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ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
 ข้าพระพุทธเจ้า สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย

รายงานผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
รอบปี พ.ศ. 2560 ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 8 ที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
จัดทําขึ้น เพื่อรวบรวมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในรอบปี
พ.ศ. 2560 (มกราคม – ธันวาคม 2560) ซึ่งจะทําให้เห็นภาพรวม
การทํ า งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย ในทุ ก ด้ า น และจะเป็ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศในการศึกษาอ้างอิง รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาการ
ทํางานของสภามหาวิทยาลัยต่อไป

สภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันเป็นสภามหาวิทยาลัยชุดแรกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2559 ที่มหาวิทยาลัยได้ปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่
21 สิงหาคม 2560 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 31 คน ทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในหลากหลายสาขาวิชา และอาชีพ และยินดีมาช่วยทํางานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร จึง
ขอขอบคุณทุกท่านด้วย
การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในรอบปี พ.ศ. 2560 เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 โดยมีเรื่องสําคัญๆ ที่สภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ อาทิ
การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย การพิ จ ารณาแผนพั ฒ นาของส่ ว นงานต่ า งๆ การพิ จ ารณาข้ อ บั ง คั บ และการติ ด ตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี การติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากทั้งต่อสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนงาน บุคลากร นักศึกษา ที่จะนําผลการติดตาม และประเมินผลฯ
รวมทั้ ง ข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการทํ า งานในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ในส่วนของการกํากับติดตามการทํางาน โดยเฉพาะเรื่องเชิงนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ไว้เมื่อ
มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ อาทิ การจัดทําแผนเพื่อให้เห็นภาพใน
อนาคต โครงสร้างองค์กร บุคลากร งบประมาณ ข้อบังคับ การบริหารจัดการ การหารายได้ที่ต้องเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันทั้งหมด สภามหาวิทยาลัยได้กํากับติดตาม ให้คําปรึกษา แนะนําอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้การ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าเป็นลําดับ เช่น การออกข้อบังคับต่างๆ เพื่อรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การปรับโครงสร้างองค์กร แผนอัตรากําลัง อย่างไรก็ตามยังมีเรื่องสําคัญอีกหลาย
เรื่องที่ต้องเร่งดําเนินการและพัฒนาให้มากขึ้น เช่น บุคลากร ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางาน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น วัฒนธรรมองค์กรที่ส่วนใหญ่ยังยึดระบบราชการ การวางแผนหารายได้ และการ
บริหารจัดการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะได้กํากับติดตาม ให้คําปรึกษา แนะนําการดําเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป
ก

การดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ในปั จ จุ บั น ได้ รั บ ผลกระทบจากปั จ จั ย ภายนอกที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่อนข้างมาก อาทิ จํานวนนักศึกษาในทุกระดับมีแนวโน้มลดลง ทัศนคติเกี่ยวกับ
การศึกษาของคนรุ่นใหม่ นโยบายประเทศไทย 4.0 เทคโนโลยีนวัตกรรม ฯลฯ ซึ่งเรื่องต่างๆ ดังกล่าวสภา
มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยปรับตัว ปรับการดําเนินงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อาทิ การ
พัฒนาหลักสูตร การปรับรูปแบบการเรียนการสอน การนําศักยภาพจุดเด่นองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยมาสร้าง
คุณค่าและมูลค่าให้มากขึ้นโดยผ่านกลไกต่างๆ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร การเชื่อมโยงกับภายนอกเพื่อช่วย
พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง แก่สังคมชุมชน และการเป็นผู้นําทางความคิด ให้ข้อคิดเชิงนโยบายแก่สังคม
ประเทศชาติ ซึ่งเป็นภาระงานที่หนักมากสําหรับมหาวิทยาลัยศิลปากรในยุคนี้
การทํางานของสภามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2560 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการทุ ก ชุ ด ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย บุ ค ลากร จึ ง
ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ และสภามหาวิทยาลัยจะร่วมเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากรให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่พึ่งของสังคมและประเทศชาติต่อไป

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
16 ตุลาคม 2561
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
สภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันเป็นสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2559 เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 31 คน
ในรอบปี พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมจํานวน 12 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุม
จํานวน 250 เรื่อง จําแนกเป็นวาระปกติ วาระแจ้งเพื่อทราบ มีทั้งหมด 50 เรื่อง วาระสืบเนื่อง/ค้างพิจารณา มี
ทั้งหมด 3 เรื่อง วาระเพื่อพิจารณาทักท้วง มีทั้งหมด 48 เรื่อง วาระเพื่อพิจารณา มีทั้งหมด 76 เรื่อง วาระเชิง
นโยบาย มีทั้งหมด 8 เรื่อง วาระเรื่องอื่นๆ มีทั้งหมด 7 เรื่อง วาระลับแจ้งเพื่อทราบ มีทั้งหมด 22 เรื่อง วาระ
ลับเพื่อพิจารณา มีทั้งหมด 34 เรื่อง และวาระลับเรื่องอื่นๆ มีทั้งหมด 2 เรื่อง
การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2560 สรุปได้ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่ที่กําหนดไว้ในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 มีดังนี้
1.1 ให้ความเห็นชอบแผน ดังนี้ (1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560-2564 (2) แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) และ
(3) แผนพัฒนาคณะวิชา ส่วนงาน ในระยะเวลา 4 ปี ของคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
จํานวน 6 ส่วนงาน
1.2 ให้ความเห็นชอบระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้ (1) ข้อบังคับ จํานวน
14 ฉบับ (2) ระเบียบ จํานวน 3 ฉบับ และ (3) ประกาศ จํานวน 3 ฉบับ
1.3 อนุมัติเกี่ยวกับหลักสูตร ดังนี้ (1) การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
จํานวน 91 หลักสูตร (2) การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและสาระสําคัญของหลักสูตร จํานวน
60 หลักสูตร (3) การเปิดหลักสูตรใหม่ จํานวน 7 หลักสูตร (4) การปิดหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร และ (5)
การเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ จํานวน 4 หลักสูตร
1.4 ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการจดหมาย
เหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1.5 เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จํานวน 3 ราย และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จํานวน 1 ราย
1.6 อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ดังนี้ (1) ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 146 ราย (2)
มหาบัณฑิต จํานวน 733 ราย และ (3) ปริญญาบัณฑิต จํานวน 4,336 ราย
1.7 อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ (1) การตั้งงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ จํานวน
1,794,190,380 บาท (2) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 1,900,513,360 บาท และ(3) ให้
มหาวิทยาลัยใช้เงินคงคลังของมหาวิทยาลัย จํานวน 70 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
(ERP) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 (เรื่องเร่งด่วน)
1.8 เห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 1 ราย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 ราย ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และเห็นชอบแต่งตั้ง ดร.คุณหญิงกษมา
วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดํารงตําแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
1.9 เห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ จํานวน
2 ราย และศาสตราจารย์พิเศษ จํานวน 1 ราย
จ

1.10 เห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จํานวน 1 ราย
1.11 แต่งตั้งผู้บริหาร ดังนี้ 1) รองอธิการบดี จํานวน 8 ราย 2) คณบดี จํานวน 2 ราย
1.12 เห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จํานวน 59 ราย (2) รองศาสตราจารย์ จํานวน 17 ราย (3) ศาสตราจารย์ จํานวน 8 ราย และ (4) ศาสตราจารย์ ขั้น
สูง จํานวน 3 ราย
1.13 แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 12
มกราคม 2560
1.14 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยกลั่นกรอง ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะกรรมการที่
ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่
วังท่าพระ
1.15 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี (1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (2) เห็นชอบร่าง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
1.16 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน (1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
2. ผลการดําเนินงาน ตามอํานาจหน้าที่อื่นๆ ที่กําหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย
และที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 เห็นชอบการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศ จํานวน 15 สถาบัน จาก 11 ประเทศ และการปรับเพิ่มและแก้ไข
ข้อตกลงความร่วมมือฯ จํานวน 3 สถาบัน
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560)
และเห็นชอบการต่อการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร สายวิชาการ ที่เปลี่ยนสถานภาพ
มาจากข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561) จํานวน 1 ราย
2.3 เห็นชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา อาทิ (1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (2) รายงานผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา/หน่วยงาน เทียบเท่ามหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปีการศึกษา 2559 (3) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
การศึกษา 2559 และ (4) การส่งหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์การเผยแพร่หลักสูตร
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications
Register) จํานวน 59 หลักสูตร ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.4 อนุมัติอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ดังนี้ (1) อธิการบดี (2) รอง
อธิการบดี จํานวน 8 ราย (3) คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ สถาบัน สํานัก ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จํานวน 11
ราย
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3. การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยกลั่นกรองการทํางาน ซึ่งการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ สรุปได้ดังนี้
3.1 คณะกรรมการพิ จ ารณานโยบายและการบริ ห ารเพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นสถานะของ
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานกรรมการ)
คณะกรรมการได้ดําเนินการ (1) ให้ข้อเสนอแนะเชิงหลักการในการจัดทําร่างประกาศ
ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จํานวน 8 ฉบับ อาทิ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. .... ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีก ารในการจั ดตั้ ง การรวม และการยุบ เลิก ส่ ว นงาน หน่ ว ยงานและหน่ ว ยงานย่อ ยภายในส่วนงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ...... (2) พิจารณาโครงสร้างองค์กร จํานวน 3 หน่วยงาน และ (3) ให้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายต่อมหาวิทยาลัย อาทิ การปรับโครงสร้างองค์กร การปรับปรุงวังท่าพระ
3.2 คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองข้ อ กฎหมายเพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นสถานะของ
มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ (นายอนุ ช าติ คงมาลั ย กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ)
คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 13 ฉบับ อาทิ ร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ. ....
3.3 คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร (นางพรรณขนิตตา บุญครอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ)
คณะกรรมการได้ดําเนินการ (1) ติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย อาทิ รายงานการ
สอบบัญชีและงบการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (2) ให้
ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย อาทิ การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การพัฒนากฎกติกาเกี่ยวกับระบบการคลังและระบบการตรวจสอบภายใน
3.4 คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน (นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ) (ในช่วง มกราคม – 11 ตุลาคม 2560)
คณะกรรมการได้ดําเนินการ (1) กลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (2) พิจารณา ร่าง ประกาศเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน 4 ฉบับ ร่าง ระเบียบค่าธรรมเนียมพิเศษ ของนักศึกษาโครงการพิเศษ จํานวน 1 ฉบับ และ(3) ให้
ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และเสนอให้จัดทําแผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5 คณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (ศาสตราจารย์
กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ)
คณะกรรมการได้ดําเนินการจัดทําร่างข้อบังคับ แบะเสนอสภามหาวิทยาลัย จํานวน 6
ฉบั บ อาทิ ร่ า งข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. …… ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
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ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. …… และให้ข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง เงินประจําตําแหน่ง
ค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์วิธีการจ่าย (ฉบับที่...)
3.6 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ)
คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรร้องมา จํานวน 4 ราย
3.7 คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์
อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ)
คณะกรรมการได้พิจารณาการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 87 ราย
จําแนกเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 59 ราย รองศาสตราจารย์ 17 ราย ศาสตราจารย์ 8 ราย และศาสตราจารย์
ขั้นสูง จํานวน 3 ราย
3.8 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
คณะกรรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต ร (มี จํ า นวน 3 ชุ ด ย่ อ ย) ได้ พิ จ ารณากลั่ น กรอง
หลักสูตรและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 69 หลักสูตร ดังนี้ (1) ระดับปริญญาตรี 49 หลักสูตร
(2) ระดับปริญญาโท 15 หลักสูตร (3) ระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร
3.9 คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นาย
สุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ)
คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศ ข้อบังคับจํานวน 4 ฉบับ อาทิ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่ง มาตรฐานกํ าหนดตํ าแหน่ ง ชื่อตํ าแหน่ ง และ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยแผน
อัตรากําลังบุคลากร การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ....
3.10 คณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วังท่าพระ (นายอภิสิท ธิ์
ไล่สัตรูไกล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ)
คณะกรรมการได้ดําเนินการ (1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยดําเนินการ จํานวน
2 ชุด (2) พิจารณาระยะเวลาปรับปรุงพื้นที่วังท่าพระโดยกําหนดควรแล้วเสร็จภายใน 18 เดือนหลังจากการทํา
สัญญาจ้าง และ (3) พิจารณาแนวทางการจัดทําสัญญาจ้างกับผู้รับเหมา
3.11 คณะกรรมการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์) (นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ)
คณะกรรมการได้จัดทํา ร่าง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) และดําเนินการการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ซ

3.12 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์
ถิระวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ)
คณะกรรมการได้จัดทํา ร่าง คู่มือ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
4.การจัดกิจกรรม โครงการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ในปี พ.ศ. 2560 มีการจัดกิจกรรม โครงการของสภามหาวิทยาลัย จํานวน 2 โครงการ คือ
4.1 โครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยสนทนาและรับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ ของสภา
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัด
ติวงศ์ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับ
ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
4.2 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและนําผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการ
การเก็บข้อมูลใช้วิธีการสนทนาเป็นกลุ่มย่อยกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยจัดสนทนา
กลุ่มละ 1- 2 ครั้ง ในวันที่ 14 และ 20 มิถุนายน 2560 และวันที่ 12 และ 17 กรกฎาคม 2560 ผลการประเมิน
ตนเองโดยสรุ ป คื อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามบทบาทความรั บ ผิ ด ชอบได้ ค รบถ้ ว น และควร
พัฒนาการดําเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ การกําหนดนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ชัดเจน ควรทําหน้าที่ใน
การกําหนดนโยบายด้านวิชาการ หลักสูตร การพัฒนานักศึกษาให้มากขึ้น ควรจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
สัญจร และควรมีวาระเชิงนโยบายมากขึ้น
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลั ยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 20 กาหนดให้มีสภามหาวิทยาลั ย
ประกอบด้วย
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 15 คน ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(3) อธิการบดี
(4) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวน 6 คน ซึ่งเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี จานวน
1 คน จากผู้ดารงตาแหน่งคณบดี จานวน 4 คน และจากผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จานวน 1 คน
(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวน 6 คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจาผู้ ซึ่งทาการสอน
ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีและมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งตาม (5)
ส าหรั บ อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เลื อ กกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้ทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ด้วยมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (รวมจานวน 16 คน) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 และในส่วนของมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร จานวน 6 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
ประจา จานวน 6 คน และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง 3 คน รวมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จานวน 31 คน ดังนี้

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
และ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์
นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์
นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2

นายณรงค์ โชควัฒนา
ศ.กิตติคณ
ุ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
นายปัญญา วิจินธนสาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นางพรรณขนิตตา บุญครอง
ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว
ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุมนต์ สกลไชย
นายโสภณ สุภาพงษ์
นายอนุชาติ คงมาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

3

นายอภิสิทธิ์ ไล่สตั รูไกล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง

ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

นายลลิต เลิศไม้ไทย
นายกสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั

ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
4

ผศ.สมศักดิ์ ชาติน้าเพ็ชร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อ.ดร.ปรมพร ศิริกลุ ชยานนท์
ผู้อานวยการหอศิลป์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา

ศ.วิโชค มุกดามณี
คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์

ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
คณะโบราณคดี

ผศ.สุพิชญา เข็มทอง
คณะมัณฑนศิลป์

รศ.ระเบียบ สุภวิรี
คณะอักษรศาสตร์

ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา
รักษาการแทนผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560)

2. อานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย มีอานาจหน้าที่ ตามที่กาหนดในพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลั ยศิลปากร พ.ศ.
2559 และตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี้
2.1 อ านาจหน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 สภา
มหาวิทยาลัยมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยอานาจหน้าที่เช่นที่ว่านี้ให้รวมถึง
มาตรา
อานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
22
(1) กาหนดนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
(2) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศสาหรับมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้
(3) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(4) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(5) ออกข้อบัง คับว่ าด้ว ยการประกัน คุณภาพการศึกษา การวิจัย และการประเมิ นผลการปฏิบั ติงานของ
อธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบ รวมหรือการยกเลิกหลักสูต ร
การศึกษา
(7) อนุมัติการรับเข้าสมทบและการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
(8) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วมและการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
(9) อนุ มั ติ ก ารให้ ป ริ ญ ญา อนุ ป ริ ญ ญา และประกาศนี ย บั ต รชั้ น หนึ่ ง ชั้ น ใด ทั้ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย และที่
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
(10) อนุมัติการจัดตั้งและยุบเลิกวิทยาเขต
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(11) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของ
ส่วนงานดังกล่าว
(12) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
(13) กาหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น
(14) อนุมัติการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน และการลงทุนหรือการร่วมลงทุนตาม
มาตรา 14 (8)
(15) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล หรือยกเลิกนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตามมาตรา 14 (11)
(16) พิจารณาดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(17) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา 58 วรรคสาม และกรรมการสภาวิชาการ
(18) แต่งตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใดๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกล่าวทาการ
แทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
(19) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ
(20) รับรองรายงานประจาปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ
(21) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิ ทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใดหรือของผู้ใด
โดยเฉพาะ

2.2 อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ในมาตราอื่นๆ
มาตรา
อานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
48 ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
52 ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ทาการตรวจสอบรับรองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี
54 ให้ผู้สอบบัญชีจัดทารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี
58 ศาสตราจารย์ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคาแนะนาของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่ างอื่นได้ โดยทาเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
59 ศาสตราจารย์ ซึ่ง มี ความรู้ความสามารถและความช านาญเป็ น พิ เศษและพ้ นจากต าแหน่ ง ไปโดยไม่ มี
ความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมี
ความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
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60 ศาสตราจารย์ พิ เ ศษนั้ น จะได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง จากผู้ ซึ่ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิทยาลัยโดยคาแนะนาของสภามหาวิทยาลัย
61 สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยเป็น
รองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้
65 สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาเกียรตินิยม
อันดับหนึ่งหรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได้
66 สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกาหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่างๆ และอนุปริญญาได้ดังต่อไปนี้
(1) ประกาศนียบัตรชั้นสูง ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังได้รับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว
(2) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังได้รับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว
(3) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี
(4) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
67 มหาวิทยาลัยมี อานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุ ฒิและคุณธรรม
สมควรแก่ปริญญานั้นๆ

2.3 อานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) อาทิ
ประกาศต่างๆ
อานาจหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทาง ให้ความเห็นชอบการดาเนินการทาความตกลงทางวิชาการของ
ความตกลงร่วมมือทางวิช าการระหว่า งสถาบั น มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
อุดมศึกษาไทยกับ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
ตาม ข้อ 5.2 การดาเนินการความตกลงทางวิชาการใดๆ
พ.ศ. 2550
ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแจ้ง
ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายในระยะเวลา 30
วัน นับจากวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ ให้ความเห็นชอบแผนอัตรากาลังของมหาวิทยาลัย
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ตามข้อ 4 ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของ
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
สภาสถาบันอุดมศึกษาจัดทาแผนอัตรากาลังระยะ 4 ปี โดย
กาหนดเกณฑ์ และวิ ธี การในการวิ เคราะห์ความต้ องการ
คณาจารย์เป็นรายสาขาวิชาที่ชัดเจน และนามากาหนดจานวน
และคุณสมบัติของคณาจารย์ที่ต้องการเป็นรายสาขาวิชาเป็น
รายปี
3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ พิจ ารณาแต่ งตั้ งคณะกรรมการพิ จารณาการต่ออายุราชการ
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน และพิจารณาอนุมัติการต่อเวลาราชการของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
ตามข้อ 7
(1) ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่ น กรองการต่ อ เวลาราชการให้ แ ก่ ข้ า ราชการคณะหนึ่ ง
ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น
ประธาน อธิ การบดี เป็ น รองประธาน และกรรมการอื่น ตาม
จานวนที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควร
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อานาจหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
(3) ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาโดยความเห็ น ชอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ นสิ้ น ปี ง บประมาณที่ ข้ าราชการนั้ น จะ
เกษียณอายุ
การอนุ มั ติ ห รื อ ไม่ อ นุ มั ติ ใ ห้ ต่ อ เวลาราชการของสภา
สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นที่สุด
4. คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน การพิจารณารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
ตามหน้า 27 ข้อ 7 สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE
QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
คณะวิ ช า พร้ อ มน าผลการประเมิ น เสนอสภาสถาบั น เพื่ อ
พิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบัน ในปีการศึกษาถัดไป
5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัด การพิจารณาเรื่องการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
ตามข้อ 6 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้ความ
ของรัฐ พ.ศ. 2560
เห็นชอบให้จัดการศึกษานอกที่ตั้งตามข้อ 5 แล้ว อธิการบดี
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวัน.....

3. อานาจหน้าที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการประชุมและวิธีการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2560 กาหนดไว้ดังนี้
3.1 นายกสภามหาวิทยาลัย มีอานาจหน้าที่
(1) เป็นประธานในที่ประชุม และรักษาระเบียบการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ
(2) ดาเนินกิจการและเป็นผู้แทนของสภามหาวิทยาลัย
(3) ลงนามในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่งที่มหาวิทยาลัยมีมติให้ออก
(4) อานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือตามที่ สภามหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือมติของสภามหาวิทยาลัย กาหนดไว้ให้เป็นอานาจและหน้าที่ของนายกสภา
มหาวิทยาลัย
3.2 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มีอานาจหน้าที่
ทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือเมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย หากอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือไม่มีผู้ ดารงตาแหน่ งอุปนายกสภามหาวิทยาลั ย ให้ส ภามหาวิทยาลัยเลื อกกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
3.3 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีอานาจหน้าที่
(1) เชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยกาหนด
(2) จัดระเบียบวาระการประชุม เตรียมรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวาระการ
ประชุมตามที่ป ระธานมอบหมาย รวมทั้งอาจให้ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาข้อมูล เอกสารเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
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(3) แจ้งระเบียบหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อทีป่ ระชุม
(4) จัดทารายงานการประชุม
(5) ลงนามรับรองรายงานการประชุมที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
(6) แจ้งมติของสภามหาวิทยาลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
(7) พิ จ ารณาเปิ ด เผยเอกสารหรื อ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ อ ยู่ ใ นความครอบครองของสภา
มหาวิทยาลัยตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือประธานมอบหมาย
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
4. สถิติเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย
4.1 จานวนระเบียบวาระการประชุม ในปี พ.ศ. 2560 มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย 12 ครั้ง
มีระเบียบวาระนาเสนอสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด 250 เรื่อง จาแนกได้ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนระเบียบวาระการประชุม ในปี พ.ศ. 2560
จานวนวาระปกติ (เรื่อง)
จานวนวาระลับ (เรื่อง)
เพื่อ สืบเนื่อง/ เพื่อ
เพื่อ
เชิง
เรื่อง เพื่อ
เพื่อ
เรื่อง
ครั้งที่ ทราบ
ค้าง พิจารณา พิจารณา นโยบาย อื่นๆ ทราบ พิจารณา อื่นๆ
พิจารณา ทักท้วง
1/2560
2
4
7
1
1
4
2/2560
3
1
4
8
4
1
4
2
2
3/2560
4
4
5
4
4/2560
5
3
5
3
4
5/2560
4
5
10
1
4
6
6/2560
5
1
6
4
1
4
4
7/2560
6
4
4
1
2
2
8/2560
4
3
7
1
1
2
9/2560
5
1
3
9
2
2
10/2560
5
3
7
1
1
11/2560
6
5
5
1
2
2
12/2560
1
4
5
1
2
รวม
50
3
48
76
8
7
22
34
2
ทั้งหมด
เฉลี่ย
4.17
0.25
4.00
6.33
0.67 0.58 1.83
2.83
0.17

รวมวาระ
การ
ประชุม
แต่ละครั้ง
19
29
17
20
30
25
19
18
22
17
21
13
250
20.83

จากตารางที่ 1 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุมรวมทั้ง
หมด 250 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละประมาณ 21 เรื่อง
- วาระปกติ เพื่อทราบ มีทั้งหมด 50 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละประมาณ 4 เรื่อง สืบเนื่อง/ค้างพิจารณา
มีทั้ง หมด 3 เรื่ อง เพื่อพิ จ ารณาทั กท้ ว ง มี ทั้งหมด 48 เรื่ อง เฉลี่ ย ครั้ งละประมาณ 4 เรื่อ ง เพื่ อพิ จารณา
มีทั้ งหมด 76 เรื่ อง เฉลี่ ย ครั้ งละประมาณ 6 เรื่ อง เชิ งนโยบาย มีทั้ งหมด 8 เรื่ อง เฉลี่ ยครั้ง ละประมาณ
1 เรื่อง และเรื่องอื่นๆ มีทั้งหมด 7 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละประมาณ 1 เรื่อง
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- วาระลั บ เพื่ อ ทราบ มี ทั้ ง หมด 22 เรื่ อ ง เฉลี่ ย ครั้ ง ละประมาณ 2 เรื่ อ ง เพื่ อ พิ จ ารณา
มีทั้งหมด 34 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละประมาณ 3 เรื่อง และเรื่องอื่นๆ มีทั้งหมด 2 เรื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 12 ครั้ง มีจานวนระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 250 เรื่อง เมื่อ
เปรียบเทียบจานวนระเบียบวาระการประชุมในแต่ละครั้ง แสดงได้ดังแผนภูมิที่ 1
แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนระเบียบวาระการประชุมแต่ละครั้ง ในปี พ.ศ. 2560
35

จานวนวาระ (เรื่อง)

30
25
20
15
10

30

29
19

17

20

25
19

18

22

17

5

21
13

0

การประชุมครั้งที่
แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบจานวนระเบียบวาระการประชุมในแต่ละครั้ง ในปี พ.ศ.2560
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นอกจากนี้ จากจานวนระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 250 เรื่อง เมื่อนามาเปรียบเทียบสัดส่วน
ระเบียบวาระการประชุมแต่ละประเภทในภาพรวม (ร้อยละ) จะแสดงได้ดังแผนภูมิที่ 2
แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนระเบียบวาระการประชุมแต่ละประเภทในภาพรวม ในปี พ.ศ. 2560
วาระลับ เพื่อทราบ
8.80%
วาระปกติ เรื่องอื่นๆ
2.80%

วาระลับ เพื่อพิจารณา
13.60%

วาระปกติ เชิงนโยบาย
3.20%

วาระปกติ
เพื่อพิจารณา 30.40%

วาระลับ เรื่องอื่นๆ
0.80%
วาระปกติ เพื่อทราบ
20.00%
วาระปกติ สืบเนื่อง/
ค้างพิจารณา 1.20%
วาระปกติ
เพื่อพิจารณาทักท้วง
19.20%

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบจานวนระเบียบวาระการประชุมแต่ละประเภทในภาพรวม ในปี พ.ศ. 2560

4.2 จานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ เมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม 2559 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 นั้น มาตรา 74 ของบทเฉพาะกาล
กาหนดว่า นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2530 ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ด้วยมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 (ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย จานวน 31 คน)
ดังนั้นในปี พ.ศ. 2560 (มกราคม – ธันวาคม 2560) จึงมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 (จานวน 37 คน) และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 (จานวน 31 คน) ในการจัดทารายงานจานวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม จึงจาแนกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
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1. การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2560 – 8/2560 (มกราคม – สิงหาคม 2560)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มี จานวน 37 คน (ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2530) และเข้าร่วมประชุมดังนี้
ตารางที่ 2 จ านวนกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ที่ เข้ า ร่ว มประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2560 – 8/2560
(มกราคม – สิงหาคม 2560)
ครั้งที่

กรรมการสภาฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(16 คน)

1/2560
2/2560
3/2560
4/2560
5/2560
6/2560
7/2560
8/2560
เฉลี่ย

12
14
14
15
12
14
13
13
13.38

กรรมการสภาฯ กรรมการสภาฯ
กรรมการสภาฯ
ประเภท
ประเภท
โดยตาแหน่ง
ผู้บริหาร
คณาจารย์
(2 คน)
(10 คน)
ประจา (9 คน)
10
9
2
9
9
2
6
7
2
6
7
2
6
7
1
5
4
1
4
5
2
4
6
2
6.25
6.75
1.75

รวม
(37 คน)

จานวนผู้เข้า
ประชุม
คิดเป็นร้อยละ

33
34
29
30
26
24
24
25
28.13

89.19
91.89
78.38
81.08
70.27
64.86
64.86
67.57
76

จากตารางที่ 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 – 8/2560 (มกราคม – สิงหาคม
2560) มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ย ครั้งละประมาณ 28 คน จาก 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.35
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2. การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2560 – 12/2560 (กันยายน - ธันวาคม 2560)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มี จานวน 31 คน (ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2559) และเข้าร่วมประชุมดังนี้
ตารางที่ 3 จ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลั ย ที่เข้าร่ว มประชุม ครั้งที่ 9/2560 – 12/2560
(กันยายน -31 ธันวาคม 2560)
ครั้งที่

กรรมการสภาฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(16 คน)

9/2560
10/2560
11/2560
12/2560
เฉลี่ย

12
15
15
16
14.50

กรรมการสภาฯ
ประเภท
ผู้บริหาร
(6 คน)
6
6
4
6
5.50

กรรมการสภาฯ
กรรมการสภาฯ
ประเภท
โดยตาแหน่ง
คณาจารย์
(3 คน)
ประจา (6 คน)
6
3
5
2
6
3
6
2
5.75
2.50

รวม
(31 คน)

จานวนผู้เข้า
ประชุม
คิดเป็นร้อยละ

27
28
28
30
28.25

87.10
90.32
90.32
96.77
91.13

จากตารางที่ 3 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 – 12/2560 (กันยายน - ธันวาคม
2560) มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ย ครั้งละประมาณ 28 คน จาก 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 91.13
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ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปี พ.ศ. 2560
ในรอบปี พ.ศ. 2560 (มกราคม – ธันวาคม 2560) สภามหาวิทยาลัยมีประชุมจํานวน 12 ครั้ง
การดําเนินการสรุปได้ ดังนี้
1. การดําเนินการตามอํานาจ หน้าที่ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22
1.1 กําหนดนโยบายในการบริหารงานมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (มาตรา 22 (1))
สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัย คณะวิชา ส่วนงาน
นําเสนอ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้
1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

2. แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

 มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป คือ
1) ควรทํ า เครื่ อ งหมายในตั ว ชี้ วั ด ใหม่ ๆ ของแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เห็นชัดเจนด้วย เพื่อประโยชน์ต่อการทํางานต่อไป
2) ควรวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ และกําหนดแนวทางปฏิบัติให้
ชัดเจน เพื่อประโยชน์ต่อการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งควรจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของกิจกรรม/โครงการที่มีจํานวนมาก และแสดงให้เห็นถึงความสําคัญ
ของแต่ละโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสนอและขอรับจัดสรรงบประมาณ
ต่อไป

3) ควรพิจารณาและให้ความสําคัญกับเรื่อง digital transformation ให้มาก
ขึ้น เพราะจะมีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกในอนาคต จึงควร
พิจารณาเพิ่มเรื่องดังกล่าวในปีงบประมาณต่อไป
4) ควรพิจ ารณาจัดทําแผนยุท ธศาสตร์ของมหาวิ ทยาลัย ในระยะ 20 ปี ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อประโยชน์ต่อการเสนอของบประมาณ
รวมทั้งจะทําให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น อาทิ เงินเดือนพนักงาน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น งบ
ลงทุนผูกพัน กิจกรรมโครงการ และใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการต่อไป
3. แผนพัฒนาของคณะวิชา ส่วนงาน
ข้อบังคับฯ กําหนดให้หัวหน้าส่วนงานจัดทําแผนพัฒนาส่วนงาน ในรอบ 4 ปีงบประมาณที่
ครอบคลุมระยะเวลาดํารงตําแหน่ง พร้อมตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาภายใน
90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนงาน
ในรอบปี พ.ศ. 2560 มีคณบดี หัวหน้าส่วนงาน ซึ่งได้รับแต่งตั้งจํานวน 6 ส่วนงาน และได้
เสนอแผนพัฒนาส่วนงาน ในรอบ 4 ปีงบประมาณ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี้
แผนพัฒนาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
 มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป คือ
1) ควรพิจารณาเปิดหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและก้าวสู่ความเป็น
นานาชาติของคณะ ประกอบกับคณะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ และมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์จํานวนมาก
2) อาจารย์ในคณะมีศักยภาพสูงมาก ควรร่วมมือกันและให้เวลากับการพัฒนาคณะให้
มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้กับคณะมากยิ่งขึ้น
3) มหาวิทยาลัย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ รวมทั้งคณะวิชาต่างๆ
ควรมีบทบาทในการพัฒนาจังหวัดนครปฐมให้มากขึ้น โดยนําศักยภาพทั้งด้านศาสตร์และศิลป์
เข้าไปช่วยพัฒนา อาทิ การวางแผนพัฒนาให้จังหวัดนครปฐม เป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรม
อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

แผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563)
 มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป คือ
1) ในการรับรู้ของสังคมภายนอกคณะมัณฑนศิลป์ เป็นคณะที่มีชื่อเสียง มีนักศึกษา
บัณฑิตที่มีคุณภาพ แต่สิ่งเหล่านี้คณะควรหาวิธีการที่จะแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม ใช้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ แล้วเผยแพร่ให้สาธารณะชนรับทราบ
2) แผนพัฒนาที่นําเสนอควรนําเสนอวิธีการ มาตรการในการดําเนินการ เพื่อนําไปสู่
เป้าหมายและความสําเร็จตามแผนที่วางไว้ด้วย
3) จากข้อมูลในแผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ ได้วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน อุปสรรค การ
ทํางานในด้านต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ควรนําไปหารือร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อาทิ ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่ไม่เอื้อต่อ
การทํางาน การเปิดหลักสูตรใหม่ที่มีกระบวนการขั้นตอนค่อนข้างมาก เป็นต้น
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แผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563)
 มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป คือ
1) ควรกําหนดค่าเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัดให้สูงขึ้น เนื่องจากคณะมีศักยภาพและ
ความพร้อมที่จะดําเนินการได้ รวมทั้งเพื่อให้การทํางานมีความท้าทายมากขึ้น
2) ควรมี ก ารสํ า รวจการรั บ รู้ ข องผู้ ป กครอง ผู้ ป ระกอบการต่ อ คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน การประชาสัมพันธ์สู่ภายนอก
3) ควรส่งเสริม สนับสนุนทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาให้
มากขึ้น
4) การกําหนดวิสัยทัศน์ เป็นคณะเภสัชศาสตร์อันดับ 1 ของประเทศ และ 1 ใน 5
ของอาเซียนในปี พ.ศ. 2563 วิสัยทัศน์นี้อาจทําได้ค่อนข้างยาก ภายในระยะเวลา 4 ปีนี้

แผนพัฒนาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563)
 มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป คือ
1) แผนยุ ทธศาสตร์ที่นํ าเสนอ ยัง ไม่ส อดคล้อ งกับ ข้ อมู ลจากการวิเคราะห์ จุ ดแข็ ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) จึงควรพิจารณาให้รอบคอบเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา
จุดอ่อนในคณะ และนําจุดแข็ง โอกาสที่มีอยู่มาพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะ
2) ควรปรับค่าเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัด ให้มีความท้าทายมากขึ้น
3) ควรสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่อยู่บริเวณใกล้กับ
มหาวิ ท ยาลั ย อาทิ ด้ า นหลั ก สู ตร สถานที่ ฝึ ก งาน นอกจากนั้ น จะเป็ น การสร้ า งแรงจู ง ใจให้
นักเรียนบริเวณโดยรอบเข้ามาศึกษาในคณะฯ มากขึ้น
4) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัดให้มากขึ้น โดยใช้
ศักยภาพ และองค์ความรู้ของคณะและมหาวิทยาลัยไปช่วยในการพัฒนาชุมชน จังหวัด ให้มี
ความเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และใกล้เคียง

แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป คือ
ในการจั ด การความรู้ กั บ ชุ ม ชน ควรให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า มามี บ ทบาทมากขึ้ น เพราะ
นอกจากจะช่วยชุมชนให้ได้รับความรู้แล้ว ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนสนใจเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์มากขึ้น
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แผนยุทธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560-2565
 มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป คือ
1) ปัจจุบันภารกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์มีจํานวนมากขึ้น จึงควรพิจารณาทบทวนชื่อ
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ว่าเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบในปัจจุบันหรือไม่
2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญมากในการสนับสนุนทุกพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นอธิการบดี รองอธิการบดีควรเข้ามากํากับ
ดูแลอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาระบบต่างๆ
ทั้ ง นี้ ปั ญ หาเร่ ง ด่ ว นของมหาวิ ท ยาลั ย ขณะนี้ คื อ การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อมาช่วยสนับสนุนงานด้านระบบการเงิน บัญชี การตรวจสอบภายใน ทุกฝ่ายจึง
ควรให้ความสําคัญและเร่งดําเนินการด้วย
3) ควรสํ า รวจความต้ อ งในการใช้ บ ริ ก ารระบบระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ของ
นั ก ศึ ก ษาและความสามารถในการให้ บ ริ ก ารของศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ หากยั ง ขาดในด้ า นใด
มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุน เพื่อให้การให้บริการแก่นักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ศูนย์คอมพิวเตอร์ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ความรู้ ความ
เชี่ ย วชาญด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หลายๆ ท่ า นมาให้ ค วามคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ
พัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.2 วางระเบียบและการออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (มาตรา 22 (2) (3) (4) และ (5))
ให้ความเห็นชอบข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ รวม 20 ฉบับ แบ่งเป็น
1. ข้อบังคับ
2. ระเบียบ
3. ประกาศ
รวม

14 ฉบับ
3 ฉบับ
3 ฉบับ
20 ฉบับ

(รายละเอียด ภาคผนวก 1 หน้าที่ 55)
1.3 อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวมหรือยกเลิก
หลักสูตรการศึกษา (มาตรา 22 (6))
อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร และเปิด-ปิดหลักสูตร รวมจํานวน 165 หลักสูตร จําแนกเป็น
1. ปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จํานวน 91 หลักสูตร
2. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รที่ มี ผ ลกระทบต่ อ โครงสร้ า งและสาระสํ า คั ญ ของหลั ก สู ต ร จํ า นวน 60
หลักสูตร
3. เปิดหลักสูตรใหม่ จํานวน 7 หลักสูตร
4. ปิดหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร
5. เปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ จํานวน 4 หลักสูตร
(รายละเอียด ภาคผนวก 2 หน้าที่ 57)
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ตารางที่ 4 จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง และการเปิด-ปิดหลักสูตร
จํานวนหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบ

ปรับปรุง
หลักสูตรที่
ไม่กระทบ
โครงสร้าง
หลักสูตร

ปรับปรุง
หลักสูตรที่มี
ผลกระทบต่อ
โครงสร้างและ
สาระสําคัญ

เปิด
หลักสูตร
ใหม่

ปิด
หลักสูตร

เปิดสอน
หลักสูตร
โครงการ
พิเศษ

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
คณะโบราณคดี
6
คณะมัณฑนศิลป์
3
7
คณะอักษรศาสตร์
9
1
คณะศึกษาศาสตร์
3
10
คณะวิทยาศาสตร์
5
10
1
คณะเภสัชศาสตร์
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
5
11
2
คณะดุริยางคศาสตร์
1
1
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
2
3
คณะวิทยาการจัดการ
9
1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1
1
วิทยาลัยนานาชาติ
1
1
1
บัณฑิตวิทยาลัย
41
14
4
3
2
มหาวิทยาลัยศิลปากร (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)
2
คณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์
1
รวม
91
60
7
3
4
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรเดียวกันและมีการเสนอปรับปรุงมากกว่าหนึ่งครั้ง จะนับเป็นหนึ่งหลักสูตร

รวม
1
1
6
10
10
13
16
1
18
2
5
10
2
3
64
2
1
165

จากจํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง และการเปิด-ปิดหลักสูตร รวมทั้งหมด 165 หลักสูตร นํามา
เปรียบเทียบสัดส่วน แสดงได้ดังแผนภูมิที่ 3
แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง และการเปิด-ปิดหลักสูตร
ในปี พ.ศ. 2560
ปรับปรุงหลักสูตรที่มี
ผลกระทบต่อโครงสร้าง
และสาระสําคัญของ
หลักสูตร 36.36%

หลักสูตรใหม่ 4.24%
ปิดหลักสูตร 1.82%
เปิดสอนหลักสูตร
โครงการพิเศษ 2.42%

ปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่
กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร 55.15%
แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบจํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง และการเปิด-ปิดหลักสูตร ในปี พ.ศ. 2560
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1.4 อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด ทั้งของมหาวิทยาลัย
และที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ (มาตรา 22 (9))
1. ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จํานวน 4 ราย คือ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล
ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาทัศนศิลป์

รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ เตมียพันธ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยูร โมสิกรัตน์
ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการออกแบบภายใน

พระครูภาวนาวิมล (สุพรชัย สารธมฺโม)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพัฒนศึกษา

3. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 5,225 ราย จําแนกเป็น
ระดับปริญญา
1. ระดับบัณฑิตศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต
มหาบัณฑิต
2. ระดับปริญญาบัณฑิต
รวม

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (ราย)
146
733
4,336
5,225

คิดเป็นร้อยละ
2.79
14.03
82.99
100.00
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1.5 อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
(มาตรา 22 (12))
อนุ มั ติ ก ารตั้ ง งบประมาณรายรั บ และอนุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยจากเงิ น รายได้ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. การตั้งงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จํานวน
1,794,190,380 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1,900,513,360
868,032,600 บาท 2. เงินรายได้โครงการพิเศษ จํานวน
บาท (1. เงินรายได้โครงการปกติ จํานวน
799,061,680 บาท 3. เงินสะสม จํานวน 233,419,080 บาท)
3. ให้มหาวิทยาลัยใช้เงินคงคลังของมหาวิทยาลัย จํานวน 70 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1
(เรื่องเร่งด่วน)
1.6 พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ (มาตรา 22 (16))
1. เห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 1 ราย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 ราย ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ คือ

นายภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์

นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์

นายณรงค์ โชควัฒนา
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นางดวงสมร วรฤทธิ์

ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

นายปัญญา วิจินธนสาร

นางพรรณขนิตตา บุญครอง

ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว

ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม

นายสุมนต์ สกลไชย

นายโสภณ สุภาพงษ์

นายอนุชาติ คงมาลัย

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์

2. เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ดร.คุ ณ หญิ ง กษมา วรวรรณ ณ อยุ ธ ยา กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดํารงตําแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่
13 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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3. เห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ จํานวน 2
ราย คือ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต
เห็นชอบกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข
เห็นชอบกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

4. เห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์พิเศษ จํานวน
1 ราย คือ

รองศาสตราจารย์เสนอ นิลเดช
เห็นชอบกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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1.7 แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และ
กรรมการสภาวิชาการ (มาตรา 22 (17))
1. เห็นชอบผู้สมควรได้รับเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ จํานวน 1 ราย คือ

ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์
คณะโบราณคดี

2. แต่งตั้งรองอธิการบดี จํานวน 8 ราย ตามที่อธิการบดีเสนอ ดังนี้
ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผศ.ดร.ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
และกิจการพิเศษ

รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท์
รองอธิการบดี เพชรบุรี

อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์

ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ยกเว้น ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา
พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
24

3. แต่งตั้งคณบดี จํานวน 2 ส่วนงาน ดังนี้

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

4. เห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 87 ราย ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ และสภาวิชาการเสนอ โดยจําแนกเป็น
1.
2.
3.
4.

ตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ ขั้นสูง
รวม

จํานวน
59 ราย
17 ราย
8 ราย
3 ราย
87 ราย

5. แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ โดยประกอบด้วย
1) อธิการบดี
2) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3) รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
4) รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย กลุม่ สาขาศิลปะ
และการออกแบบ
5) ศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย กลุม่ สาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี นิลกรณ์

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย กลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์
7) อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
9) รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
10) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
11) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
12) รองศาสตราจารย์ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล
13) รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล่ํา
14) ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม
15) รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์
16) ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ
17) รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช
18) ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560)
1.8 แต่งตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใดๆ อันอยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอํานาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือบุคคลดังกล่าวทําการแทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ (มาตรา 22 (18))
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ เพื่ อ ช่ ว ยกลั่ น กรอง ให้ ค วามคิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะ ต่อการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย อาทิ
1. คณะกรรมการพิจารณาขอบเขตภาระงาน (TOR) ตัวชี้วัด (KPI) ข้อบังคับฯ การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และอัตราเงินเดือน เงิน
ประจําตําแหน่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรคนใหม่
2. คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองการต่ อ เวลาราชการให้ แ ก่ ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
4. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่
ของอธิการบดี
5. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
6. คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย
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7. คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร
8. คณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วังท่าพระ
9. คณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
10. คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี จํานวน 2 ส่วนงาน ดังนี้
10.1 คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี
10.2 คณะกรรมการสรรหาผู้ ส มควรดํ า รงตํ า แหน่ ง คณบดี ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(รายชื่อคณะกรรมการ ภาคผนวก 3 หน้าที่ 64)
1.9 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (มาตรา 22 (19))
1.

การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ

อธิการบดี
ในปี พ.ศ.2560 มีอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช ซึ่ง
ครบวาระการดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ มาดํารง
ตําแหน่งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560
1.1 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ
ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีที่ 4 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2559 - 12 มีนาคม
2560)
เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร จะครบ
วาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 12 มีนาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติให้ยกเว้นการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ 4 ของการปฏิบัติงาน และให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรอบปีที่ 4 ของการปฏิบัติงาน แล้วเสนอ
สภามหาวิทยาลัยทราบ
1.2 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มีดังนี้
1) สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
2) เห็นชอบร่าง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร ป ร ะ จํ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2560
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ตามที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ เสนอ
2. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งาน
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
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2. การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อื่นๆ ที่กําหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย
และที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 การทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
สภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบการทํ า ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากรกับมหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศ จํานวน 15 สถาบัน จาก 11 ประเทศ และการปรับเพิ่มและ
แก้ไขข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศ
จํานวน 3 สถาบัน จาก 2 ประเทศ สรุปดังนี้
 ทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ประเทศ
จํานวนสถาบัน
1) ญี่ปุ่น
1
2) ราชอาณาจักรสเปน
1
3) สมาพันธรัฐสวิส
1
4) สหพันธรัฐมาเลเซีย
2
5) สหรัฐอเมริกา
1
6) สหราชอาณาจักร
1
7) สาธารณรัฐเกาหลี
2
8) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
3
9) สาธารณรัฐประชาชนจีน
1
10) สาธารณรัฐฝรั่งเศส
1
11) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1
รวม
15
 ปรับเพิ่มและแก้ไขข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ประเทศ
จํานวนสถาบัน
1) สหราชอาณาจักร
1
2) สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2
รวม
3

(รายละเอียด ภาคผนวก 4 หน้าที่ 69)
 มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป คือ
1) กรณีเป็นการเสนอขอทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับใหม่ ให้
นําเสนอกิจกรรม/โครงการ ความร่วมมือที่จะดําเนินการในแต่ละปีให้ชัดเจน
2) กรณีเป็นการต่อระยะเวลาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ให้นําเสนอ
กิจกรรม/โครงการ ความร่วมมือที่ได้ดําเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งนําเสนอกิจกรรม/
โครงการ ที่จะดําเนินการในช่วงต่อระยะเวลาข้อตกลงความร่วมมือ ในแต่ละปีให้
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ชัดเจน
3) ควรจัดทํารายงานประจําปีเรื่องการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบัน
ในต่างประเทศ โดยมีข้อมูลต่างๆ อาทิ จํานวนสถาบันที่จัดทําข้อตกลงความร่วมมือ
จํานวนนักศึกษา อาจารย์ แลกเปลี่ยน กิจกรรมที่ได้ดําเนินการร่วมกัน และรายงานให้
สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย
4) ในการจั ด ทํ า ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ การจั ด การเรี ย นการสอน การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา รูปแบบการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยควรเน้นเรื่อง
digital
transformation ให้มากขึ้น เนื่องจากจะมีบทบาทที่สําคัญยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลง
สังคมโลกในทุกด้าน นอกจากนั้นควรนําเรื่อง digital transformation ไปเป็น
ประเด็นหนึ่งในการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
(Retreat) ด้วย
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการต่ออายุราชการ และพิจารณาอนุมัติการต่อเวลาราชการ
ของอาจารย์
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560) โดย
ประกอบด้วย
1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
รองประธานกรรมการ
3) นายอนุชาติ คงมาลัย
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
5) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ
6) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
กรรมการ
7) ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
กรรมการ
8) อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล
กรรมการ
2. เห็นชอบให้ต่อการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร สายวิชาการ ที่เปลี่ยน
สถานภาพมาจากข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561) จํานวน 1 ราย คือ
รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
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2.3 การประกันคุณภาพการศึกษา
1. เห็ น ชอบแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
 มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป คือ
1) มหาวิทยาลัยควรสร้างความตระหนัก กระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์แต่
ละคณะวิชาเห็นความสําคัญของการทํางานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม หรือแก้ปัญหา
ของประเทศให้ ม ากขึ้ น และการวั ด ความสํ า เร็ จ ของการวิ จั ย ควรพิ จ ารณาจาก
ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดกับสังคม เพื่อให้งานวิจัยมีประโยชน์และมีคุณค่ามากขึ้น
2) คณะวิชา มหาวิทยาลัย ควรพิจารณาปัญหา/โจทย์ในการทําวิจัยร่วมกัน
และสามารถบูรณาการได้ทั้งการเรียนการสอน การทํางานวิจัยส่วนบุคคล รวมทั้งควร
มีการวิจัยเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์กันให้มากขึ้น
3) ผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปควรหาแหล่งทุนวิจัย
จากภายนอกให้มากขึ้น เช่น ทุนจาก สกว. หรือต่างประเทศ
2. เห็นชอบ
2.1 รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดั บคณะวิชา/
หน่วยงาน เทียบเท่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559
2.2 รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ประจํ า ปี
การศึกษา 2559
 มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป คือ
1) ควรวางแผนปรับปรุงการทํางานด้านกิจการนักศึกษา ซึ่งมีคะแนนผลการ
ประเมินลดลงต่อเนื่อง อาทิ การให้ความรู้แก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรม โครงการ
ต่างๆ การกํากับติดตามและประเมินผลกิจกรรม โครงการ รวมทั้งด้านหลักสูตรซึ่งยัง
มีบางหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) ควรวางแผนพัฒนาการทํางานในด้านที่มีคะแนนผลการประเมินสูง อาทิ
การบริการวิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรกําหนด
ตัวชี้วัด การทํางานให้มีความท้าทายมากขึ้น
3) ควรวางแผนนําผลงานศิลปะ และการออกแบบที่มหาวิทยาลัย คณะวิชา
หน่วยงานมีจํานวนมาก มาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าและมูลค่าให้มากขึ้น
3. เห็นชอบการส่งหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์การเผยแพร่หลักสูตร
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications
Register) จํานวน 59 หลักสูตร ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2.4 พิจารณาเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร
เมื่อ ผู้บ ริห ารมหาวิท ยาลัย มาดํา รงตํา แหน่ง สภามหาวิท ยาลัย จะพิจ ารณากํา หนดเงิน เดือ น
และเงิน ประจํา ตํา แหน่ง ตามประกาศมหาวิท ยาลัย ศิล ปากร เรื่อ ง บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง เงินประจํา
ตําแหน่ง ค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์วิธีการจ่าย ลงวันที่ 22 กันยายน 2559
ในปี พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. รองอธิการบดี จํานวน 8 ราย
3. คณบดี หัวหน้าส่วนงาน จํานวน 11 ราย คือ
1) คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
2) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3) คณบดีคณะโบราณคดี
4) คณบดีคณะอักษรศาสตร์
5) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
6) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
7) คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
8) คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
9) ผู้อํานวยการหอศิลป์
10) ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
11) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

31

3. การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ทีส่ ภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
สภามหาวิ ทยาลั ยได้ แ ต่ งตั้ ง คณะกรรมการชุดต่ างๆ เพื่อช่ ว ยกลั่นกรองงาน ให้ค วามคิดเห็ น
ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย โดยในรอบปี 2560 (มกราคม 2560 – ธันวาคม 2560) คณะกรรมการชุด
ต่างๆ ได้มีการดําเนินการ และได้รายงานการทํางานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ โดยสรุปดังนี้
3.1 คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพือ่ การปรับเปลีย่ นสถานะของมหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานกรรมการ)
1. พิจารณา ร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ จํานวน 8 ฉบับ คือ
1) ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้าง
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
2) ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณาต่อการ
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรสายวิชาการ พ.ศ. ....
3) ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ....
4) ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. ....
5) ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ พ.ศ. ....
6) ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยแผนอัตรากําลังบุคลากร การกําหนดกรอบ
อัตรากําลังบุคลากร และการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ....
7) ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณาต่อการ
จ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจําที่จะเกษียณอายุ พ.ศ. ....
8) ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดตั้ง การรวม และ
การยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในส่วนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ......
2. พิจารณาโครงสร้างองค์กร จํานวน 3 หน่วยงาน คือ
1) ร่าง โครงสร้างองค์กรและการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
2) ร่าง โครงสร้างสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และโครงการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University Food
Innovation Hub (SU-FIH)
3) ร่ า ง โครงสร้ า งสถาบั น ศิ ล ปสถาปั ต ยกรรมไทยเฉลิ ม พระเกี ย รติ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
(Chalermprakiat Institute of Thai Art and Architecture)
3. ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อมหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้
1) การปรับโครงสร้างองค์กร
มหาวิทยาลัยควรคํานึงถึง การลดขั้นตอนการทํางาน การบูรณาการทํางานร่วมกัน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
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2) การปรับปรุงวังท่าพระ
2.1) การกําหนดนโยบาย หรือการดําเนินการใดๆ มหาวิทยาลัย คณะวิชา ควรยึดประโยชน์ของ
นักศึกษาเป็นหลัก โดยเฉพาะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
2.2) ผู้บริหาร คณะวิชาควรดําเนินการ
2.2.1) ปรึกษาหารือ สื่อสาร ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับคณาจารย์และบุคลากรเพื่อหาแนว
ทางการดําเนินการ และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
2.2.2) ควรสื่อสารให้นักศึกษา ผู้ปกครอง ทราบข้อมูล ความคืบหน้าในการดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง
2.2.3) ควรเปิดโอกาส ช่องทางให้ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ซึ่งพร้อมที่จะช่วยเหลือ
มหาวิทยาลัย คณะวิชาได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย อาทิ การระดมทุน การให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะทําให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ ความรักต่อมหาวิทยาลัยมากขึ้น
2.2.4) ควรแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ ที่เกีย่ วกับ
การปรับปรุงวังท่าพระทั้งหมด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย
3) การต่ออายุราชการ
3.1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์ วิธีการการต่ออายุราชการ อาทิ
การให้มหาวิทยาลัยมีสิทธิเสนอชื่ออาจารย์เพื่อขอต่ออายุราชการได้
3.2) ผู้ที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ควรได้รับการต่ออายุราชการโดยอัตโนมัติ แต่ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด อาทิ เรื่องสุขภาพ ภาระงาน เป็นต้น
4) การบริหารวิชาการ
4.1) ควรสื่อสาร ทําความเข้าใจกับคณาจารย์ในส่วนงาน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และ
ดําเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส
4.2) มหาวิทยาลัยควรนําเงินค่าบํารุงมหาวิทยาลัยที่ได้รับจากโครงการบริการวิชาการส่วนหนึ่ง
มาสมทบเข้ากองทุนการวิจัยและสร้างสรรค์ ซึ่งจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรโดยส่วนรวมของมหาวิทยาลัย
อาทิ การสนับสนุนการนําเสนอ/การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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3.2 คณะกรรมการพิจ ารณากลั่น กรองข้อ กฎหมายเพื่ อการปรับ เปลี่ย นสถานะของมหาวิ ท ยาลัย เป็ น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
กรรมการ)
คณะกรรมการ ได้พิจารณาร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 13 ฉบับ ดังนี้
1. ร่าง ข้อบังคับ จํานวน 12 ฉบับ
1) ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ....
2) ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ....
3) ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ...
4) ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. ....
5) ร่า ง ข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ศิล ปากรว่า ด้ว ยการรัก ษาการแทน การมอบอํ า นาจให้
ปฏิบัติการแทน และการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. ...
6) ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการประชุมและวิธีการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....
7) ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้าง
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
8) ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณาต่อการ
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรสายวิชาการที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ พ.ศ. ....
9) ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ....
10) ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ....
11) ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ….
12) ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. ...
2. ร่าง ระเบียบ จํานวน 1 ฉบับ คือ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดลําดับอาวุโสของผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี พ.ศ. ....
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3.3 คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร (นางพรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ)
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2560 สรุปได้ดังนี้
1. การติด ตามรายงานการสอบบั ญ ชี แ ละงบการเงิ น ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2558 ของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สืบเนื่องจากรายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 อยู่ในเกณฑ์ไม่แสดงความเห็น และงบการเงินปี 2558 อยู่ระหว่างการสรุปผลการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและปรึกษาหารือ ได้แก่ ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการกลุ่มสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน และผู้จัดการอาวุโส บริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด (PwC) และสั่งการให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการให้ข้อมูลและตอบประเด็นสําคัญของการตรวจสอบ โดยในที่สุดสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้สรุปผลการตรวจสอบและรายงานงบการเงิน ปี 2558 แบบมีเงื่อนไข ซึ่งนับว่ามีความคืบหน้าในการ
คลี่คลายเรื่องสําคัญที่เป็นผลดีเป็นลําดับ ตามรายงานการสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี 2558
2. การติดตามการดําเนินงานของฝ่ายบริหารในการแก้ไขข้อสังเกตในรายงานการสอบบัญชีและ
รับรองงบการเงินของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจําปี 2558 และข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบ
การเงิน ปี 2558
เรื่องเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีในประเด็นสําคัญ 4 เรื่อง ที่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้
รายงานไว้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รับทราบแผนดําเนินการแก้ไขของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจสอบฯ
ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการแก้ไขข้อสังเกตของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เช่น การติดตามให้
มีการจัดทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารให้ถูกต้อง การติดตามหาข้อเท็จจริงของบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดใน
นามมหาวิทยาลัยแต่ไม่ปรากฏในหลักฐานทางบัญชีและงบการเงินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งข้อเสนอแนะอื่นๆ
นอกจากนั้นข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินให้มหาวิทยาลัยเร่งรัดดําเนินการ
เพื่อแก้ไขประเด็นเหล่านั้น
3. การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ด้านการเงินการบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยในการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยให้ศึกษาแนวทางในการดําเนินงานจากมหาวิทยาลัย
ในกํ า กั บ ของรั ฐ ที่ นํา ระบบดัง กล่ า วมาใช้ แ ละประสบความสํา เร็ จ เป็น แบบอย่า ง และเสนอแนะให้ แ ต่ งตั้ ง
คณะทํางาน จัดหาบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งให้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบดังกล่าวให้ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
4. การพิจารณากฎกติกาเกี่ยวกับระบบการคลัง และระบบการตรวจสอบภายใน
ได้ดําเนินการร่างกฎกติกาของระบบตรวจสอบ ได้แก่ ร่างข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. .... และพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. .... หมวดบัญชีและการตรวจสอบ
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5. การกํากับดูแลสํานักงานตรวจสอบภายใน
ให้ ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ แผนการตรวจสอบเพื่ อช่ ว ยสนั บสนุ น งานจํ า เป็น เร่ งด่ ว นของ
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการให้การสนับสนุนในการคลี่คลายประเด็นข้อสังเกตของสํานักงานตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีธนาคารและเงินรับฝาก และให้นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากการ
ตรวจสอบมารวบรวม และสื่อสารแก่ผู้ปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักการควบคุม
ภายในที่ดีต่อไป
6. การบริหารโครงสร้างด้านการเงินและการบัญชี และการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี
และการตรวจสอบภายใน
เห็นควรให้ฝ่ายบริหารกําหนดนโยบาย ขั้นตอนการดําเนินงานในแต่ละกระบวนการให้ชัดเจน
โดยกําหนดให้มีการออกคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
เป็นการเฉพาะสําหรับนักบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และเห็นควร
ให้กําหนดโครงสร้างงานบัญชีให้ชัดเจน โดยเน้นให้มีศูนย์บัญชีเพียงที่เดียว โดยที่งานการเงินและงานพัสดุยังคง
เดิมคือกระจายอํานาจให้ดําเนินการแต่ละวิทยาเขตได้ และต้องชี้แจงทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างใหม่นี้ด้วย
7. การทบทวนการนํามาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาใช้ในการบันทึก
บัญชี
ให้ทบทวนนโยบายการบัญชีที่ใช้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ (PAE) ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยใช้นโยบายการบัญชีภาครัฐในการบันทึกบัญชี จึงเห็นควรให้
มหาวิทยาลัยทบทวนมาตรฐานการบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และปรับให้มีการใช้มาตรฐานการบัญชีแบบเต็มรูป
โดยให้ ดํา เนิ น การศึ ก ษาความแตกต่ า งของหลั ก การบั ญ ชี แ ละคํ า นวณผลกระทบที่ อ าจเกิ ดขึ้ น จากการนํ า
มาตรฐานการบัญชีใหม่มาใช้ รวมทั้งให้ดําเนินการจัดทําแผนงานที่เป็นระบบในการปรับใช้มาตรฐานการบัญชี
ใหม่
3.4 คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน (นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ) (ในช่วง มกราคม – 11 ตุลาคม 2560)
1.คณะกรรมการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) การดําเนินการจัดซื้อระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) เป็นการเร่งด่วน
2) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3) ร่ า ง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เรื่ อ งกํ า หนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 4 ฉบับ
4) ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมพิเศษ
ของนักศึกษาโครงการพิเศษ จํานวน 1 ฉบับ
5) ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเก็บเงินบํารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จาก
นักเรียนในหลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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6) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ
12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
2.ให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดทําแผน โดยสรุปดังนี้
2.1 การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
1) ควรพิ จ ารณาทบทวนและปรั บ ปรุ ง ตั ว ชี้ วั ด ของแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น ให้ มี ค วาม
สอดคล้องกับการกําหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน (KPI) ของอธิการบดีที่จะมารับตําแหน่งใหม่ เพื่อแสดงถึงการ
ผลักดันด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยจัดทําเป็น Road Map แต่ละปี วัดเฉพาะตัวชี้วัดที่สําคัญและ
ไม่ควรมีจํานวนมากเกินไป หรือเลือกโครงการที่สําคัญในแต่ละปี
2) แผนกลยุทธ์ทางการเงินในทุกยุทธศาสตร์ควรมีการกําหนดโครงการ งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ ที่แสดงถึงการผลักดันมาตรการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมปฏิบัติได้จริง ตัวชี้วัดที่ระบุค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดทั้งร้อยละและปริมาณที่บรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่กําหนด รวมทั้งกําหนดระยะเวลาที่
จะบริหารจัดการในแต่ละเรื่องไว้ด้วย
3) ควรจัดทําแผนหารายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงทิศทางในการแสวงหางบประมาณ
จากแหล่งอื่น อันจะนําไปสู่การพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน
4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินควรเชิญที่ปรึกษามืออาชีพที่มีประสบการณ์ เพื่อ
แนะนําพัฒนาระบบให้ทันต่อการรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและจัดตั้งคณะกรรมการบริการ
จัดการโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้มีความชํานาญด้านเทคโนโลยี
ทุกระดับที่รับผิดชอบ สามารถบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐานสากลจนสํานักงานตรวจ
เงินแผ่นดินสามารถรับรองรายงานการเงินได้เร็วที่สุด
2.2 ควรจัดทําแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีโครงการทุกด้าน รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นระยะเร่งด่วน และต่อเนื่องจนสิ้นแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยนํา
เงินรายได้มาใช้ในการดําเนินงานแผนดังกล่าว
3.5 คณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ)
1.คณะกรรมการ ได้จัดทําร่างข้อบังคับ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 6 ฉบับ ดังนี้
1) ร่ า งข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. ……
2) ร่ า งข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การดําเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ……
3) ร่างบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ปรับเป็น ร่าง
คํารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
4) ร่างคํารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งคณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ
5) ร่างสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหน่งอธิการบดี
6) ร่ า งสั ญ ญาจ้ า งเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ตํ า แหน่ ง คณบดี แ ละหั ว หน้ า ส่ ว นงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
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2.ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้น
สูง เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์วิธีการจ่าย (ฉบับที่...) ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา
3.6 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ)
คณะกรรมการ ได้พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรร้องมา
จํานวน 4 ราย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการพิจารณาร้องทุกข์แล้ว
3.7 คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ)
คณะกรรมการได้พิจารณาการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 87 ราย สรุปได้ดังนี้
ตําแหน่งทางวิชาการ
มีผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
(ราย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
59
รองศาสตราจารย์
17
ศาสตราจารย์
8
ศาสตราจารย์ ขั้นสูง
3
รวม
87
3.8 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (มีจํานวน 3 ชุดย่อย) ได้พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรและ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 69 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จํานวนหลักสูตรที่เสนอสภามหาวิทยาลัย
49
15
5
69
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3.9 คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นายสุมนต์ สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ)
คณะกรรมการได้พิจารณาให้กลั่นกรอง ร่างประกาศ ข้อบังคับ ก่อนนําสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้
1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่ง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ชื่อตําแหน่ง และ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่ง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ชื่อตําแหน่ง และ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของลูกจ้างมหาวิทยาลัย
3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่ง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ชื่อตําแหน่ง และ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
4. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยแผนอัตรากําลังบุคลากร การกําหนดกรอบอัตรากําลัง
บุคลากร และการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ....
3.10 คณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วังท่าพระ (นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ)
ในปี พ.ศ.2560 คณะกรรมการ ได้ดําเนินการโดยสรุปดังนี้
1.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยดําเนินการ จํานวน 2 ชุด คือ
1.1 คณะอนุกรรมการประเมินงานและเตรียมงานการปรับปรุงวังท่าพระ โดยมีหน้าที่ทําข้อสรุป
เสนอความเห็นเกี่ยวกับค่างานของโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เสนอต่อคณะกรรมการที่
ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วังท่าพระ
1.2 คณะอนุกรรมการดําเนินการจัดทํารายละเอียดจัดจ้างโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ
2.พิจารณาแนวทางการดําเนินงาน คือ
2.1 ระยะเวลาปรับปรุงพื้นที่วังท่าพระกําหนดควรแล้วเสร็จภายใน 18 เดือนหลังจากการทํา
สัญญาจ้าง
2.2 แนวทางการจัดทําสัญญาจ้างกับผู้รับเหมา มี 2 แนวทาง คือ สัญญาเดียว โดยมีผู้รับเหมา
เพียงรายเดียว และสัญญาแยก โดยมีผู้รับเหมาหลายราย
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3 . 1 1 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์)
(นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ)
คณะกรรมการได้จัดทํา
1) ร่าง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
2) ดําเนินการการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

3.12 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเท่าคณะ (ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ)
คณะกรรมการได้จัดทํา คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ส่วนที่ 3
การจัดกิจกรรม โครงการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ในปี พ.ศ. 2560 มีการจัดกิจกรรม โครงการของสภามหาวิทยาลัย จานวน 2 โครงการ คือ
1. โครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยสนทนาและรับทราบข้อมูล
ในด้านต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
เนื่ อ งจากมี พ ระราชโองการโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เมื่ อ วั น ที่ 21 สิ ง หาคม 2560 จึ ง มี ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ชุ ด ใหม่ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ดังนั้นเพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป สภามหาวิทยาลัยจึง
มอบหมายให้สานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบ
ข้อมูลในด้านต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้ อ งประชุม นริ ศ รานุ วัด ติว งศ์ ส านั กงานอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากร ตลิ่ งชั น กรุง เทพฯ การจั ด
โครงการฯ สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
1
กรรมการสภามหาวิทยาลันและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
1. นายกสภาฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
2. รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
3. คณบดี ผู้อานวยการศูนย์ สถาบัน สานัก
รวม

จานวนทั้งหมด
31
17
15
63

จานวนผู้เข้า
ร่วมประชุม
21
10
13
44

คิดเป็นร้อยละ
67.74
58.82
86.66
69.84

2) วัตถุประสงค์
1
2.1 เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
2.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

3) สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
1
3.1 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย อาทิ
 องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
 อานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย
 สานักงานสภามหาวิทยาลัย
 คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
 รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2560
3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และ
แผนพัฒ นามหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 3 เป้ าหมาย ส าหรับ ในปี พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นการทางาน ดังนี้
เป้าหมายที่ 1 การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีมาตรฐานสากล
1) ดาเนินการประเมิน QS Start Rating ซึง่ มหาวิทยาลัยคาดหวังที่ 4 ดาว
2) เดือน ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม QS Subject
Focus Summit ในหัวข้อ Totally Art (& Design) Summit
3) เปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป คือ วิชาศิลปากรสร้างสรรค์
4) จัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมการศึกษา
5) นโยบาย Student First
เป้าหมายที่ 2 เป็นองค์กรที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
1) จัดทาข้อบังคับ ระเบียบที่สาคัญ อาทิ โครงสร้างองค์กร การเงินงบประมาณ และการ
บริการวิชาการและวิจัย
2) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นเรื่อง การเงินงบประมาณ และการบริหารงาน
บุคคล
3) การจัดทาแผนพัฒนา อาทิ แผนพัฒนา City Campus ซึ่งคาดว่าจะเสนอสภา
มหาวิทยาลัยภายในสิ้นปีนี้ และแผนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งคาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2561
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการวิจัย บูรณาการ และความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกและชุมชน
1) จัดทาโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมและชุมชน โดยเน้นเรื่องนวัตกรรม ซึ่งจะมีการ
ดาเนินการในปี พ.ศ. 2561
2) การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในวิทยาเขต ศูนย์อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
4) สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
1
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการ
ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยสรุป คือ
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4.1 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย โดยสรุปคือ
1) การทาหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติห น้าที่ตามบทบาทความรับผิดชอบได้
ครบถ้วน แต่ควรพัฒนาการดาเนินงานให้มากขึ้น โดยเฉพาะการกาหนดนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ มี
ความชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาคม และเผยแพร่ให้ทราบมากขึ้นผ่านสื่อต่างๆ
2) งานด้านวิชาการ หลักสูตร สภามหาวิทยาลัยควรทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายการ
พัฒนานักศึกษาให้มากขึน้
3) การกากับ ติดตามการดาเนินงาน ควรปรับวิธี อาทิ การจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วน
การติดตามอย่างต่อเนื่องและเน้นเชิงผลลัพธ์
4) การประเมิน ผู้ บ ริห าร ควรเน้นการนาไปใช้ประโยชน์ ดาเนินการให้ ทันตามเวลาที่
กาหนดในข้อบังคับ
5) ควรเน้นการสื่อสาร การทางานที่มีส่วนร่วมกับบุคลากร นักศึกษาให้มากขึ้น อาทิ ควร
จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร รับฟังความคิดเห็น และปัญหาต่างๆ
6) การประชุมสภามหาวิทยาลัย ควรมีวาระเชิงนโยบายมากขึ้นและบริหารการประชุมให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้
7) การสนับสนุนให้สานักงานสภามหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งมากขึ้น
4.2 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยสรุปคือ
4.2.1 การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้าน / ปัญหา อุปสรรค
1. การเป็นมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ป รั บ เ ป ลี่ ย น
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐแล้ว แต่การทางาน การพัฒนา
งานตามพั น ธกิ จ ต่ า งๆ ยั ง มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงน้อย

2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ส่วนงาน

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
1. ควรหามาตรการ วิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีการปรับตัวและ ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทางานให้มากขึ้น
2. ควรนามาตรา 7 และมาตรา 8 ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2559 มาพิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินงาน และการพัฒนา
มหาวิทยาลัยด้วย โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากร
อาทิ
มาตรา 7 กาหนด ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและ
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง มี วั ต ถุป ระสงค์ให้การศึกษา ส่ ง เสริม ประยุ กต์ และพั ฒ นา
วิชาการ วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ และอย่างมีคุณภาพในทางสุนทรียะ ศิลปะ
และวิทยาการ เน้นความงาม ........
มาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัย
คานึงถึง ความเป็นเลิศทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ ความมีเสรีภาพและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม
……….
มหาวิทยาลัย ส่วนงาน ควรมีการประชุมระดมความคิดร่วมกัน ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และส่วนงาน อาทิ
- การกาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายในการทางานของตนเองเพื่อให้
สอดคล้องกับการทางาน โดยควรมีความท้าทาย มีการพัฒนาที่สูงขึ้น หรือ
การเทียบเคียงกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การทางานมีการพัฒนามากขึ้น
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ด้าน / ปัญหา อุปสรรค

3. ด้านวิชาการ
 หลักสูตร
- การบริ ห ารหลั ก สู ต ร การ
ปรับปรุง การเปิ ดปิดหลักสูตร ส่ว น
ใหญ่ ด าเนิ น การโดยภาควิ ช า และ
เสนอคณะ มหาวิ ท ย าลั ย สภ า
มหาวิทยาลัย ตามลาดับ บทบาทของ
สภามหาวิทยาลัย ในการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาหลักสูตรจึงมีน้อย
- การปรับเปลี่ยนด้านวิชาการ
ของภาควิ ช า คณะวิ ช า ไม่ ทั น กั บ
สถานการณ์ และบริบทความเปลี่ยน
แปลง
- ปัจจุบันภาควิชา คณะวิชามี
ปัญหาส าคัญเร่ง ด่ว นหลายประการ
โดยเฉพาะ เรื่อง จานวนนักศึกษามี
แนวโน้มลดลง ซึ่งจาเป็นจะต้องเร่ง
แก้ไข

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
- ระดมความคิด ในด้ า นที่ เป็ น ปั ญ หาส าคัญ ๆ อาทิ หลั กสู ต ร การ
บริ ห ารการเงิ น การจั ด ท างบประมาณ การสื่ อ สาร แล้ ว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อไป
 หลักสูตร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ควรมีบทบาทในการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนางานด้านวิชาการในเชิงรุก และให้ข้อเสนอแนะ มากขึ้น อาทิ
1. มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มี ส ภาวิ ช าการและมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในหลากหลายด้าน ควรจัดประชุมระดมความคิดเพื่อกาหนด
ทิศทางการพัฒนางานด้านวิชาการ โดยการวิเคราะห์ปัญหาจุดแข็ง จุดอ่อน
การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย การจัดการเรียนการสอน ฯลฯ ซึ่งในการ
ดาเนินการดังกล่าว อาจจะศึกษาข้อมูลแนวทางการพัฒนาในต่างประเทศมา
ประกอบการพิจารณาด้วย
2. มหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอข้ อ มู ล การระดมความคิ ด ต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
3. สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการ
ซึ่งอาจจะเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจ หรือคณะกรรมการประจา เพื่อให้
ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ
 การจัดการเรียนการสอน
พั ฒ นาอาจารย์ และปรั บ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน ให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง นาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียน
การสอนมากขึ้น โดยเฉพาะในการจั ด การเรีย นการสอนวิ ช าพื้ น ฐานที่ มี
นักศึกษาเรียนจานวนมาก
 การพัฒนานักศึกษา
1. การจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
2. การดาเนินการตามนโยบาย Student First

4. ด้านการบริหาร
 การบริ ห ารการเงิ น การ
จัดทางบประมาณ
- งบประมาณแผ่นดิน ที่ได้รับ
จัดสรรมีแนวโน้มลดลง
- นโยบายของรั ฐ บาลมี ก าร
เปลี่ยนแปลงทุกปี และมีงบประมาณที่
เป็นนโยบายเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัย
ต้องเร่งดาเนินการ เพื่อขอรับจัดสรร
งบประมาณ อาทิ งบบูรณาการภาค
- งบประมาณด้านบุคลากร มี
สัดส่วนเพิ่มขึ้นมาก
- การปรั บ เปลี่ ย นระบบการ

 ด้านการเงิน การจัดทางบประมาณ
1. ควรวางแผน การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ
เงินรายได้ ทั้งของส่วนงาน และส่วนกลางของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
และพัฒนาระบบให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2. ควรมีการประสานการทางานร่วมกันระหว่างส่วนงานและกอง
คลัง ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การทางานมีความสอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3. การเตรียมความพร้อมในการเสนอคาของบประมาณ กิจกรรม/
โครงการ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทันการณ์ อาทิ งบบูรณาการ
ภาค
4. ควรระมัดระวังงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากร ซึ่งมีสัดส่วนและ
แนวโน้มเพิ่มขึ้น (ประมาณร้อยละ 60 ของงบประมาณเงินรายได้) จึงควร
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ด้าน / ปัญหา อุปสรรค
จัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุ

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จัดทาแผน แนวโน้มค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนเพื่อมิให้กระทบต่อ งบประมาณด้าน
อื่นๆ
 การหารายได้
1. ควรจัดทาแผนพัฒนาเชิงธุรกิจ เพื่อหารายได้อื่นๆ มาสนับสนุนงบ
ประจา
2. มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด ศูน ย์ บ ริก ารวิ ช าการในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อให้
หน่ ว ยงานภายนอกสามารถมาใช้ บ ริ การ และเป็ น การสร้า งรายได้ ให้แ ก่
มหาวิทยาลัย
 การตรวจสอบภายใน
1. ควรขอความร่วมมือจากทุกส่วนงาน ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ
โดยเคร่งครัด
2. ในการนาระบบ ERP มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี
ผู้บริหารส่วนงาน ควรร่วมกันพิจารณาและแจ้งความประสงค์ว่าต้องการ
รูปแบบใด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
การด าเนิ น การส่ ว นหนึ่ ง ยั ง
1. ควรเร่งพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อรองรับ สนับสนุนการทางานตาม
มีความล่าช้า
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. ควรนาข้อมูลสารสนเทศ (IT) ระบบ ERP และมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารงาน และการตัดสินใจมากขึ้น
 การสื่อสาร
ยังมีน้อย

 การสื่อสาร
1. ควรเพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ
อาทิ เชิญผู้เชี่ยวชาญมาช่วยให้คาปรึกษา
2. ควรมีการสื่อสาร และรับฟัง ความเห็น และการมีส่ วนร่ว มจาก
ผู้ แ ทนกลุ่ ม ต่ า งๆ ให้ ม ากขึ้ น อาทิ สภาคณาจารย์ แ ละพนั ก งาน สมาคม
นักศึกษาเก่า
3. คว รเพิ่ ม ช่ อ ง ทา งก ารสื่ อส าร ให้ ม าก ขึ้ น อา ทิ ตั้ ง คณ ะ
กรรมการที่ปรึกษาในส่วนงาน หรือวิทยาเขต เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา มี
ช่องทางในการสื่อสาร และสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

 การบริหารงาน
 การบริหารงาน
- การท างานแยกเป็ น ส่ ว นๆ
1. ควรเร่ ง ด าเนิ น การเรื่ อ งการปรั บ เปลี่ ย นภายในมหาวิ ท ยาลั ย
ต่างคนต่างทา
โครงสร้างองค์กร เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- บุ ค ลากรให้ ค วามสนใจกั บ
2. ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและการทางานในลักษณะ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยน้อย บูรณาการร่วมกันให้มากขึ้น อาทิ เชิญบุคลากรที่มีความสามารถมาร่วมงาน
การปรับระบบการทางาน
5. ด้านบุคลากร
1. บุคลากรต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการยอมรับ
- การปรับตัว การปรับเปลี่ยน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพมาก
การท างานให้ทัน กับ สถานการณ์ ยั ง ขึ้น
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ด้าน / ปัญหา อุปสรรค

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
มีน้อย
2. การสื่อสาร การสร้างความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจระบบ
- ความสนใจ การมี ส่ว นร่ว ม การทางานของมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยมาก
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยมีน้อย
ขึ้น
- ความตระหนักว่าตนเองเป็น
3. สร้างความรัก ความรู้สึกเป็นเจ้าของ (sense of belonging) ทั้ง
ส่วนหนึ่งขององค์กรมีน้อย
บุคลากร และนักศึกษาทุกวิทยาเขต
6. ด้านบริการวิชาการ
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7. ธรรมาภิบาล
8. สมาคมนักศึกษาเก่า

9. สภาคณาจารย์และพนักงาน

ควรนากิจกรรม โครงการต่างๆ ที่จะดาเนินการ มารวมกันเป็น package
เพื่อให้มีคุณค่าและประโยชน์มากขึ้น แล้วนาเสนอ สื่อสาร ให้สังคมได้ทราบ
ถึงประโยชน์ ผลลัพธ์ที่สังคมและประเทศชาติจะได้รับ
การบริหารจัดการที่มีอิสระ มีการมอบอานาจมากขึ้น จาเป็นต้องมีระบบการ
กากับติดตาม การตรวจสอบ ที่มากขึ้น ผู้บริหารทุกระดับควรทาความเข้าใจ
และยอมรับการตรวจสอบด้วย
1. สมาคมนักศึกษาเก่า จะหาแนวทางสนับสนุน การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ การสร้างเครือข่ายต่างๆ
2. ขอความร่วมมื อมหาวิท ยาลั ยสนับ สนุน การทางานของสมาคม
นักศึกษาเก่าด้วย เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สมาคม
การทางานร่วมกับมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย อย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย

4.2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ด้าน
1. การประชุมสภามหาวิทยาลัย

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรในแต่ละวิทยาเขต การเยี่ยมชมแต่
ละวิทยาเขต เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เห็นสภาพ และเข้าใจใน
บริบทของแต่ละวิทยาเขตที่มีความแตกต่างกัน และจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ทาหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ในการให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพและความต้องการที่
แท้จริงของมหาวิทยาลัย คณะวิชา หน่วยงาน และนักศึกษา
2. ควรมีการจัดประชุมระดมความคิดในด้านที่เป็นปัญหาสาคัญๆ โดยระดม
ความคิดในลักษณะกลุ่มย่อย อาทิ
- ด้านหลักสูตร
- การบริหารการเงินและการหารายได้
- การบูรณาการความรู้เพื่อชุมชนและสังคม
3. ควรมอบอานาจให้มหาวิทยาลัยในบางเรื่อง เพื่อลดงานประจาของสภา
มหาวิทยาลัยลง
4. เรื่องที่นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาควรมีข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ
ต่อการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ควรพิจารณา
ด้วยความรอบคอบ
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ด้าน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
2. การกากับ ติดตามการดาเนินการ ควรจัดลาดับความสาคัญของเรื่องที่จะกากับติดตาม โดยเฉพาะเรื่องสาคัญๆ
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อาทิ การปรับปรุงวังท่าพระ ระบบเทคโนโลยี และกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ ควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจา และคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อ
ช่วยกลั่นกรองงาน ให้สภา
ช่วยกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่ครอบคลุมอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
และการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย
4. ด้านวิชาการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ควรมี บ ทบาทเชิ ง รุ ก มากขึ้ น อาทิ การแต่ ง ตั้ ง
การพัฒนาหลักสูตรส่วนใหญ่ คณะกรรมการด้านวิชาการ
ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย ภ า ค วิ ช า ส ภ า
มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใน
การกาหนดนโยบาย การช่ว ยแก้ไ ข
ปัญหาต่างๆ มีน้อย
5. การสื่อสารและการมีส่วนร่วม
ควรมีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลของสภามหาวิทยาลัย และการมีส่วนร่วม
จากผู้แทนกลุ่มต่างๆ ให้มากขึ้น อาทิ สภาคณาจารย์และพนักงาน นักศึกษา
สมาคมนักศึกษาเก่า

47

2. การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2560
สภามหาวิทยาลัย ศิลปากรกาหนดให้ มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลั ย ปีล ะ 1 ครั้ง
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองและนาผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ต่อไป นั้น
สาหรับการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้ ง ที่ 5/2560 วัน ที่ 17 พฤษภาคม 2560 ได้ แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการด าเนิ นการประเมิ น ตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธานกรรมการ ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1) ขั้นตอนวิธีการเก็บข้อมูล
1
(1) คณะกรรมการฯ ประชุมกาหนดแนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย โดย
กาหนดเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มกับผู้เกี่ยวข้อง คือ
1. นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้สังเกตการณ์ (รอง
อธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการศูนย์ สถาบัน สานัก)
(2) กาหนดประเด็นการสนทนากลุ่ม 4 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1
ประเด็นที่ 2
ประเด็นที่ 3
ประเด็นที่ 4

การทาหน้ าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัย ระเบียบ ข้อบังคับ และตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล มีจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง
อย่างไร ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ปั ญ หา อุ ป สรรค มี จุ ด แข็ ง จุ ด ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง อย่ า งไร
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ
การทางานของสานักงานสภามหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มีจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง
ปัญหา อุปสรรคอย่างไร ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
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(3) จัดสนทนากลุ่มโดยแบ่งการสนทนาเป็นกลุ่มย่อย และจัดสนทนากลุ่มละ 1- 2 ครั้ง ในวันที่ 14
และ 20 มิถุนายน 2560 และวันที่ 12 และ 17 กรกฎาคม 2560 ดังนี้
กลุ่ม
กลุ่ ม ที่ 1 นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
กลุ่มที่ 2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กลุ่ ม ที่ 3 กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ประเภท
คณาจารย์ประจา และประธานสภาคณาจารย์
กลุ่มที่ 4 รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการศูนย์
สถาบัน สานัก ที่เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
ฐานะผู้สังเกตการณ์
รวม

จานวนทั้งหมด
17

จานวนผู้เข้าร่วม
11

คิดเป็นร้อยละ
64.71

7

4

57.14

9

6

66.67

22

19

86.36

55

40

72.73

2) สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
1
ผลการดาเนินการของสภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2559)
1. การทาหน้าที่ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดในพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2559 และตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(1) การกาหนดนโยบายและแผน อาทิ เห็นชอบ ร่าง นโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของมหาวิทยาลั ย โดยสภามหาวิทยาลั ยเพื่อใช้ประกอบการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนาคณะวิชา หน่วยงาน จานวน 5 ส่วนงาน
(2) ด้านวิช าการ ได้อนุมัติห ลั กสู ตร อาทิ การปรับปรุงหลักสู ตรที่ไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร จานวน 135 หลักสูตร การเปิดหลักสูตรใหม่ จานวน 5 หลักสูตร การปิดหลักสูตร จานวน 3
หลักสูตร และการเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ จานวน 2 หลักสูตร รวมทั้งได้อนุมัติปริญญาแก่
ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 5,279 ราย และเห็นชอบให้คณะวิชาจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้ง (ชั่วคราว)
จานวน 3 คณะวิชา เห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงานและมหาวิทยาลัย
(3) ด้านการบริหาร ออกข้อบังคับ จานวน 20 ฉบับ ระเบียบ จานวน 2 ฉบับ และประกาศ
จานวน 10 ฉบับ อาทิ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้ว ยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ... และ ร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
(4) ด้านการเงิน งบประมาณ ได้กากับ ติดตามรายงานการเงิน เบื้องต้นของมหาวิทยาลัย
ทุกเดือน อนุมัติเงินงบประมาณรายรับและรายจ่ายจากเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการ
กากับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาระบบการเงิน บัญชี การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ สตง.
(5) การบริหารบุคคล ได้ดาเนินการสรรหาผู้บริหาร คือ อธิการบดี คณบดี และผู้อานวยการ
ศูนย์ สถาบัน สานัก ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จานวน 7 ส่วนงาน และเห็นชอบผู้สมควรดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวน 44 ราย รวมทั้งเห็น ชอบกาหนดอัตราเงินเดือน และเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
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สายบริหาร จานวน 6 ราย
(6) เห็ น ชอบท าข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรกั บ
มหาวิทยาลัย/สถาบั นในต่างประเทศ จ านวน 17 สถาบัน อาทิ ข้อตกลงความร่ว มมือระหว่างมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร กับ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น และข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ Chungbuk National University สาธารณรัฐเกาหลี
(7) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ เพื่ อ ช่ ว ยกลั่ น กรองงาน และด าเนิ น งานของสภา
มหาวิทยาลัย อาทิ คณะกรรมการพิจารณากาหนดนโยบาย เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
2. การกากับ ติดตามการทางาน อาทิ
(1) ติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของอธิ การบดี รั บทราบและให้
ข้อเสนอแนะการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อานวยการศูนย์ สถาบัน สานัก
จานวน 7 ราย และรายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา จานวน 11 ราย
(2) กากับ ติดตาม การทางานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยให้
รายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
(3) สานักงานสภามหาวิทยาลัย รายงานการปฏิบัติตามมติ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทุก
ครั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
3. การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อมหาวิทยาลัย อาทิ
(1) ด้านกายภาพ อาทิ การพัฒนาพื้นที่วังท่าพระ การจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่การศึกษาที่
เมืองทองธานี การก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
(2) เน้นให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตร การวิจัยสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ ในลักษณะ
บูรณาการ เพื่อสร้างจุดแข็งแก่มหาวิทยาลัย และเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
(3) การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ อาทิ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงระบบ
การบริหาร ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับให้เอื้อต่อการทางาน การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการเงิน
บัญชี และการตรวจสอบภายใน เพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของ สตง.
(4) พัฒนาการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
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สรุปสาระสาคัญของการสนทนากลุ่มในภาพรวม
1. การกาหนดนโยบาย ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สภามหาวิทยาลัยได้มีการกาหนดนโยบายในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยไว้ชัดเจนพอสมควร แต่ควรมีมาตรการเพื่อให้เกิดการปฏิบัติและการถ่ายทอด อาทิ
(1) มีแผนปฏิบัติการที่จะนานโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
(2) มีการกากับ ติดตามอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยเฉพาะในเรื่องเร่งด่วน ควรจัดลาดับ
ความสาคัญและเน้นผลผลิต ผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ
(3) ให้ความสาคัญกับนโยบายเชิงวิชาการ (หลักสูตร/การเรียนการสอน) การบูรณาการ
ศาสตร์ การผลักดันโครงการที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
(4) มีการจัดสรรเวลาเพื่อการพิจารณานโยบายเพิ่มขึ้น เนื่องจากเวลาส่วนใหญ่กับการ
พิจารณางานประจาที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยและกลไกในการบริหาร
(5) ควรถ่ายทอดนโยบายในการบริหารของมหาวิทยาลัย ลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน และเน้นการมี
ส่วนร่วม
(6) กระบวนการพัฒนานโยบายโดยมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติและนักศึกษา และให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัยศิลปากรมากขึ้น
(7) ทาระบบข้อมูลเพื่อการประเมินสถานการณ์ กาหนดนโยบาย และติดตามผล
2. ด้านวิชาการ
ทางานในลักษณะงานประจา นโยบายเรื่องการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนานักศึกษายัง มีน้อย
สภามหาวิทยาลัย ควรวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และให้ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร นโยบายสนับสนุน
หลักสูตรที่สร้างชื่อเสียง มีคุณค่า การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และแนวทางการแก้ไขปัญหานักศึกษาที่ลดลง
3. ด้านบริหาร
สภามหาวิทยาลั ย ให้ ข้อเสนอแนะการปรับปรุ งโครงสร้างองค์กร การบริห ารงาน แต่ การ
ดาเนินการของมหาวิทยาลัย มีความก้าวหน้าน้อย ทาให้เกิดปัญหาต่อส่วนงานไม่สามารถตัดสินใจดาเนินการ
ต่อไปได้ สภามหาวิทยาลัยควรกาหนดหลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้ส่วนงานนาไปใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ ควรมีภาควิชาหรือไม่ รวมทั้งเร่งรัดการดาเนินการของมหาวิทยาลัย ให้
รวดเร็วมากขึ้น
การออกระเบียบ ข้อบังคับ ตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงจากข้อบังคับเดิม
ไม่ ม ากนั ก และยั งมี ค วามล่ า ช้ า บางครั้ ง เสนอให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาในระยะเวลากระชั้ น ชิด และ
จาเป็นต้องอนุมัติ มิเช่นนั้นจะมีผลกระทบต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นบางเรื่องมีความ
ยุ่งยาก ซับซ้อนกว่าเมื่ออยู่ในระบบราชการ ข้ อเสนอแนะ ต้องปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการทางาน และควรไป
ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ มาใช้เป็นแนวทางการปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ข้ อเสนอแนะ สภามหาวิ ทยาลั ย ควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
ช่ วยให้ ค าแนะน าด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และด าเนิ น การประเมิ น ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยทั้งหมด และพัฒนาให้ครบวงจร
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4. ด้านการเงิน งบประมาณ การจัดหารายได้ แหล่งทุน
สภามหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบการเงิน บัญชี การตรวจสอบภายใน ให้
สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และการแก้ไขปัญหาตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของ สตง.
แต่การดาเนินการของมหาวิทยาลัยยังมีความล่าช้า สภามหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการดาเนินการของมหาวิทยาลัย
ให้มากขึ้น และให้รายงานความก้าวหน้าการทางานอย่างต่อเนื่อง
การจัดหารายได้และแหล่งทุน มีแผนการหารายได้ แต่ยังไม่เป็นรูปธรรม สภามหาวิทยาลัย
ควรให้ คาปรึ กษา แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยวางแผนการหารายได้ และการหาแหล่ งทุน จากหน่ว ยงานทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
5. ด้านบุคคล
การสรรหาผู้บริหาร อานาจการตัดสินใจอยู่ที่คณะกรรมการสรรหาเป็นหลัก ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการสรรหาควรมีความเข้าใจในบริบทและความต้องการของคณะวิชา หน่วยงานด้วย
การติดตามและประเมินผลผู้บริหาร การดาเนินการยังมีความล่าช้า (ในส่วนของ คณบดี ผอ.)
มีขั้นตอนกระบวนการค่อนข้างมาก การประเมินในแต่ละส่วนงานแยกกัน ดาเนินการทาให้ไม่เห็นภาพรวม และ
นาไปใช้ประโยชน์ได้น้อย สภามหาวิทยาลัยควรปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการติดตามและประเมินผลให้รวดเร็ว
ขึ้น และควรประเมิ น ในลั กษณะกิ จ กรรม/โครงการ ให้ ข้ อเสนอแนะเชิง การบริ ห ารมากกว่า การประเมิ น
กระบวนการทางาน
บุคลากร สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาบุคลากรเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรั ฐ แต่บุคลากรส่ วนใหญ่ยัง ไม่ปรั บเปลี่ ยนวิธีคิด วิธีการทางาน ข้อเสนอแนะ ควรสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรในทุกระดับ
การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มจานวนงานวิจัย คุณภาพงานวิจัย
และจานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ อาทิ การวิจัยเพื่อหาสาเหตุและแนวทางการสนับสนุนการทา
วิจัย รวมทั้งควรจัดทาระบบที่ให้อาจารย์ได้ทราบความคืบหน้าเมื่อได้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
6. การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล
สภามหาวิทยาลัยมีอิสระในการทางานและการตัดสินใจ แต่การพิจารณาเรื่องการอุทธรณ์ร้อง
ทุกข์บางกรณียังมีความล่าช้าซึ่งอาจมีผลประทบต่อผู้ร้อง ข้อเสนอแนะ สภามหาวิทยาลัยมอบให้มหาวิทยาลัย
ไปกาหนดมาตรการ วิธีการทางานให้รวดเร็วขึ้น อาทิ พิจารณาตัวชี้วัดการทางานของผู้รับผิดชอบ
7. การประชุมสภามหาวิทยาลัย
(1) มีการถ่ายทอดการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้บุคลากรทราบ บรรยากาศในการประชุม
ดีขึ้น เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
(2) วาระการประชุมส่วนใหญ่เป็นงานประจา และบางเรื่องยังมีข้อโต้แย้งทาให้ต้องใช้เวลา
ในการพิ จ ารณา ข้ อ เสนอแนะ ควรพิ จ ารณาร่ ว มกั น ว่ า เรื่ อ งใดสามารถมอบอ านาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย
คณะกรรมการกลั่นกรองไปดาเนินการแทนสภามหาวิทยาลัยได้บ้าง เพื่อลดงานประจาของสภามหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ควรพิจารณาข้อโต้แย้งต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อน
เสนอเรื่ อ งให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณา รวมทั้ ง ควรมี ก ารเสนอความคิด เห็ น ประกอบการพิจ ารณาจาก
ผู้รับผิดชอบ หรือแต่งตั้งคณะทางานพิจารณาเสนอความเห็น เพื่อให้การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยมีความ
รอบคอบ
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(3) วาระเชิงนโยบาย ยังมีน้อย ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มวาระเชิงนโยบายให้มากขึ้น อาทิ
การนาเสนอประเด็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในทีป่ ระชุม การมอบประเด็นให้มหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
หรือมหาวิทยาลัยนาเสนอประเด็นให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
8. สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ทางานสนับสนุนการทางานของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ข้อเสนอแนะ ควรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้มากขึ้น อาทิ ด้านข้อกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อมูล สารสนเทศด้านต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา การตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย และการ
พัฒนาระบบการกากับ ติดตาม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
9. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมาร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย
ค่ อ นข้ า งมาก ให้ ข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์
ข้ อ เสนอแนะ ควรศึ ก ษาข้ อ มู ล วาระการประชุ ม ให้
มากขึ้น และให้ข้อเสนอแนะตามความชานาญของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดสรรมา รวมทั้งควรเข้าใจบริบท
ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่างๆ สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
ข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินการและการพัฒนาสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
จากการศึ ก ษารายงานการประชุ ม และประมวลความคิ ด เห็ น จากการสนทนากลุ่ ม คณะ
กรรมการฯ จึงมีความเห็นร่วมกันว่าสภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทความรับผิดชอบได้ครบถ้วน
แต่ยังควรพัฒนาการดาเนินงานในอนาคตหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภามหาวิทยาลัยควรกาหนดนโยบาย
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของประชาคม และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วถึงผ่านสื่อต่างๆ
และควรทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายด้านวิชาการ หลักสูตร การพัฒนานักศึกษาให้มากขึ้น และควรปรับ
วิธีการกากับ ติดตาม โดยจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วน มีการติดตามอย่างต่อเนื่องและเน้นเชิงผลลัพธ์ ในการ
ประเมินผู้บริหารควรเน้น การนาไปใช้ประโยชน์ ดาเนินการให้ทันตามเวลาที่กาหนดในข้อบังคับ นอกจากนั้น
ควรเน้ น การสื่ อ สาร การท างานที่ มี ส่ ว นร่ ว มกั บ บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษาให้ ม ากขึ้ น โดยควรจั ด ประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยสัญจร รับฟังความคิดเห็น และปัญหาต่างๆ สาหรับการประชุม สภามหาวิทยาลัย ควรมีวาระเชิง
นโยบายมากขึ้นและบริหารการประชุมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สนับสนุนให้สานักงานสภามหาวิทยาลัยมี
ความเข้มแข็งมากขึ้น
อนึ่งสรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยนี้เป็นความคิดเห็นที่คณะกรรมการฯ ได้
รับมาจากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ดังนี้หากจะมีการดาเนินการใดๆ ต่อไปควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ประกอบด้วย
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ภาคผนวก 1
รายชื่อข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ข้อบังคับ จานวน 14 ฉบับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ....
ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ....
ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ....
ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. ….
ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ….
ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ....
ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. ....
ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอานาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอานาจ
ช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดารงตาแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....
ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการประชุมและวิธีการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....
ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไขและการพิ จ ารณาต่ อ การจ้ า งพนั ก งา น
มหาวิทยาลัยศิลปากรสายวิชาการที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ พ.ศ. ....
ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....
ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….
ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. ....
ระเบียบ จานวน 3 ฉบับ

1.
2.
3.

ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดลาดับอาวุโสของผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี พ.ศ. ....
ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมพิเศษ ของนักศึกษาโครงการ
พิเศษ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิล ปากรว่าด้วยการเก็บเงินบารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากนักเรียนในหลักสูตร
ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....
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ประกาศ จานวน 3 ฉบับ
1. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
โครงการพิเศษ (ฉบับที่ ...) (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555))
2. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ...) (หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556))
3. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูง เงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทน และหลั กเกณฑ์
วิธีการจ่าย (ฉบับที่...)
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ภาคผนวก 2
จานวนและรายชื่อหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการเปิด-ปิดหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร ของคณะวิชา จานวน 91 หลักสูตร
หลักสูตร
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

คณะวิชาทีร่ ับผิดชอบ
คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์
หลักสู ตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) ฉบับ ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2555
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
คณะมัณฑนศิลป์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. 2555
คณะมัณฑนศิลป์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
คณะมัณฑนศิลป์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. 2559
คณะโบราณคดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ฉบับปี พ.ศ. 2559
คณะโบราณคดี
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2559
คณะโบราณคดี
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2559
คณะโบราณคดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2554
คณะโบราณคดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2559
คณะโบราณคดี
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2559
คณะอักษรศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปี พ.ศ. 2554
คณะอักษรศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปี พ.ศ. 2559
คณะอักษรศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2559
คณะอักษรศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2559
คณะอักษรศาสตร์
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ฉบับปี พ.ศ. 2559
คณะอักษรศาสตร์
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2559
คณะอักษรศาสตร์
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย ฉบับปี พ.ศ. 2559
คณะอักษรศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2559
คณะอักษรศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2555
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2555
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560
คณะวิทยาศาสตร์
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2555
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2551
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2555
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2560
คณะวิทยาศาสตร์
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

หลักสูตร
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ. 2555
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2557
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาสั ตวศาสตร์ และเทคโนโลยี การเกษตร ฉบั บปี
พ.ศ. 2555
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ ฉบับ
ปี พ.ศ. 2559 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2556
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี
พ.ศ. 2558
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ฉบับปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555

คณะวิชาทีร่ ับผิดชอบ
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
คณะดุริยางคศาสตร์
คณะสัตวศาสตร์ฯ
คณะสัตวศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ วิทยาลัยนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558
หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2555
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2556
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ มหาบั ณฑิต สาขาวิชาการจั ดการโรงแรมและการท่องเที่ย ว บัณฑิตวิทยาลัย
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2555
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ (หลั ก สู ต ร บัณฑิตวิทยาลัย
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก ฉบับปี บัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2559
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ บัณฑิตวิทยาลัย
ท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2556

56. หลั ก สู ต รปรั ชญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ เกษตรกรรมที่ ยั่ งยื น บัณฑิตวิทยาลัย
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558
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57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่ างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. 2558
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับ
ปี พ.ศ. 2557
หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ฉบับปี
พ.ศ. 2556
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ฉบับปี
พ.ศ. 2556
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2558
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ.
2556 (เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
ฉบับปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก ฉบับ
ปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี
พ.ศ. 2557
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ฉบั บปี
พ.ศ. 2556
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
ฉบับปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
ฉบับปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2557
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2556
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2557
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556

คณะวิชาทีร่ ับผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
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84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

หลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ฉบับปี
พ.ศ. 2556
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ฉบับปี
พ.ศ. 2559 (เสนอปรับปรุง 3 ครั้ง)
หลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาสถาปั ต ยกรรมไทย ฉบั บ ปี
พ.ศ. 2555
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ ฉบับปี
พ.ศ. 2556
การปรับปรุงแก้ไข หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2554
(เสนอปรับปรุง 2 ครั้ง)
การปรับปรุงแก้ไข หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2559
(เสนอปรับปรุง 3 ครั้ง)

คณะวิชาทีร่ ับผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและสาระสาคัญของหลักสูตร ของคณะวิชา จานวน 60 หลักสูตร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

หลักสูตร
หลักสูตรศิลปะบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลัก สูต รศิ ลปบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการออกแบบเครื่ องประดับ (หลั กสูต รปรับ ปรุ ง
พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลั ก สู ต รศิ ล ปบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการออกแบบนิ เ ทศศิ ล ป์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศึ กษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูต รปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560)
หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา (5 ปี ) (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
(5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)

12. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
14. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
15. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คณะวิชาที่รับผิดชอบ
คณะมัณฑนศิลป์
คณะมัณฑนศิลป์
คณะมัณฑนศิลป์
คณะมัณฑนศิลป์
คณะมัณฑนศิลป์
คณะมัณฑนศิลป์
คณะมัณฑนศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
60

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

หลักสูตร
หลัก สูต รศึก ษาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี ) (หลั กสู ตรปรับ ปรุ ง
พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อ าหาร (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2560)
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเคมี (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2560)
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละระบบ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมการจั ด การและโลจิ ส ติ ก ส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมวั ส ดุ แ ละนาโนเทคโนโลยี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คณะวิชาที่รับผิดชอบ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

40. หลั ก สู ต รดุ ริ ย างคศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาดนตรี เ ชิ งพาณิ ช ย์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง คณะดุริยางคศาสตร์
พ.ศ. 2560)
41. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง คณะสัตวศาสตร์ฯ
พ.ศ. 2560)
42. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้า (หลักสูตรปรับปรุง คณะสัตวศาสตร์ฯ
พ.ศ. 2560)
61

หลักสูตร
คณะวิชาที่รับผิดชอบ
43. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
คณะสัตวศาสตร์ฯ
44. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่ องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง คณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2560)
45. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
46. หลั กสู ต รศิ ลปะบัณ ฑิ ตสาขาวิชาการออกแบบสื่ อสารดิ จิ ทัล (หลั กสู ต รนานาชาติ / วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
47. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ มหาบั ณฑิต สาขาวิชาการจั ดการโรงแรมและการท่องเที่ย ว บัณฑิตวิทยาลัย
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
48. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง บัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. 2560)
49. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
บัณฑิตวิทยาลัย
50. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา (หลักสูตรพหุ บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
51. หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง บัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. 2560
52. หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
บัณฑิตวิทยาลัย
53. หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง บัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. 2560)
54. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
55. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การออกแบบทาง บัณฑิตวิทยาลัย
สถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
56. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง บัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. 2560)
57. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง บัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. 2560)
58. หลั ก สู ต รปรั ชญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง บัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. 2560)
59. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง (หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
60. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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เปิดหลักสูตรใหม่ จานวน 7 หลักสูตร
หลักสูตร
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คณะวิชาทีร่ ับผิดชอบ
คณะศึกษาศาสตร์
และคณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
คณะวิทยาศาสตร์
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การตราสิ น ค้ า หรู ห รา (หลั ก สู ต ร วิทยาลัยนานาชาติ
นานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. 2560)
ปิดหลักสูตร จานวน 3 หลักสูตร

หลักสูตร
คณะวิชาทีร่ ับผิดชอบ
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
ใหม่ พ.ศ. 2555)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรพหุวิทยาการ/ บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ (หลักสูตรปรับปรุง บัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. 2556)

เปิดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ จานวน 4 หลักสูตร

1.
2.
3.
4.

หลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเภสั ช ศาสตร์ สั ง คมและการบริ ห าร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

คณะวิชาทีร่ ับผิดชอบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
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ภาคผนวก 3
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยกลั่นกรอง ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อการ
ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย อาทิ

1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1)
2)
3)
4)

1. คณะกรรมการพิจารณาขอบเขตภาระงาน (TOR) ตัวชี้วัด (KPI) ข้อบังคับฯ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
และอัตราเงินเดือน เงินประจาตาแหน่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรคนใหม่
นายสุมนต์ สกลไชย
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวนวพร เรืองสกุล
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางพรรณขนิตตา บุญครอง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
นายบุญปลูก ชายเกตุ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
2. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
รองประธานกรรมการ
นายอนุชาติ คงมาลัย
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล
กรรมการ
3. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายดิเรก พรสีมา
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
นายบุญยงค์ เวชมณีศรี
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
นายบุญปลูก ชายเกตุ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล
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5) รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

กรรมการ

7) อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์
ผู้อานวยการหอศิลป์
8) นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
9) อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
10) นางสาวภัทรพร เฉลยจรรยา

กรรมการ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
นายสุมนต์ สกลไชย
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
นายบุญปลูก ชายเกตุ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

5. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
1) ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2) นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3) อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
5) รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

6. คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
นางดวงสมร วรวฤทธิ์
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายณรงค์ โชควัฒนา
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน หรือผู้แทน
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง
กรรมการและเลขานุการ
7. คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย
นางพรรณขนิตตา บุญครอง
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ กฤตผล
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ดร.เสรี นนทสูติ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
นางศิริลักษณ์ กาญจนโยธิน
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
8. คณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วังท่าพระ
นายภราเดช พยัฆวิเชียร
ที่ปรึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิชิต พิพัทธกุศลกุล
กรรมการ
อดีตที่ปรึกษาสานักงบประมาณ
อาจารย์ณัฐนนท์ รัตนไชย
กรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง
นายลลิต เลิศไม้ไทย
กรรมการ
นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร
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7) นายธราวุธ รุธิรกุล
อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร
8) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
9) คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
10) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
11) คณบดีคณะโบราณคดี
12) คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
13) ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง
14) ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
15) ผู้อานวยการหอศิลป์
16) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

9. คณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
1) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3) นายอนุชาติ คงมาลัย
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4) ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
6) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
7) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
กรรมการ

1)
2)
3)
4)
5)
6)

10. คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
กรรมการ
คณาจารย์ประจาของคณะโบราณคดี
อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย์
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาโบราณคดี
รองศาสตราจารย์ ระเบียบ สุภวิรี
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

11. คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายโสภณ สุภาพงษ์
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์
กรรมการ
คณาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ เลิศบารุงสุข
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา

68

ภาคผนวก 4
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากรทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศ จานวน 15
สถาบัน จาก 11 ประเทศ และมีการปรับเพิ่มและแก้ไขข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศ จานวน 3 สถาบัน จาก 2 ประเทศ ดังนี้
ทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จานวน 15 สถาบัน
1. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Paris School of Business (PSB) สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส
2. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Birmingham City University (BCU) สหราช
อาณาจักร
3. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Yunnan University สาธารณรัฐประชาชนจีน
4. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Ming Chuan University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
5. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ National Chiayi University สาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน)
6. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Far East University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
7. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ University of Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
8. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ California State University, San Bernardino
ประเทศสหรัฐอเมริกา
9. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Tokoha University ประเทศญี่ปุ่น
10. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Myongji University สาธารณรัฐเกาหลี
11. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Monash University Malaysia Sdn.Bhd.
สหพันธรัฐมาเลเซีย
12. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Universiti Teknologi MARA (UiTM) สหพันธรัฐ
มาเลเซีย
13. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ The University of Granada ราชอาณาจักรสเปน
14. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Yeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี
15. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Lucerne University of Applied Sciences and
Art, Institute of Management and Regional Economics (IBR) สมาพันธรัฐสวิส
ปรับเพิ่มและแก้ไขข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จานวน 3 สถาบัน
1. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Rennes School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Paris School of Business (PSB) สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส
3. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Birmingham City University (BCU) สหราช
อาณาจักร
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ที่ปรึกษา
นายภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้รวบรวมเรียบเรียงและจัดทาข้อมูล
ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา
นางประไพพรรณ ขาภาษี
นางสาวจิตติญาดา พุกกะมาน

