาการท างาน เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการช่วยสนับสนุน 
ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะในการด าเนินการต่อไปด้วย   

2. ควรให้ความส าคัญกับเรื่อง การท าความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ฐานข้อมูล/ความพร้อมของ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล อาทิ เรื่องการได้งานท าของบัณฑิต การก าหนดนิยามค าศัพท์ต่างๆ ให้ชัดเจน รวมถึงเรื่อง
ความผูกพันต่อองค์กร ความร่วมมือของบุคลากร เพราะเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาประกันคุณภาพในทุกระดับ 

3. ควรจัด/เพิ่มการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้คณะที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 มาให้ค าปรึกษา แนะน าแก่
คณะที่ยังไม่ผ่าน ซึ่งจะช่วยให้คณะ ส่วนงานมีผลการด าเนินการที่สูงขึ้น 

4. ควรมีกลไกที่จะท าให้นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารในแต่ละท่านมีความต่อเนื่องกันเพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

5. คณะ มหาวิทยาลัยควรศึกษาเรื่องตลาดแรงงาน (Job Market) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจตลาดแรงงานอย่างชัดเจนว่า
ต้องการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอย่างไร และน ามาเป็นข้อมูลในการปรบัปรุงพัฒนาหลกัสูตร รายวิชา การเรียนการสอน ซึ่ง
จะส่งผลต่อการมีงานท างานของบัณฑิตต่อไปด้วย 

6. ควรจัดประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับเรื่อง แนวทางการพัฒนา
และการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเรื่องข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่น เพื่อ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาการท างานต่อไป 
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3. หลักสูตรต่างๆ เริ่มประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ในปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรก ซึ่งผลการ
ประเมินส่วนใหญ่ได้คะแนนน้อยกว่าระดับ 3 จึงควรวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัญหา อุปสรรค อาทิ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ 
ฯลฯ เพื่อน าไปวางแผนพัฒนาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสิ่งที่สภามหาวิทยาลัย จะสามารถให้การสนับสนุน ผลักดันเพื่อให้
การประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไปมีระดับท่ีสูงขึ้น 

4. สภามหาวิทยาลัย มีนโยบายให้มหาวิทยาลัย คณะมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากจ านวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะในระดับปริญญาเอกมีแนวโน้มลดลง ซึ่งสถานการณ์น้ีเกิดขึ้นกับทุกมหาวิทยาลัย จึงควร
ระดมความคิดร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และน ามาวางแผนก าหนดทิศทางการด าเนินการ
ต่อไป อาทิ การยุบรวม การบูรณาการหลักสูตร รูปแบบการบริหารจัดการ ฯลฯ 

  (3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ส่วนงาน ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยสรุป คือ 

ผลการประเมิน จ านวน (คณะ ส่วนงาน) 
1.  เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   12 คณะ และ 5 ส่วนงาน 
2.  ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น Screening รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ. 2561 และได้ส่ง 

SAR ในรุ่นที่ 7 ปี พ.ศ. 2562 
2 คณะ  

(คณะโบราณคดี และคณะดรุิยางคศาสตร์) 
3.  ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนน และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 

EdPEx 200 รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ. 2561 
1 คณะ  

(คณะเภสัชศาสตร์) 

 (4) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
การศึกษา 2562 ทุกหมวดทุกข้ออยู่ในระดับ Band 2   

เห็นชอบตามที่มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเสนอ 
1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 
2. ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
3. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ส่วนงาน ประจ าปีการศึกษา 2562 
4. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 

  
 
 
 
 
 4.2.2 ปีการศึกษา 2563 
 (1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 206 หลักสูตร 

ทุกหลักสูตรมีผลการประเมิน “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ร้อยละ 100) โดยมีจ านวน 154 
หลักสูตร เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA (คิดเป็นร้อยละ 74.76 ของหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน) 

 (2) ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 1-4 มีตัวชี้วัดจ านวน 42 ตัวชี้วัด บรรลุ
เป้าหมายจ านวน 39 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.86 และมาตรฐานที่ 5 การด าเนินงานและผลลัพธ์เป็นไปตาม
การบริหารงานและการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ 
(EdPEx) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2563 
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 (3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ส่วนงาน ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยสรุป คือ 

คะแนน จ านวน (คณะ ส่วนงาน) 
น้อยกว่า 120 1 ส่วนงาน 
121 - 150 5 คณะ และ 1 ส่วนงาน 
151 - 180 5 คณะ 
181 - 200 2 คณะ และ 1 ส่วนงาน 
200 - 220 - 

ไม่มผีลคะแนน 2 ส่วนงาน* 
 * ส านักงานอธิการบดี และส านักงานสภามหาวิทยาลัย เข้ารับการประเมินในภาพรวม  
 ส่วนอีก 3 คณะ คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดุริยางคศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ 

ได้รับการประเมินคุณภาพฯ โดย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) ตามโครงการ EdPEx 200   

 (4) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
การศึกษา 2563 ทุกหมวดทุกข้ออยู่ในระดับ Band 2   

เห็นชอบตามที่มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเสนอ  
1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2563 
2. ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2563 ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
3. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ส่วนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2563 
4. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
1. ควรน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับในเชิงวิเคราะห์เพื่ อสะท้อนข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง

พัฒนาการ ปัญหา สาเหตุของปัญหาของแต่ละส่วนงาน และในแต่ละระดับให้ชัดเจนขึ้น อาทิ ความไม่เข้าใจในเกณฑ์การ
ประเมิน ความร่วมมือของบุคลากร สิ่งท่ีส่วนงานยังไม่ได้ด าเนินการ/ยังไม่มีข้อมูล รวมถึงอาจเชิญคณบดี หัวหน้าส่วนงาน
มาน าเสนอซึ่งจะท าให้เห็นภาพ แนวคิดการพัฒนาการท างาน เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการช่วยสนับสนุน 
ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะในการด าเนินการต่อไปด้วย   

2. ควรให้ความส าคัญกับเรื่อง การท าความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ฐานข้อมูล/ความพร้อมของ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล อาทิ เรื่องการได้งานท าของบัณฑิต การก าหนดนิยามค าศัพท์ต่างๆ ให้ชัดเจน รวมถึงเรื่อง
ความผูกพันต่อองค์กร ความร่วมมือของบุคลากร เพราะเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาประกันคุณภาพในทุกระดับ 

3. ควรจัด/เพิ่มการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้คณะที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 มาให้ค าปรึกษา แนะน าแก่
คณะที่ยังไม่ผ่าน ซึ่งจะช่วยให้คณะ ส่วนงานมีผลการด าเนินการที่สูงขึ้น 

4. ควรมีกลไกที่จะท าให้นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารในแต่ละท่านมีความต่อเนื่องกันเพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

5. คณะ มหาวิทยาลัยควรศึกษาเรื่องตลาดแรงงาน (Job Market) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจตลาดแรงงานอย่างชัดเจนว่า
ต้องการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอย่างไร และน ามาเป็นข้อมูลในการปรบัปรุงพัฒนาหลกัสูตร รายวิชา การเรียนการสอน ซึ่ง
จะส่งผลต่อการมีงานท างานของบัณฑิตต่อไปด้วย 

6. ควรจัดประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับเรื่อง แนวทางการพัฒนา
และการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเรื่องข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่น เพื่อ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาการท างานต่อไป 
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5. งบประมาณ การเงิน การลงทุน 

 5.1 อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย  
(1) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม  

อนุมัติ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม จ านวน 26.8209 ล้านบาท 

 (2) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
อนุมัติ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2,285.6409 ล้านบาท 
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 

1. จ านวนเงินงบประมาณที่น าไปลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทั้งหมด และจ าแนกเป็นด้านต่างๆ อาทิ 
การปรับปรุงพัฒนาด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ฯลฯ   

2. ความคาดหวัง ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาในแต่ละด้าน 

 5.2 การลงทุน การวางแผนเพิ่มช่องทางการพัฒนารายได้ของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (นางดวงสมร วรฤทธิ์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ) ได้เสนอการลงทุน การวางแผนเพ่ิมช่องทาง 
การพัฒนารายได้ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(1) การปรับเปลี่ยนการลงทุน จาก บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด ไปรวมกับ บลจ. กสิกรไทย จ ากัด 
เพียงแห่งเดียว เนื่องจากผลการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนเมื่อปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ผลตอบแทน
ของ บลจ. กสิกรไทย โดยเฉลี่ยมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า บลจ.ไทยพาณิชย์ อย่างต่อเนื่อง 

เห็นชอบ ให้ปรับเปลี่ยนการลงทุนของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ จาก บลจ.ไทยพาณิชย์ ไปรวมกับ บลจ.กสิกรไทย 
เพียงแห่งเดียว ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

(2) เสนอให้น าเงินสภาพคล่องส่วนเกินของมหาวิทยาลัยไปฝากกับธนาคารแบบซุปเปอร์ 
ออมทรัพย์พิเศษ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของมหาวิทยาลัย 

เห็นชอบ ให้น าเงินสภาพคล่องส่วนเกิน จ านวนเงินรวม 1,895 ล้านบาท ของมหาวิทยาลัยไปฝากกับธนาคารแบบ
ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ 

(3) เสนอให้น าเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยประเภทเงินฝากประจ าที่ใกล้ครบก าหนดน าไป
บริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมรายไดข้องมหาวิทยาลัย 

เห็นชอบ ให้น าเงินจ านวน 372,275,000.00 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
ไปฝากธนาคารประเภทฝากประจ า ระยะเวลา 24 เดือน กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซ่ึงจะได้ดอกเบี้ย ร้อยละ 1.0  
ต่อปี เป็นล าดับแรก โดยให้สอบถามธนาคารว่ายังรับฝากในอัตราดอกเบี้ย และวงเงินนี้หรือไม่ หากไม่รับฝากเนื่องจากเต็ม
วงเงินที่ธนาคารจะรับฝากแล้ว ให้พิจารณาในล าดับต่อไป คือ ให้น าเงินไปลงทุนรูปแบบสลากเงินฝากของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 24 เดือน ซ่ึงจะได้ผลตอบแทนพ้ืนฐานต่ าสุดที่ร้อยละ 0.751 และมีโอกาสถูกรางวัลเพ่ิมเติมได้อีก ตามที่
คณะกรรมการเสนอ 

 
 
 
 

23 

6. อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด ทั้งของมหาวิทยาลัยและ 
ที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

 6.1 ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 (1) ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย แด่สมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  

 
 
 
 
 
 
 

 
 (2) ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 
 
 
 

 
 

6.2 เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จ านวน 4 ราย  
 
 
 
 
 
 

 

นายบุญชัย เบญจรงคกุล 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกติติมศักดิ์ 

สาขาวิชาทัศนศิลป ์

นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกติติมศักดิ์ 

สาขาวิชาการจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรม 
กับการท่องเที่ยว 
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6. อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด ทั้งของมหาวิทยาลัยและ 
ที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

 6.1 ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 (1) ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย แด่สมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  

 
 
 
 
 
 
 

 
 (2) ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 
 
 
 

 
 

6.2 เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จ านวน 4 ราย  
 
 
 
 
 
 

 

นายบุญชัย เบญจรงคกุล 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกติติมศักดิ์ 

สาขาวิชาทัศนศิลป ์

นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกติติมศักดิ์ 

สาขาวิชาการจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรม 
กับการท่องเที่ยว 
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รศ.ชัยนันท์ ชะอุ่มงาม 
ปริญญาศิลปดุษฎีบณัฑิตกติติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป ์

Dr. Manuel Nunez 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกติติมศักดิ์ 

สาขาวิชาฟิสิกส ์

6.3 อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 5,448 ราย โดยมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาบัณฑิตต่อระดับบัณฑิตศึกษา = 89.41 : 10.59 

ระดับปริญญา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ราย) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 
1.  ระดับบัณฑิตศึกษา ดุษฎีบัณฑิต 150 2.75 

มหาบัณฑิต 427 7.84 
2.  ระดับปริญญาบัณฑิต 4,871 89.41 

รวม 5,448 100.00 
หมายเหตุ :  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา จ านวน 1 ราย รวมผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 5,449 คน  
 และไม่ได้น ามาคิดเป็นสัดส่วน 
 
7. พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ  

7.1 เห็นชอบรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่างลง จ านวน 1 
ต าแหน่ง คือ นายถาวร พานิชพันธ์ และให้ด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป  

 
 
 
 
 
 

7.2 เห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการและสภาวิชาการเสนอ จ านวน 6 ราย และให้ด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป คือ 

 (1) รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสัตววิทยา 
 (2) รศ.ดร.ธวัชชัย แพชมัด คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี 
 (3) รศ.ดร.ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกสร คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง อนุสาขาวิชา

ออกแบบตกแต่งภายใน 
 (4) รศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

อนุสาขาวิชาการบริหารองค์การ 
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 (5) รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
อนุสาขาวิชาภาพพิมพ์ 

 (6) รศ.ดร.พันธุดา พุทธิไพโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
8. แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

เห็นชอบแต่งตั้งคณบดี จ านวน 2 ส่วนงาน  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผศ.ดร.วิชญ มุกดามณ ี
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม  

ประตมิากรรม และภาพพิมพ์  
ตั้งแต่วันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

ผศ.ดร.นรงค์ ฉิมพาล ี
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

ตั้งแต่วันท่ี 13 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

 
9. แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และกรรมการสภาวิชาการ  

9.1 เห็นชอบผู้สมควรแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ จ านวน 1 ราย  
 
 
 
  
 
 

ศ.ญาณวิทย์  กุญแจทอง 
ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์

9.2 เห็นชอบผลการประเมินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ จ านวน 39 ราย 
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการและสภาวิชาการเสนอ จ าแนกเป็น 

ต าแหน่ง จ านวน (ราย) 
1.  ศาสตราจารย ์ 6 
2.  รองศาสตราจารย ์ 7 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 26 

รวม 39 
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 (5) รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
อนุสาขาวิชาภาพพิมพ์ 

 (6) รศ.ดร.พันธุดา พุทธิไพโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
8. แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

เห็นชอบแต่งตั้งคณบดี จ านวน 2 ส่วนงาน  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผศ.ดร.วิชญ มุกดามณ ี
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม  

ประตมิากรรม และภาพพิมพ์  
ตั้งแต่วันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

ผศ.ดร.นรงค์ ฉิมพาล ี
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

ตั้งแต่วันท่ี 13 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

 
9. แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และกรรมการสภาวิชาการ  

9.1 เห็นชอบผู้สมควรแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ จ านวน 1 ราย  
 
 
 
  
 
 

ศ.ญาณวิทย์  กุญแจทอง 
ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์

9.2 เห็นชอบผลการประเมินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ จ านวน 39 ราย 
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการและสภาวิชาการเสนอ จ าแนกเป็น 

ต าแหน่ง จ านวน (ราย) 
1.  ศาสตราจารย ์ 6 
2.  รองศาสตราจารย ์ 7 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 26 

รวม 39 
 
 



รายงานผลการดำาเนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2564
Annual Report Silpakorn University Council 2021

C
ou

nc
il 

of
 S

ilp
a
ko

rn
 U

ni
ve

rs
it

y

26 26 

10. วางระเบียบและการออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

 เห็นชอบข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ จ านวน 12 ฉบับ จ าแนกเป็น 
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ จ านวน (ฉบับ) รายละเอียดตาม QR Code 

 ข้อบังคับ 3  
ระเบียบ 7 
ประกาศ 2 

รวม 12 
 
11. หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

 11.1 การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ในต่างประเทศ 

เห็นชอบการท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัย/
สถาบันในต่างประเทศ จ านวน 11 ฉบับ สรุปดังนี้ 

ประเทศ จ านวน (ฉบับ )  
 

รายละเอียดตาม QR Code 
 

1. ญี่ปุ่น 3 
2. ราชอาณาจักรสเปน 1 
3. สหรัฐอเมริกา 1 
4. สาธารณรัฐเกาหล ี 1 
5. สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 2 
6. สาธารณรัฐประชาชนจีน 2 
7. สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1 

รวม 11 

  

 

 

 

 11.2 การด าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน 
คณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน (นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนงาน
และหน่วยงาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วดังนี้ 

(1) อนุมัติ การจัดตั้งหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของคณะ 3 ศูนย์ คือ 
 (1.1) โครงการจัดตั้งศูนย์ Decorative Arts Enterprise Centre: DEC ของคณะมัณฑนศิลป์ 
 (1.2) โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยสุวรรณภูมิศึกษา ของคณะโบราณคด ี
 (1.3) โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและนวัตกรรมไมซ์และอีเวนต์ คณะวิทยาการจัดการ  
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(2) เห็นชอบในหลักการ การจัดตั้งส านักงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn 
University International Office)  

(3) เห็นชอบ การขอยุบเลิกภาควิชา และปรับรูปแบบการบริหารวิชาการเป็นแบบสาขาวิชา  
ของคณะเภสัชศาสตร์  

 11.3 การขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือ เรื่อง การขยายเวลาการ
ส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบตามที่มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเสนอ ดังนี้ 

(1) ให้ขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ที่ครบระยะเวลาการศึกษาในภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2563 ออกไปอีก 1 ภาคการศึกษา โดยเป็นการขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1 
จ านวน 91 ราย และครั้งที่ 2 จ านวน 56 ราย รวม 147 ราย 

(2) ให้ขยายระยะเวลาการยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่เข้า
ศึกษาในปีการศึกษา 2563 (สิ้นสุดในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563) ออกไปอีก 1 ภาคการศึกษา คือ 
ถึงภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 จ านวน 17 ราย 

 
 
 
 
 
 

 11.4 แผนอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย  
 คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นายสุมนต์  

สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
แผนอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว ดังนี้ 
 (1) อนุมัติ ก าหนดจ านวนระดับต าแหน่งต่างๆ ที่สมควรมีของบุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละ 
ส่วนงาน สรุปดังนี้ 
 (1.1) กลุ่มที่บรรจุด้วยคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
  - ระดับช านาญงานพิเศษ จ านวน 5 ต าแหน่ง 
 (1.2) กลุ่มที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 
 - ระดับช านาญการ (ให้มีได้ทุกต าแหน่งที่มีคนครอง) 
 - วิชาชีพเฉพาะ จ านวน 33 ต าแหน่ง 
 - ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 105 ต าแหน่ง  
 - ระดับเชี่ยวชาญ จ านวน 6 ต าแหน่ง  
 - ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
 (2) เห็นชอบ ให้น าจ านวนระดับต าแหน่งต่างๆ บรรจุเพ่ิมเติมไว้ในแผนอัตราก าลังมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2563–2566 
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10. วางระเบียบและการออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

 เห็นชอบข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ จ านวน 12 ฉบับ จ าแนกเป็น 
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ จ านวน (ฉบับ) รายละเอียดตาม QR Code 

 ข้อบังคับ 3  
ระเบียบ 7 
ประกาศ 2 

รวม 12 
 
11. หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

 11.1 การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ในต่างประเทศ 

เห็นชอบการท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัย/
สถาบันในต่างประเทศ จ านวน 11 ฉบับ สรุปดังนี้ 

ประเทศ จ านวน (ฉบับ )  
 

รายละเอียดตาม QR Code 
 

1. ญี่ปุ่น 3 
2. ราชอาณาจักรสเปน 1 
3. สหรัฐอเมริกา 1 
4. สาธารณรัฐเกาหล ี 1 
5. สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 2 
6. สาธารณรัฐประชาชนจีน 2 
7. สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1 

รวม 11 

  

 

 

 

 11.2 การด าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน 
คณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน (นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนงาน
และหน่วยงาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วดังนี้ 

(1) อนุมัติ การจัดตั้งหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของคณะ 3 ศูนย์ คือ 
 (1.1) โครงการจัดตั้งศูนย์ Decorative Arts Enterprise Centre: DEC ของคณะมัณฑนศิลป์ 
 (1.2) โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยสุวรรณภูมิศึกษา ของคณะโบราณคด ี
 (1.3) โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและนวัตกรรมไมซ์และอีเวนต์ คณะวิทยาการจัดการ  
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(2) เห็นชอบในหลักการ การจัดตั้งส านักงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn 
University International Office)  

(3) เห็นชอบ การขอยุบเลิกภาควิชา และปรับรูปแบบการบริหารวิชาการเป็นแบบสาขาวิชา  
ของคณะเภสัชศาสตร์  

 11.3 การขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือ เรื่อง การขยายเวลาการ
ส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบตามที่มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเสนอ ดังนี้ 

(1) ให้ขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ที่ครบระยะเวลาการศึกษาในภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2563 ออกไปอีก 1 ภาคการศึกษา โดยเป็นการขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1 
จ านวน 91 ราย และครั้งที่ 2 จ านวน 56 ราย รวม 147 ราย 

(2) ให้ขยายระยะเวลาการยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่เข้า
ศึกษาในปีการศึกษา 2563 (สิ้นสุดในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563) ออกไปอีก 1 ภาคการศึกษา คือ 
ถึงภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 จ านวน 17 ราย 

 
 
 
 
 
 

 11.4 แผนอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย  
 คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นายสุมนต์  

สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
แผนอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว ดังนี้ 
 (1) อนุมัติ ก าหนดจ านวนระดับต าแหน่งต่างๆ ที่สมควรมีของบุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละ 
ส่วนงาน สรุปดังนี้ 
 (1.1) กลุ่มที่บรรจุด้วยคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
  - ระดับช านาญงานพิเศษ จ านวน 5 ต าแหน่ง 
 (1.2) กลุ่มที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 
 - ระดับช านาญการ (ให้มีได้ทุกต าแหน่งที่มีคนครอง) 
 - วิชาชีพเฉพาะ จ านวน 33 ต าแหน่ง 
 - ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 105 ต าแหน่ง  
 - ระดับเชี่ยวชาญ จ านวน 6 ต าแหน่ง  
 - ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
 (2) เห็นชอบ ให้น าจ านวนระดับต าแหน่งต่างๆ บรรจุเพ่ิมเติมไว้ในแผนอัตราก าลังมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2563–2566 
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 (3) เห็นชอบ ให้เสนอต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับ
เงินประจ าต าแหน่ง เฉพาะกรณีต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ต่อคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 11.5 การอุทธรณ์ร้องทุกข์ 
 รับทราบ รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ จ านวน 2 ราย ตามท่ีคณะกรรมการอุทธรณ์และ

ร้องทุกข ์(ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เสนอ 

 11.6 การพิจารณาเงินเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  
 พิจารณาอัตราเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่งของคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จ านวน 2 ราย 

คือ คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 11.7 การพิจารณาการต่อเวลาราชการของอาจารย์ 
(1) สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และการต่อการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภท
พนักงานประจ า ที่จะเกษียณอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) (ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการ)   

(2) เห็นชอบ การต่อการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจ าที่จะ
เกษียณอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่  
1 ตุลาคม 2564) จ านวน 1 ราย คือ ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคด ี  

 

12. การด าเนินงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 มหาวิทยาลัยได้รายงานการด าเนินงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบและพิจารณา โดยสรุปดังนี้ 
 (1) ผลการด าเนินการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 และการก าหนดวงเงิน
งบประมาณ รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา ปีการศึกษา 2564  

1. รับทราบ วงเงินงบประมาณช่วยเหลือนักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 139,341,398.00 บาท และในระหว่าง
ปีงบประมาณ คณะ/ส่วนงานจัดสรรวงเงินงบประมาณช่วยเหลือนักศึกษาเพิ่มเติมอีก 27,441,014.45 บาท รวมจ านวน 
166,782,412.45 บาท 

 การช่วยเหลือนักศึกษามีรูปแบบและลักษณะต่างๆ อาทิ (1) การคืนค่าธรรมเนียมในบางส่วน (2) การจัดสรร
ทุนการศึกษา (3) การให้ผ่อนผัน/ขยายระยะเวลาในการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  (4) การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์
การศึกษารองรับการเรียนออนไลน์ (แจกอินเตอร์เน็ตเรียนออนไลน์/สนับสนุนทุนค่าอุปกรณ์) (5) ลดค่าหอพักนักศึกษา  
(6) ให้ทุนจ้างงานนักศึกษา/บัณฑิตว่างงาน (7) จัดท าประกันสุขภาพ COVID-19 (8) การได้รับการยกเว้นการส่งเงินเข้า
กองทุนวิจัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อน าเงินดังกล่าวมาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ (9) การจัดหา
ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่เหมาะสมส าหรับการเรียนออนไลน์ เช่น Zoom อื่นๆ เช่น แจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล จัดท า 
ตู้ปันสุขแก่นักศึกษา เป็นต้น 

2. เห็นชอบ แนวทางการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร จากผลกระทบการระบาดรอบท่ี 3 ของ
COVID-19 ปีการศึกษา 2564 โดยให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ  10 ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564  
ทุกหลักสูตรและทุกระดับช้ันการศึกษา คิดเป็นวงเงินงบประมาณ 75,895,000.00 บาท  
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 (2) ผลการด าเนินการตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
รับทราบ รายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัย คือ จัดให้มีการท างานแบบ Work from Home และจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก โดยมีส านักดิจิทัลเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและ
คณะในด้านต่างๆ อาทิ จัดหาซอฟต์แวร์และสิ่งสนับสนุน รวมถึงจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และ
บุคลากร ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564  

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
1. ควรส ารวจความต้องการของหน่วยงาน ส่วนงาน ผู้บริหารเพื่อช่วยสนับสนุนโครงการส าคัญของมหาวิทยาลัย รวมถึงการ

บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การบริหารจัดการด้านการเงิน งบประมาณ และแผนพัฒนาต่างๆ ซึ่งมี
ข้อมูลที่ต้องด าเนินงานจ านวนมากและต้องเช่ือมโยง บูรณาการกัน โดยส านักดิจิทัลเทคโนโลยีสามารถช่วยสนับสนุนด้าน
การพัฒนาโปรแกรม หรือการประสานจ้างบุคคล/หน่วยงานภายนอกมาช่วยพัฒนาโปรแกรม ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินการ 
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2. ควรตรวจสอบระบบ และปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้ทันสมัยเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพที่จะรองรับ สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย คณะ ทั้งการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษา Work 
from Home ของบุคลากร ฯลฯ ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพร้อมให้การสนับสนุนในการ
ท างานของส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 

  
 
 
 
 
 
 (3) การด าเนินการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

รับทราบ รายงานสรุปผลการด าเนินการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ส านักดิจิทัลเทคโนโลยีเสนอ โดยสรุปดังนี้ 

1. จัดท าระบบต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา และบุคลากร อาทิ ระบบ SU Check-in ระบบฐานข้อมูลการ
ฉีดวัคซีนและการตรวจหาเช้ือของนักศึกษา ระบบ School Data Sync การสนับสนุนการจัดสอบ STEP แบบออนไลน์ 

2. สถานะระบบเครือข่าย 
2.1 มีจ านวน nodes ที่มีการ monitor และติดตั้งระบบแจ้งเตือนปัญหาแบบ realtime ทั้งหมด 127 จุด 
2.2 สถานะเครือข่ายเดือนพฤศจิกายน 2564 uptime สูงกว่า 99% โดยมี 14 nodes จาก 18 nodes หลักที่มี 

uptime สูงกว่า 99% (1 จุดจากตลิ่งชัน และ 3 จุดจากวังท่าพระ แสดงผลต่ ากว่าเป้าเนื่องจาก maintenance และการดบั
กระแสไฟฟ้า) 

2.3 ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี ได้ด าเนินการเพิ่มจ านวนจุด monitor ที่ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 4 จุด และคณะ
เภสัชศาสตร์ 3 จุด 

3. การจัดท าระบบ SU Check-in รวม 287 จุด  
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของบุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตทั้งหมด และปรับ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงควรเช่ือมโยงกับข้อมูลของคณะ/ส่วนงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัย/คณะใช้เป็น
ข้อมูลในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ฯลฯ และการก าหนด
มาตรการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย  



รายงานผลการดำาเนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2564
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 (3) เห็นชอบ ให้เสนอต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับ
เงินประจ าต าแหน่ง เฉพาะกรณีต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ต่อคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 11.5 การอุทธรณ์ร้องทุกข์ 
 รับทราบ รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ จ านวน 2 ราย ตามท่ีคณะกรรมการอุทธรณ์และ

ร้องทุกข ์(ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เสนอ 

 11.6 การพิจารณาเงินเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  
 พิจารณาอัตราเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่งของคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จ านวน 2 ราย 

คือ คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 11.7 การพิจารณาการต่อเวลาราชการของอาจารย์ 
(1) สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และการต่อการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภท
พนักงานประจ า ที่จะเกษียณอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) (ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการ)   

(2) เห็นชอบ การต่อการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจ าที่จะ
เกษียณอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่  
1 ตุลาคม 2564) จ านวน 1 ราย คือ ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคด ี  

 

12. การด าเนินงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 มหาวิทยาลัยได้รายงานการด าเนินงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบและพิจารณา โดยสรุปดังนี้ 
 (1) ผลการด าเนินการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 และการก าหนดวงเงิน
งบประมาณ รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา ปีการศึกษา 2564  

1. รับทราบ วงเงินงบประมาณช่วยเหลือนักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 139,341,398.00 บาท และในระหว่าง
ปีงบประมาณ คณะ/ส่วนงานจัดสรรวงเงินงบประมาณช่วยเหลือนักศึกษาเพิ่มเติมอีก 27,441,014.45 บาท รวมจ านวน 
166,782,412.45 บาท 

 การช่วยเหลือนักศึกษามีรูปแบบและลักษณะต่างๆ อาทิ (1) การคืนค่าธรรมเนียมในบางส่วน (2) การจัดสรร
ทุนการศึกษา (3) การให้ผ่อนผัน/ขยายระยะเวลาในการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  (4) การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์
การศึกษารองรับการเรียนออนไลน์ (แจกอินเตอร์เน็ตเรียนออนไลน์/สนับสนุนทุนค่าอุปกรณ์) (5) ลดค่าหอพักนักศึกษา  
(6) ให้ทุนจ้างงานนักศึกษา/บัณฑิตว่างงาน (7) จัดท าประกันสุขภาพ COVID-19 (8) การได้รับการยกเว้นการส่งเงินเข้า
กองทุนวิจัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อน าเงินดังกล่าวมาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ (9) การจัดหา
ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่เหมาะสมส าหรับการเรียนออนไลน์ เช่น Zoom อื่นๆ เช่น แจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล จัดท า 
ตู้ปันสุขแก่นักศึกษา เป็นต้น 

2. เห็นชอบ แนวทางการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร จากผลกระทบการระบาดรอบท่ี 3 ของ
COVID-19 ปีการศึกษา 2564 โดยให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ  10 ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564  
ทุกหลักสูตรและทุกระดับช้ันการศึกษา คิดเป็นวงเงินงบประมาณ 75,895,000.00 บาท  
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 (2) ผลการด าเนินการตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
รับทราบ รายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัย คือ จัดให้มีการท างานแบบ Work from Home และจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก โดยมีส านักดิจิทัลเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและ
คณะในด้านต่างๆ อาทิ จัดหาซอฟต์แวร์และสิ่งสนับสนุน รวมถึงจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และ
บุคลากร ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564  

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
1. ควรส ารวจความต้องการของหน่วยงาน ส่วนงาน ผู้บริหารเพื่อช่วยสนับสนุนโครงการส าคัญของมหาวิทยาลัย รวมถึงการ

บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การบริหารจัดการด้านการเงิน งบประมาณ และแผนพัฒนาต่างๆ ซึ่งมี
ข้อมูลที่ต้องด าเนินงานจ านวนมากและต้องเช่ือมโยง บูรณาการกัน โดยส านักดิจิทัลเทคโนโลยีสามารถช่วยสนับสนุนด้าน
การพัฒนาโปรแกรม หรือการประสานจ้างบุคคล/หน่วยงานภายนอกมาช่วยพัฒนาโปรแกรม ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินการ 
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2. ควรตรวจสอบระบบ และปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้ทันสมัยเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพที่จะรองรับ สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย คณะ ทั้งการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษา Work 
from Home ของบุคลากร ฯลฯ ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพร้อมให้การสนับสนุนในการ
ท างานของส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 

  
 
 
 
 
 
 (3) การด าเนินการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

รับทราบ รายงานสรุปผลการด าเนินการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ส านักดิจิทัลเทคโนโลยีเสนอ โดยสรุปดังนี้ 

1. จัดท าระบบต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา และบุคลากร อาทิ ระบบ SU Check-in ระบบฐานข้อมูลการ
ฉีดวัคซีนและการตรวจหาเช้ือของนักศึกษา ระบบ School Data Sync การสนับสนุนการจัดสอบ STEP แบบออนไลน์ 

2. สถานะระบบเครือข่าย 
2.1 มีจ านวน nodes ที่มีการ monitor และติดตั้งระบบแจ้งเตือนปัญหาแบบ realtime ทั้งหมด 127 จุด 
2.2 สถานะเครือข่ายเดือนพฤศจิกายน 2564 uptime สูงกว่า 99% โดยมี 14 nodes จาก 18 nodes หลักที่มี 

uptime สูงกว่า 99% (1 จุดจากตลิ่งชัน และ 3 จุดจากวังท่าพระ แสดงผลต่ ากว่าเป้าเนื่องจาก maintenance และการดบั
กระแสไฟฟ้า) 

2.3 ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี ได้ด าเนินการเพิ่มจ านวนจุด monitor ที่ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 4 จุด และคณะ
เภสัชศาสตร์ 3 จุด 

3. การจัดท าระบบ SU Check-in รวม 287 จุด  
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของบุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตทั้งหมด และปรับ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงควรเช่ือมโยงกับข้อมูลของคณะ/ส่วนงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัย/คณะใช้เป็น
ข้อมูลในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ฯลฯ และการก าหนด
มาตรการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย  
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2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ Application SU Check-in ที่ส านักดิจิทัลเทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นนี้ ให้บุคลากร นักศึกษา 
นักเรียน ได้ทราบอย่างกว้างขวาง และน าไปใช้ ซึ่งจะท าให้ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี คณะ ส่วนงาน ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน
เป็นปัจจุบันมากขึ้น และน าไปใช้วิเคราะห์วางแผน บริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ได้ถูกต้อง ชัดเจนมากขึ้น 

3. ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 คณะได้เริ่มจัดการเรยีนการสอนทั้งในที่ตั้งและผา่นระบบออนไลน์มาระยะหนึง่
แล้ว มหาวิทยาลัยและคณะควรส ารวจปัญหา อุปสรรคการจัดการเรียนการสอนการบรหิารจัดการ ฯลฯ และร่วมกันแก้ไข
ปัญหาต่างๆ อาทิ กรณีที่นักศึกษาส่วนหนึ่งยังไม่ได้รับวัคซีนและไม่สามารถเข้ามาเรียนในที่ตั้งได้ มาตรการตรวจ ATK 
ก่อนเข้าเรียนในที่ตั้ง ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย 

4. การจัดท าฐานข้อมูลเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก และขณะนี้มหาวิทยาลัยได้เริ่มจัดท าฐานข้อมูลบางเรื่องในระดับหนึ่งแล้ว จึง
ควรขยายให้ครอบคลุมเรื่องส าคัญๆ อาทิ การเงิน งบประมาณ บุคลากร การวิจัย ฯลฯ และโดยเฉพาะด้านการวิจัยจะ
ช่วยสนับสนุนผลักดันการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 1 การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก ของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูล
และฐานข้อมูลต่างๆ ควรมีความเชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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ส่วนที่ 3 
การด าเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

 
 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ทั้งคณะกรรมการประจ าที่แต่งตั้งขึ้นตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และคณะกรรมการเฉพาะกิจชุดอ่ืนๆ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 
ประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ เพ่ือช่วยกลั่นกรองงาน ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย  
1. คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจ ามหาวิทยาลัยศิลปากร 
(นางพรรณขนิตตา บุญครอง) 

คณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลยัศิลปากร 

(ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ) 

คณะกรรมการทีป่รึกษาเกี่ยวกบัการเงนิ
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลยั 

(นางดวงสมร วรฤทธิ์) 
- คณะอนุกรรมการพัฒนาการจดัการ
การเงิน งบประมาณ และพัฒนาการ 

หารายได้ของมหาวิทยาลยั 
(นายเลอศักดิ์ จุลเทศ) 

- คณะอนุกรรมการพัฒนาประสทิธิภาพ
บริหารจดัการและการใช้ระบบบรหิาร

ทรัพยากร (SU-ERP) ของมหาวิทยาลยั 
(นางดวงสมร วรฤทธิ์) 

คณะกรรมการพิจารณา 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

(ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ) 

คณะกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัย 

(ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ) 

คณะกรรมการตดิตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของมหาวทิยาลัย และ

การปฏบิัตหิน้าที่ของอธิการบดี 
(นายสุมนต์ สกลไชย) 

คณะกรรมการตดิตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบตัิหน้าทีข่องคณบดีและหัวหน้า 
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ (ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์) 

คณะกรรมการทีป่รึกษาเกี่ยวกบันโยบาย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

(นายสุมนต์ สกลไชย) 

คณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้าง 
ส่วนงานและหน่วยงาน 
(นายสุมนต์ สกลไชย) 

คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม 
แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม) 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร ์

(ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว) 
2. กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ 

(ศ.เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์) 
3. กลุ่มสาขาสังคมศาสตร ์

และมนุษยศาสตร ์
(ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม) 

 

คณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฎหมาย
ด้านวิชาการและวิจัย เพื่อการขับเคลื่อน 

และพัฒนามหาวทิยาลยั ของ 
สภามหาวิทยาลัย (นายสุมนต์ สกลไชย) 

คณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฎหมาย 
ด้านบริหาร เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนา

มหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลยั 
(นายสุมนต์ สกลไชย) 

คณะกรรมการเฉพาะกิจ 
ของสภามหาวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการ ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559  
และข้อบังคับต่างๆ 

 

คณะกรรมการเฉพาะกิจของสภามหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2564 
 

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฎกระทรวง

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2564 (ศ.ดร.สนิท อักษรแกว้) 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษาและต่อการจ้าง 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวชิาการ 

ประเภทพนักงานประจ า  
ที่จะเกษียณอายุครบหกสิบปีบรบิูรณ ์ 

สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์) 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
* ในวงเล็บเป็นชื่อประธานกรรมการ/

ประธานอนกุรรมการ 
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2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ Application SU Check-in ที่ส านักดิจิทัลเทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นนี้ ให้บุคลากร นักศึกษา 
นักเรียน ได้ทราบอย่างกว้างขวาง และน าไปใช้ ซึ่งจะท าให้ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี คณะ ส่วนงาน ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน
เป็นปัจจุบันมากขึ้น และน าไปใช้วิเคราะห์วางแผน บริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ได้ถูกต้อง ชัดเจนมากขึ้น 

3. ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 คณะได้เริ่มจัดการเรยีนการสอนทั้งในที่ตั้งและผา่นระบบออนไลน์มาระยะหนึง่
แล้ว มหาวิทยาลัยและคณะควรส ารวจปัญหา อุปสรรคการจัดการเรียนการสอนการบรหิารจัดการ ฯลฯ และร่วมกันแก้ไข
ปัญหาต่างๆ อาทิ กรณีที่นักศึกษาส่วนหนึ่งยังไม่ได้รับวัคซีนและไม่สามารถเข้ามาเรียนในที่ตั้งได้ มาตรการตรวจ ATK 
ก่อนเข้าเรียนในที่ตั้ง ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย 

4. การจัดท าฐานข้อมูลเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก และขณะนี้มหาวิทยาลัยได้เริ่มจัดท าฐานข้อมูลบางเรื่องในระดับหนึ่งแล้ว จึง
ควรขยายให้ครอบคลุมเรื่องส าคัญๆ อาทิ การเงิน งบประมาณ บุคลากร การวิจัย ฯลฯ และโดยเฉพาะด้านการวิจัยจะ
ช่วยสนับสนุนผลักดันการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 1 การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก ของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูล
และฐานข้อมูลต่างๆ ควรมีความเชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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ส่วนที่ 3 
การด าเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

 
 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ทั้งคณะกรรมการประจ าที่แต่งตั้งขึ้นตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และคณะกรรมการเฉพาะกิจชุดอ่ืนๆ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 
ประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ เพ่ือช่วยกลั่นกรองงาน ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย  
1. คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจ ามหาวิทยาลัยศิลปากร 
(นางพรรณขนิตตา บุญครอง) 

คณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลยัศิลปากร 

(ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ) 

คณะกรรมการทีป่รึกษาเกี่ยวกบัการเงนิ
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลยั 

(นางดวงสมร วรฤทธิ์) 
- คณะอนุกรรมการพัฒนาการจดัการ
การเงิน งบประมาณ และพัฒนาการ 

หารายได้ของมหาวิทยาลยั 
(นายเลอศักดิ์ จุลเทศ) 

- คณะอนุกรรมการพัฒนาประสทิธิภาพ
บริหารจดัการและการใช้ระบบบรหิาร

ทรัพยากร (SU-ERP) ของมหาวิทยาลยั 
(นางดวงสมร วรฤทธิ์) 

คณะกรรมการพิจารณา 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

(ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ) 

คณะกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัย 

(ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ) 

คณะกรรมการตดิตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของมหาวทิยาลัย และ

การปฏบิัตหิน้าที่ของอธิการบดี 
(นายสุมนต์ สกลไชย) 

คณะกรรมการตดิตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบตัิหน้าทีข่องคณบดีและหัวหน้า 
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ (ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์) 

คณะกรรมการทีป่รึกษาเกี่ยวกบันโยบาย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

(นายสุมนต์ สกลไชย) 

คณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้าง 
ส่วนงานและหน่วยงาน 
(นายสุมนต์ สกลไชย) 

คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม 
แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม) 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร ์

(ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว) 
2. กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ 

(ศ.เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์) 
3. กลุ่มสาขาสังคมศาสตร ์

และมนุษยศาสตร ์
(ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม) 

 

คณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฎหมาย
ด้านวิชาการและวิจัย เพื่อการขับเคลื่อน 

และพัฒนามหาวทิยาลยั ของ 
สภามหาวิทยาลัย (นายสุมนต์ สกลไชย) 

คณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฎหมาย 
ด้านบริหาร เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนา

มหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลยั 
(นายสุมนต์ สกลไชย) 

คณะกรรมการเฉพาะกิจ 
ของสภามหาวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการ ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559  
และข้อบังคับต่างๆ 

 

คณะกรรมการเฉพาะกิจของสภามหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2564 
 

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฎกระทรวง

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2564 (ศ.ดร.สนิท อักษรแกว้) 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษาและต่อการจ้าง 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวชิาการ 

ประเภทพนักงานประจ า  
ที่จะเกษียณอายุครบหกสิบปีบรบิูรณ ์ 

สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์) 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
* ในวงเล็บเป็นชื่อประธานกรรมการ/

ประธานอนกุรรมการ 
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2. ผลการด าเนินงานโดยสรุปของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

       ในแต่ละปีสภามหาวิทยาลัย จะให้คณะกรรมการแต่ละชุดรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค สิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 (มกราคม - 
ธันวาคม 2564) คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้รายงานผลด าเนินการต่อสภามหาวิทยาลัย มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 
 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยศิลปากร  (นางพรรณขนิตตา บุญครอง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 (1) การสอบทานด้านการรายงานการเงิน อาทิ การจัดหาผู้สอบบัญชีภายนอกเพ่ือตรวจสอบ
รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย การสอบทานรายงานการเงินรายไตรมาส 
 (2) การสอบทานด้านการควบคุมภายใน อาทิ การจัดวางระบบควบคุมภายในโครงการบริการ
วิชาการ มอบหมายส านักงานตรวจสอบภายในติดตามข้อเสนอแนะของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่
เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายใน การควบคุมภายในส าหรับด้านการเงินการบัญชี ติดตามและให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการควบคุมภายในส าหรับขั้นตอนการท างานของระบบ SU-ERP ของมหาวิทยาลัย 
 (3) การสอบทานการบริหารความเสี่ยง อาทิ ติดตามผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (4) การก ากับดูแลส านักงานตรวจสอบภายใน อาทิ การติดตามการด าเนินงานของส านักงาน
ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
          (5) การด าเนินงานด้านอ่ืนๆ อาทิ การให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่มีผลต่อระบบ
การควบคุมภายในอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งในส่วนของส านักงานตรวจสอบภายใน และกองคลัง  

 รายละเอียดตาม QR Code   

 
 2.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (นางดวงสมร  
วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)  
 (1) การก าหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ การจัดหาแหล่งทุน การบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 พิจารณาแผนกลยุทธ์ด้านการเงินของมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 3 ปี  (พ.ศ. 2564- 
2566) ในการจัดหารายได้เพ่ิม และลดรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
 (2) การบริหารจัดการด้านรายรับ รายจ่าย และกลั่นกรองแผนงบประมาณ 
 (2.1) ติดตามผลและพิจารณาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย จากการน าเสนอรายงาน
การเงินของมหาวิทยาลัย 
 (2.2) พิจารณาก าหนดวงเงินงบประมาณ เพ่ือจัดท าแนวทางการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย จากผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของปีการศึกษา 2564 
 (2.3) พิจารณาการท าจัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 (2.4) จัดท ารายละเอียด แผนปฏิบัติการ แผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องตามกรอบแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 15 ปี 
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 (3) การเสนอแนะการลงทุน หรือการร่วมลงทุนของมหาวิทยาลัย 
  (3.1) ติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือการลงทุนตามแผนการลงทุน
ในบริษัทหลักทรัพย์ และเสนอแนะการวางแผนปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนของมหาวิทยาลัยศิลปากรในบริษัท
กองทุนหลักทรัพย์ 
  (3.2) พิจารณาแผนการลงทุน ในการจัดตั้งอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ้ืนที่ส่วนขยายการศึกษา City Campus เมืองทองธานี 
 (4) การแต่งตั้งอนุกรรมการ คณะท างาน เพ่ือท างานภายใต้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  
ที่ปรึกษา 
 (5) ให้ค าแนะน าเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินฯ 
  (5.1) ให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะการก าหนดรหัสส่วนงาน/หน่วยงานบัญชี ในผังบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร เพื่อแสดงรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง          
  (5.2) พิจารณาคุณสมบัติการจ้างบุคคลภายนอก เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
  (5.3) หารือและให้ข้อเสนอแนะ การน าเงินฝากของมหาวิทยาลัยที่ครบก าหนด เพ่ือน าไป
ลงทุนให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในการเพ่ิมช่องทางพัฒนา
รายได้ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ 
  (5.4) พิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรใหม่ของคณะวิชา หรือหลักสูตรที่มีการ
ปรับอัตราค่าธรรมเนียม พิจารณาจุดคุ้มทุน ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งโครงการปกติ และโครงการ
พิเศษ  
  รายละเอียดตาม QR Code   
 
   
 
 
 
 
 
  2.3 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 (1) ข้อมูลสถิติ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564) 
  (1.1) จ านวนผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ปี พ.ศ. 2564 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) การด าเนินการ 
พนง. ขรก. รวม แล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 13 - 13 2 11 
รองศาสตราจารย ์ 5 - 5 - 5 

ศาสตราจารย ์ 1 - 1 - 1 
ศาสตราจารย์ขั้นสูง - - - - - 

รวม 19 - 19 2 17 
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 (3) การเสนอแนะการลงทุน หรือการร่วมลงทุนของมหาวิทยาลัย 
  (3.1) ติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือการลงทุนตามแผนการลงทุน
ในบริษัทหลักทรัพย์ และเสนอแนะการวางแผนปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนของมหาวิทยาลัยศิลปากรในบริษัท
กองทุนหลักทรัพย์ 
  (3.2) พิจารณาแผนการลงทุน ในการจัดตั้งอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ้ืนที่ส่วนขยายการศึกษา City Campus เมืองทองธานี 
 (4) การแต่งตั้งอนุกรรมการ คณะท างาน เพ่ือท างานภายใต้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  
ที่ปรึกษา 
 (5) ให้ค าแนะน าเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินฯ 
  (5.1) ให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะการก าหนดรหัสส่วนงาน/หน่วยงานบัญชี ในผังบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร เพื่อแสดงรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง          
  (5.2) พิจารณาคุณสมบัติการจ้างบุคคลภายนอก เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
  (5.3) หารือและให้ข้อเสนอแนะ การน าเงินฝากของมหาวิทยาลัยที่ครบก าหนด เพ่ือน าไป
ลงทุนให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในการเพ่ิมช่องทางพัฒนา
รายได้ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ 
  (5.4) พิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรใหม่ของคณะวิชา หรือหลักสูตรที่มีการ
ปรับอัตราค่าธรรมเนียม พิจารณาจุดคุ้มทุน ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งโครงการปกติ และโครงการ
พิเศษ  
  รายละเอียดตาม QR Code   
 
   
 
 
 
 
 
  2.3 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 (1) ข้อมูลสถิติ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564) 
  (1.1) จ านวนผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ปี พ.ศ. 2564 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) การด าเนินการ 
พนง. ขรก. รวม แล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 13 - 13 2 11 
รองศาสตราจารย ์ 5 - 5 - 5 

ศาสตราจารย ์ 1 - 1 - 1 
ศาสตราจารย์ขั้นสูง - - - - - 

รวม 19 - 19 2 17 



รายงานผลการดำาเนินงาน สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2564
Annual Report Silpakorn University Council 2021

C
ou

nc
il 

of
 S

ilp
a
ko

rn
 U

ni
ve

rs
it

y

34 34 

 (1.2) ระยะเวลาในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยเฉลี่ยเร็วขึ้น ดังนี้ 
ปี พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ระยะเวลาเฉลี่ย 1 ปี 4 เดือน 1 ปี 7 เดือน 1 ปี 8 เดือน 10 เดือน 7 เดือน 

  (1.3) จ านวนคณาจารย์ผู้มีต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2564  
ต าแหน่ง คน ร้อยละ 
อาจารย ์ 554 46.79 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 477 40.29 
รองศาสตราจารย ์ 135 11.40 

ศาสตราจารย ์ 18 1.52 
รวมต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. + รศ. + ศ. 630 53.21 

รวม 1,184 100 

 (2) การสนับสนุนและพัฒนาเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมี
จ านวนและร้อยละของคณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการในระดับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 การ
ติดตามกระบวนการด าเนินงานและปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือลดระยะเวลาในการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ การจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ  

 รายละเอียดตาม QR Code   

 
 2.4 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 รับเรื่องร้องทุกข์และพิจารณาค าร้องทุกข์ จ านวน 2 เรื่อง เป็นของอดีตพนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประเภทพนักงานประจ า 1 ราย และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1 ราย 
 2.5 คณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน (นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 (1) พิจารณาการจัดตั้งหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของคณะ คือ 
  (1.1) โครงการจัดตั้งศูนย์ Decorative Arts Enterprise Centre: DEC ของคณะมัณฑนศิลป์ 
  (1.2) โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยสุวรรณภูมิศึกษา ของคณะโบราณคด ี
    (1.3) โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและนวัตกรรมไมซ์และอีเวนต์ คณะวิทยาการจัดการ  
 (2) พิจารณาโครงการจัดตั้งส านักงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn 
University International Office)  
 (3) พิจารณาการขอยุบเลิกภาควิชาและปรับรูปแบบการบริหารวิชาการเป็นแบบสาขาวิชา  
คณะเภสัชศาสตร์  
 รายละเอียดตาม QR Code   
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 2.6 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี (นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)  
 (1) จัดท า รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ พร้อมให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
 (2) พิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565-2579 และกรอบ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 (3) พิจารณาประเด็นส าคัญเร่งด่วน 10 เรื่อง ที่จะใช้ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

 รายละเอียดตาม QR Code   

 
 
 
 
 
 
 
  2.7 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)  
 (1) จัดท า รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
 (2) ประชุมระดมความคิด เก่ียวกับการติดตาม และประเมินผลฯ ระหว่างคณะกรรมการฯ กับ
คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน จ านวน 2 ครั้ง (วันที่ 11 พฤษภาคม และ 25 มิถุนายน 2564) 
 (3) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลฯ และคู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในประเด็นต่างๆ อาทิ องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ปรับค่า
น้ าหนักในการแต่ละองค์ประกอบ ปรับวิธีการเก็บข้อมูล ปรับวิธีการตอบแบบประเมินฯ และทบทวนแบบ
ประเมินฯ 2 ฉบับ  
 (4) จัดท า หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลฯ และคู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 รายละเอียดตาม QR Code   
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 2.6 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี (นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)  
 (1) จัดท า รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ พร้อมให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
 (2) พิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565-2579 และกรอบ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 (3) พิจารณาประเด็นส าคัญเร่งด่วน 10 เร่ือง ที่จะใช้ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

 รายละเอียดตาม QR Code   

 
 
 
 
 
 
 
  2.7 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)  
 (1) จัดท า รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
 (2) ประชุมระดมความคิด เกี่ยวกับการติดตาม และประเมินผลฯ ระหว่างคณะกรรมการฯ กับ
คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน จ านวน 2 ครั้ง (วันที่ 11 พฤษภาคม และ 25 มิถุนายน 2564) 
 (3) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลฯ และคู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในประเด็นต่างๆ อาทิ องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ปรับค่า
น้ าหนักในการแต่ละองค์ประกอบ ปรับวิธีการเก็บข้อมูล ปรับวิธีการตอบแบบประเมินฯ และทบทวนแบบ
ประเมินฯ 2 ฉบับ  
 (4) จัดท า หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลฯ และคู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 รายละเอียดตาม QR Code   
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 2.8 คณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  (ศ.กิตติคุณ  
ดร.บวรศักดิ ์อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
    พิจารณา ร่าง ข้อบังคับ และประกาศ จ านวน 3 ฉบับ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 
 (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2564  
 (2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทาง
วิชาการเพ่ือให้ผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจ าต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2565 
 (3) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การก าหนดการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและระดับชาติส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 
หรือโดยวิธีที่ 2 ส าหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาทางศิลปะและการออกแบบ 
 2.9 คณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฎหมายด้านวิชาการและวิจัย เพื่อการขับเคลื่อนและ 
พัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย (นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการ) 
 พิจารณา ร่าง ข้อบังคับ และระเบียบ จ านวน 2 ฉบับ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 
        (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต  (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2564 
       (2) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือสูงมาก ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 
 2.10 คณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฎหมายด้านบริหาร เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย (นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
กรรมการ) 
 พิจารณา ร่าง ข้อบังคับ จ านวน 1 ฉบับ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา คือ  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2565  
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 2.11 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร แบ่งย่อยเป็นคณะกรรมการ จ านวน 3 ชุด ผลการด าเนินงาน
โดยสรุปดังนี้ 
 (1) การพิจารณาหลักสูตร 

กลุ่ม จ านวนหลกัสูตรที่พิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว้ 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 20 18 
กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ 20 20 
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 12 10 

 (2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรของแตล่ะกลุ่ม โดยสรุปมีดังนี้ 
 (2.1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธานกรรมการ)  
 1) การจัดท าหลักสูตรในอนาคต ควรพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
และทิศทางการพัฒนาของประเทศ ตลอดถึงความต้องการบุคลากร การขับเคลื่อน BCG Economy (Bio-
Circular-Green Economy) เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อุตสาหกรรมเครื่องจักรที่สร้างผลิตภัณฑ์
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2) เนื้อหารายวิชาที่ครอบคลุมสาระในสายบริหารจัดการที่ครบวงจรทั้ง 6 ด้าน คือ 
(1) พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ (2) ปัจจัยการผลิต (3) กระบวนการผลิต (4) การแปรรูป (5) การตลาดและวิสาหกิจ 
(6) การบริหารจัดการ 
 3) ควรสื่อสารกับอาจารย์ให้เข้าใจถึงสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาอย่างมาก วิชาการต้องทันสมัย 
 4) ควรให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับ
ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ 
 5) ควรวิเคราะห์ความต้องการ (Demand-side) โดยส ารวจความต้องการและเป้าหมาย
ของหลักสูตรในอนาคตว่าที่ไหนต้องการอะไรบ้าง แทนการวิเคราะห์เฉพาะด้านการผลิต (Supply-side)  
 6) ควรจัดท าหลักสูตรในเชิงบูรณาการหรือสหวิทยาการให้มากข้ึน 
 7) ควรเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ความรู้ที่ลุ่มลึกมาให้แนวคิด 
 8) ควรเริ่มพิจารณาหลักสูตรในภาพรวมและเอาจริงเอาจังในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร เช่น 
หลักสูตรที่ควรเลิกหรือปิด หลักสูตรใหม่ รวมถึงหลักสูตรสหวิทยาการและหลักสูตรนานาชาติส าหรับอนาคต
ต่อไป 
 รายละเอียดตาม QR Code   
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 2.11 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร แบ่งย่อยเป็นคณะกรรมการ จ านวน 3 ชุด ผลการด าเนินงาน
โดยสรุปดังนี้ 
 (1) การพิจารณาหลักสูตร 

กลุ่ม จ านวนหลกัสูตรที่พิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว้ 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 20 18 
กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ 20 20 
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 12 10 

 (2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรของแตล่ะกลุ่ม โดยสรุปมีดังนี้ 
 (2.1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธานกรรมการ)  
 1) การจัดท าหลักสูตรในอนาคต ควรพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
และทิศทางการพัฒนาของประเทศ ตลอดถึงความต้องการบุคลากร การขับเคลื่อน BCG Economy (Bio-
Circular-Green Economy) เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อุตสาหกรรมเครื่องจักรที่สร้างผลิตภัณฑ์
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2) เนื้อหารายวิชาที่ครอบคลุมสาระในสายบริหารจัดการที่ครบวงจรทั้ง 6 ด้าน คือ 
(1) พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ (2) ปัจจัยการผลิต (3) กระบวนการผลิต (4) การแปรรูป (5) การตลาดและวิสาหกิจ 
(6) การบริหารจัดการ 
 3) ควรสื่อสารกับอาจารย์ให้เข้าใจถึงสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาอย่างมาก วิชาการต้องทันสมัย 
 4) ควรให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับ
ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ 
 5) ควรวิเคราะห์ความต้องการ (Demand-side) โดยส ารวจความต้องการและเป้าหมาย
ของหลักสูตรในอนาคตว่าที่ไหนต้องการอะไรบ้าง แทนการวิเคราะห์เฉพาะด้านการผลิต (Supply-side)  
 6) ควรจัดท าหลักสูตรในเชิงบูรณาการหรือสหวิทยาการให้มากข้ึน 
 7) ควรเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ความรู้ที่ลุ่มลึกมาให้แนวคิด 
 8) ควรเริ่มพิจารณาหลักสูตรในภาพรวมและเอาจริงเอาจังในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร เช่น 
หลักสูตรที่ควรเลิกหรือปิด หลักสูตรใหม่ รวมถึงหลักสูตรสหวิทยาการและหลักสูตรนานาชาติส าหรับอนาคต
ต่อไป 
 รายละเอียดตาม QR Code   
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 (2.2) กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ (ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)  
 1) ควรมีการท าการตลาดและมีการประชาสัมพันธ์จุดเด่นของหลักสูตร และมีการพัฒนา
คุณภาพของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเพ่ิมมากขึ้น 
 2) ควรให้ความส าคัญกับแนวคิดเก่ียวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 3) ควรมีการจัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติเพ่ือเพ่ิม Ranking ให้กับหลักสูตร คณะ
และมหาวิทยาลัย 
 4) ควรมีรายวิชาออกแบบที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ เพ่ือให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน  
 5) ควรสนับสนุนให้รายวิชาในหลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษา และอาจารย์สามารถน าผลงาน
จดสิทธิบัตรเป็นของตนเองได้ 
 6) ให้ความส าคัญในเรื่องทักษะการน าเสนอ ดิจิทัลเทคนิค และเรื่องของ Smart Green 
 7) รายวิชาทางการออกแบบเสนอให้มีเรื่องสิ่งแวดล้อมในการน าวัสดุต่างๆ มาใช้ซึ่งจะเป็น
เอกลักษณ์ของหลักสูตรที่สถาบันอื่นๆ ไม่ได้เน้นในเรื่องนี้  
 รายละเอียดตาม QR Code   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2.3) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 1) ควรมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น รวมทั้งหาเทคนิคต่างๆ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในชั้นเรียนออนไลน์ 
 2) หลักสูตรระดับปริญญาตรีควรเน้นในการปฏิบัติ หลักสูตรระดับปริญญาโทควรเน้น
ทางด้านการบริหาร การเป็นเจ้าของกิจการ 
 3) อาจารย์ควรท าวิจัยในรายวิชาที่รับผิดชอบจะท าให้ได้ประเด็นใหม่ๆ ที่ทันสมัยและเป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนด้วย 
 4) ควรจัดให้คณะวิชา รวมถึงสาขาวิชาต่างๆ มีการประชุม หรือระดมความคิดเห็นร่วมกัน
ก่อนการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นภาพของความเชื่อมโยงและประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
 5) หลักสูตรต้องมีความพร้อมในการเพิ่มและปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนได้โดยคล่องตัว 
 6) เสนอให้ทบทวนระยะเวลาของหลักสูตรเป็น 3 ปีคร่ึง หรือจัดท าหลักสูตรปริญญาตรี
ควบปริญญาโท 
 7) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรควรวิเคราะห์ให้ครอบคลุมทุกด้าน สิ่งใดขาด สิ่งใดเกิน 
เพ่ือให้หลักสูตรทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 
 รายละเอียดตาม QR Code   
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 2.12 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฎกระทรวงการ 
จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 (ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการ) 
 (1) จัดท าแผนพัฒนาความเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 และจัดท า
โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ  
 (2) เสนอผลการพิจารณาเลือกกลุ่มมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ ต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบดังนี้ 
 - การเลือกกลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุ่มท่ี 1 การพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
(Global & Frontier Research) โดยมีจุดเน้น คือ การเพ่ิมศักยภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่อันดับโลก ด้าน
ศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม  
 - แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570  
 2.13 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาและต่อการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจ า ที่จะเกษียณ  
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
2564) (ศ.เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 11.7 หน้า 28) 
 2.14 คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)  
 - ในรอบปีที่ผ่านมา (มกราคม – ธันวาคม 2564) ไม่มีการประชุม – 
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 2.12 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฎกระทรวงการ 
จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 (ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการ) 
 (1) จัดท าแผนพัฒนาความเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 และจัดท า
โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ  
 (2) เสนอผลการพิจารณาเลือกกลุ่มมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ ต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให ้
ความเห็นชอบดังนี้ 
 - การเลือกกลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุ่มท่ี 1 การพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
(Global & Frontier Research) โดยมีจุดเน้น คือ การเพ่ิมศักยภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่อันดับโลก ด้าน
ศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม  
 - แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570  
 2.13 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาและต่อการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจ า ที่จะเกษียณ  
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
2564) (ศ.เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
 (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 11.7 หน้า 28) 
 2.14 คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ)  
 - ในรอบปีที่ผ่านมา (มกราคม – ธันวาคม 2564) ไม่มีการประชุม – 
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สรุปกิจกรรมส าคัญของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2564 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

25 มกราคม 2564 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของคณบดี และหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้เชิญคณบด ี
หัวหน้าส่วนงาน (จ านวน 18 ส่วนงาน) มาสนทนากับคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับ ร่าง รายงานผลการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)    

11 และ 13 มกราคม 2564 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ได้จัดการสนทนากลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ อาทิ นายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี หัวหน้าส่วนงาน บุคลากรสายวิชาการ สาย
สนับสนุน เพื่อน าข้อมูลไปประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)  

24 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร น าโดย ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี พร้อม
ด้วย รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนงานต่างๆ ได้เข้าพบ ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายก
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
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19 เมษายน 2564 ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน 
จุดธูปเทียน และถวายสังฆทาน ในโอกาสที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ย้ายที่ท าการจาก ช้ัน 3 มายัง 
ที่ท าการใหม่ ช้ัน 5 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โดยมี อ.ปัญจพล เหล่าพูลพัฒน์ เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ทุกคน เข้าร่วมด้วย 

6 พฤษภาคม 2564 ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว และ
นางดวงสมร วรฤทธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าเยี่ยมชม THE CONNECTOR 
(Coworking Space) ส านักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ และเย่ียมชม
พาราโบลาโดม ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 

21 เมษายน 2564 ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มอบกระเช้า
ของขวัญเนื่องในวันสงกรานต์ แก่นายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทุกท่าน
สละเวลามาช่วยท างานให้มหาวิทยาลัยศิลปากร      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 มีนาคม 2564 อ.ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้น ากรรมการ 
สภาคณาจารย์ฯ ได้เข้าพบ ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อสนทนา 
และรายงานการท างานของสภาคณาจารย์และพนักงาน และนายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้แนวทาง 
ในการท างานเพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์      
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19 เมษายน 2564 ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน 
จุดธูปเทียน และถวายสังฆทาน ในโอกาสที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ย้ายที่ท าการจาก ช้ัน 3 มายัง 
ที่ท าการใหม่ ช้ัน 5 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โดยมี อ.ปัญจพล เหล่าพูลพัฒน์ เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ทุกคน เข้าร่วมด้วย 

6 พฤษภาคม 2564 ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว และ
นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าเยี่ยมชม THE CONNECTOR 
(Coworking Space) ส านักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ และเยี่ยมชม
พาราโบลาโดม ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 

21 เมษายน 2564 ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มอบกระเช้า
ของขวัญเนื่องในวันสงกรานต์ แก่นายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทุกท่าน
สละเวลามาช่วยท างานให้มหาวิทยาลัยศิลปากร      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 มีนาคม 2564 อ.ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้น ากรรมการ 
สภาคณาจารย์ฯ ได้เข้าพบ ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อสนทนา 
และรายงานการท างานของสภาคณาจารย์และพนักงาน และนายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้แนวทาง 
ในการท างานเพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์      
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15 กันยายน 2564 เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้เกียรติมา
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี 2564 ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 129 ปี  ของศาสตราจารย์
ศิลป์ พีระศรี และเข้าชมนิทรรศการ”สานสร้างทางไทย” ของ อ.วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ  
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยมี ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย 
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับ 

12 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรก่อตั้ง 
มาครบ 78 ปี ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้เกียรติมาเป็น
ประธานเปิดงาน โดยได้ร่วมในพิธีสงฆ์ และวางพวงมาลัย ดอกไม้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจ ามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ รวมทั้งเป็นประธานมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ท าคุณประโยชน์ ผู้ท า
ช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคลากรดีเด่น 

2-3 สิงหาคม 2564 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2564 – 3 กันยายน 2564) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย 1) ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล 
ประธานกรรมการ 2) รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท์ กรรมการ 3) ผศ.นันทพล จั่นเงิน กรรมการ โดยจัด
ประชุมผ่านระบบ Online 
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26 พฤศจิกายน 2564 นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา และ
นางสาวจันทร์พร สุดจ านงค์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี กับส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมี 
นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา ผู้อ านวยการสภามหาวิทยาลัยและคณะให้การต้อนรับ 

15  ธั นวาคม  2564 ผศ . ชัยชาญ ถาวร เวช 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มอบของขวัญ
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 แด่นายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

17 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร น าโดย รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท์ 
(หัวหน้าโครงการวิจัย) น าเสนอและสรุปโครงการวิจัย “การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์” ต่อ ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี 
ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการสภามหาวิทยาลัย และทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย  
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15 กันยายน 2564 เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้เกียรติมา
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี 2564 ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 129 ปี  ของศาสตราจารย์
ศิลป์ พีระศรี และเข้าชมนิทรรศการ”สานสร้างทางไทย” ของ อ.วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ  
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยมี ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย 
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับ 

12 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรก่อตั้ง 
มาครบ 78 ปี ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้เกียรติมาเป็น
ประธานเปิดงาน โดยได้ร่วมในพิธีสงฆ์ และวางพวงมาลัย ดอกไม้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจ ามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ รวมทั้งเป็นประธานมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ท าคุณประโยชน์ ผู้ท า
ช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคลากรดีเด่น 

2-3 สิงหาคม 2564 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2564 – 3 กันยายน 2564) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย 1) ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล 
ประธานกรรมการ 2) รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท์ กรรมการ 3) ผศ.นันทพล จั่นเงิน กรรมการ โดยจัด
ประชุมผ่านระบบ Online 
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26 พฤศจิกายน 2564 นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา และ
นางสาวจันทร์พร สุดจ านงค์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี กับส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมี 
นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา ผู้อ านวยการสภามหาวิทยาลัยและคณะให้การต้อนรับ 

15  ธั นวาคม  2564 ผศ . ชัยชาญ ถาวร เวช 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มอบของขวัญ
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 แด่นายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

17 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร น าโดย รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท์ 
(หัวหน้าโครงการวิจัย) น าเสนอและสรุปโครงการวิจัย “การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์” ต่อ ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี 
ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการสภามหาวิทยาลัย และทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย  
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ที่ปรึกษา 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ผู้รวบรวมเรียบเรียงและจัดท าข้อมูล 

ดร.ญาณิฐา  หลิมวัฒนา 

นางประไพพรรณ  ข าภาษี 

นางสาวจิตติญาดา พุกกะมาน 
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