
 อ ำนำจ หน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัยและกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองชุดต่ำงๆ ของสภำมหำวิทยำลัย 
ด ำเนินกำรเพื่อผลกัดนักำรท ำงำนของมหำวิทยำลยั 

(1) กําหนดนโยบายในการบริหารงานมหาวิทยาลยัและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 (2) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลยั และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลยัหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลยัเป็นผู้ออกข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศสําหรับมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได 
 
(3) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
 

(5) ออกข้อบังคับว่าด้วยการประกนัคุณภาพการศึกษา การวิจยั และการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
อธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 

(4) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพสัดุ และทรัพยส์ินของมหาวิทยาลัย 

 

(6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสตูร
การศึกษา 
 
(7) อนุมัติการรับเข้าสมทบและการยกเลิกการสมทบ ของสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่น 
 
(8) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วมและการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูง 
 
(9) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนยีบัตรช้ันหนึ่งช้ันใด ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่
มหาวิทยาลยัจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูง รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
 
(10) อนุมัติการจดัตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบ่งหน่วยงาน
ภายในของส่วนงานดังกล่าว 
 

(13) อนุมัติการกู้ยมืเงิน การให้กู้ยมืเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นสว่นและการลงทุนหรือการร่วมลงทุน
ตามมาตรา 14 (7) 
 

อ ำนำจหน้ำท่ีของสภำมหำวิทยำลัย ตำม พรบ.มหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ .....  

พรบ. 

(11) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนมุัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
 
(12) กําหนดนโยบาย และวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จดัหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น 
 

(14) อนุมัติการจดัตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจดัตั้งองค์กรที่เปน็นิติบุคคล หรือยกเลิกนิติบุคคลที่
จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 14 (10) 
 
(15) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลยั กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ 
 
(16) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า
คณะ ศาสตราจารย์เกียรติคณุ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ ผูด้ํารงตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนตามมาตรา 58 วรรคสาม และ
กรรมการสภาวิชาการ 
 
(17) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ  อันอยู่ใน
อํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลยั รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคล 
ดังกลาวทําการแทนแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 
(18) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 
(19) รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลยัและเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
 
(20) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลยัที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของส่วนงานใดหรือของผู้ใด
โดยเฉพาะ 
 

มหำวิทยำลัย 

คณะกรรมกำรประจ ำของมหำวทิยำลัย 
ตำม พรบ. ..... 

 
1.คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
มาตรา  25 มีอํานาจหน้าท่ีเกีย่วกับการเสนอ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรอง
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การ
เปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่ง
หน่วยงานภายในส่วนงาน ดําเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การเงิน และทรพัย์สินของ
มหาวิทยาลยั ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่
อธิการบดี ท้ังนี้ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยั 
 
2.สภำวชิำกำร  มำตรำ 29  มีหน้ำที ่
(1) เสนอแนะการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลยัต่อสภามหาวิทยาลัย 
(2) กําหนดและกํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 
(3) ประมวลและประเมินความกา้วหน้าทางวิชาการ และจัดทํา
ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการพัฒนาทางวิชาการเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเป็นประจําทกุปี 
(4) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติหลักสูตรการศึกษา
และการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการ
ยกเลิกหลักสูตรการศึกษาตอ่สภาฯ 
(5) เสนอการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดต่อสภามหาวิทยาลัย 
(6) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอน
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ผุ้ชว่ยศาสตราจารย ์และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษต่อสภาฯ 
(7) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเขา้รับการสมทบหรือ
การยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชัน้สูงหรือสถาบันอื่นตาม
มาตรา 11 และการจัดการศึกษารว่มกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่น
ตามมาตรา 12  
ต่อสภามหาวิทยาลัย 
(8) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจดัตั้ง การรวม และการ
ยุบเลิกคณะหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน วิจยั หรือใหบ้ริการทาง
วิชาการ รวมทั้งเสนอการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะหรือ
ส่วนงานดังกล่าวต่อสภาฯ 
(9) แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพื่อกะทําการใดๆ อันอยู่ในอาํนาจหน้าที่ของสภาวิชาการ 
(10) ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะแกอ่ธิการบดีและปฏบิัติ
หน้าที่อื่นตามที่สภาฯหรืออธกิารบดีมอบหมาย 

คณะกรรมกำรเฉพำะกิจของมหำวิทยำลัย อำทิ 
 
1.คกก.สรรหาผูส้มควรดํารงตําแหน่ง 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ  
 

ที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 

1.มีคณะกรรมกำรกลั่นกรองงำนทุก
บทบำท อ ำนำจหน้ำท่ีของสภำฯ จะช่วย
ให้กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยรวดเร็วขึ้น 
ซ่ึงอำจจะลดกำรประชมุลงเหลือ 6-9 คร้ัง
ต่อป ี
 
2. ในกำรน ำเสนอข้อมลูของมหำวิทยำลัย
ต่อคณะกรรมกำรกลั่นกรองชุดต่ำงๆ ต้อง
เสนองำนอย่ำงละเอียด รอบคอบ 
ครบถ้วน เพ่ือช่วยในกำรท ำงำนของ
คณะกรรมกำรกลั่นกรอง ให้เป็นไปด้วย
ควำมรวดเร็ว ครบถ้วน สมบูรณ์ก่อน
น ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยต่อไป  
 
3.มหำวิทยำลัยต้องวำงแผน กำรท ำงำน
ในทุกเร่ือง ให้สอดคล้องกับระยะเวลำที่
จะต้องเข้ำประชมุคณะกรรมกำรกลั่นกรอง 
และสภำมหำวิทยำลัย ให้มีเวลำในกำร
ท ำงำนอย่ำงรอบคอบ รวมท้ังมิให้มีเร่ือง
เพ่ิมเติมในที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย   
 
4. ควรเพ่ิมจ ำนวนบุคลำกร และบทบำท 
หน้ำท่ีให้เลขำนุกำรสภำมหำวทิยำลัย 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ในกำร
พิจำรณำกลั่นกรองเร่ืองท่ีมำจำกก
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ และมหำวิทยำลัย
ด้วย  
 
 

คณะกรรมกำรประจ ำของสภำมหำวิทยำลัย 
(standing committee) 

1.คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
2.คณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ข้อ (2),(3),(4),(5)) 
 

3.คณะกรรมการที่ปรึกษาเกีย่วกับนโยบายการเงิน 
(ข้อ (4),(11,12,13) 

6.คณะกรรมการที่ปรึกษาเกีย่วกับนโยบายการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
 

5.คณะกรรมการพิจารณาตาํแหนง่ทางวิชาการ 
(ข้อ 15 ,16 แตง่ตัง้ผู้ด ำรงต ำแหนง่ทำงวิชำกำร) 

7.คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย 
 
8.คณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

4.คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูร (ข้อ (6) 
 

คณะกรรมกำรเฉพำะกิจ 
(ad hoc committee) 

 
1.คกก.พิจารณาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย/โครงสร้างมหาวิทยาลัย   

(ข้อ (1),(14)) 

  ข้อ (16) 2.คกก.สรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย(อธิการบดีและคณบดี 
หัวหน้าส่วนงาน)   
(ข้อ (15) ส่วนของอธิการบดี) 
(ข้อ (16) ส่วนของคณบดี หัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าคณะ) 
 

3.คกก.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลยั(อธิการบดีและคณบดี หัวหน้าส่วนงาน)   
ข้อ(18) 

สภำมหำวิทยำลัย 


