
 

โดย อาจารยป์ัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ 

      เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

บรรยายในโครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย         
เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 2558 (ครั้งที่ 3) 

 วันท่ี 26 กันยายน 2558  เวลา 09.15-11.00 น. 

ณ ห้องไพลิน โรงแรมสามพรานรเิวอรไ์ซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม 
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*
ร่าง พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัศิลปากร 

พ.ศ. ...... 

พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัศิลปากร 

พ.ศ.2530 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
จ านวน 15 คน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
     ทั้งนี้ต้องสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเสนอจ านวนหนึ่งคน 
 

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
จ านวน 15 คน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
    โดยค าแนะน าของอธิการบดีและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตาม (5) และ (6) 
 



ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. ...... 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2530 

(3) อธิการบดี 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย 

(2) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ 
อธิการบดีโดยต าแหน่ง 

(4) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และ
นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยศิลปากร 

(3) ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย 
และประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 



ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
...... 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2530 

 

(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน 6 คน ซึ่ง
เลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี 
และหัวหน้าสวนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 

(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน 9 คน ซึ่ง
เลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์และหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ 



ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ...... 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2530 

(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน 6 
คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า ผู้ซึ่งท า
การสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (5) 

(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน 9 
คน ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจ าผู้ได้
ท าการสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี 

รวม 31 คน รวม  37 คน 



*

ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. ...... 
มาตรา 22 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2530 
มาตรา 16 

ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

(1) ก าหนดนโยบายในการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

(1) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การศึกษา การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่ 
สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 



ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. ...... 
มาตรา 22 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2530 
มาตรา 16 

ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัย 

(2) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ส าหรับมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานนั้นเป็น
เรื่อง ๆ ไปก็ได 
(3) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย 
 

(2) วางระเบียบและออกข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยและอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็น ผู้วางระเบียบและออก
ข้อบังคับส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ 
ไปก็ได้ 
(11) วางระเบียบและออกข้อบังคับต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 
 



ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. ...... 
มาตรา 22 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2530 
มาตรา 16 

(4) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน 
การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(5) ออกข้อบังคับว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา การวิจัย และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย 
 



ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. ...... 
มาตรา 22 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2530 
มาตรา 16 

การศึกษา วิชาการ 

(6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิด
สอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือ
การยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
(7) อนุมัติการรับเข้าสมทบและการยกเลิก
การสมทบ ของสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่น 
 

(3) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
 



ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. ...... 
มาตรา 22 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2530 
มาตรา 16 

(8) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วมและการ
ยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
ชั้นสูง 
(9) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และ
ประกาศนียบั ตรชั้ นหนึ่ งชั้ น ใด ทั้ งของ
มห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย จั ด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง รวมทั้ง
อนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ ์
 

(5) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการ
สมทบ ซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงและ
สถาบันวิจัย 
(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
ทบวงมหาวิทยาลัยก าหนด 
 



ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. ...... 
มาตรา 22 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2530 
มาตรา 16 

การบริหารงาน/โครงสร้าง 

(10) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบ
เลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการ
แบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 
(14) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่น
ในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล หรือ
ยกเลิกนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 14 
(10) 

(4) เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก
วิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย 
สถาบัน ส านัก และศูนย์หรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
ดังกล่าว 



ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. ...... 
มาตรา 22 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2530 
มาตรา 16 

การเงิน งบประมาณ 

(11) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและ
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
(12) ก าหนดนโยบาย และวิธีการเกี่ยวกับ
การจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและ
ทรัพยากรอ่ืน 
(13) อนุมัติการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การ
ถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วนและการลงทุน
หรือการร่วมลงทุนตามมาตรา 14 (7) 
 

(12) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย 



ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. ...... 
มาตรา 22 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2530 
มาตรา 16 

การบริหารงานบุคคล แต่งตั้งกรรมการ/ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

(15) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอน
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี 
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ 

(7) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอน
อธิการบดี 
(9) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอน 
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
 



ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. ...... 
มาตรา 22 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2530 
มาตรา 16 

(16) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี 
คณบดี หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติ
คุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา 58 
วรรคสาม และกรรมการสภาวิชาการ 

(8) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี 
คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการ
สถาบัน ผู้อ านวยการ ส านัก ผู้อ านวยการ
ศูนย์หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และหัวหน้าภาควิชา
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชา 
(10) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์
เกียรติคุณ 
 



ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. ...... 
มาตรา 22 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2530 
มาตรา 16 

(17) แตงตั้งคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพื่อกระท าการใด ๆ  อันอยู่ในอ านาจหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอ านาจให
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคล ดังกลาวท าการแทนแลวรายงานให
สภามหาวิทยาลัยทราบ 
 

(18) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 

(13) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือ 
เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย 
 



ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. ...... 
มาตรา 22 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2530 
มาตรา 16 

อื่นๆ 

(19) รับรองรายงานประจ าปของ
มหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นตอรัฐ
มนตรีเพื่อทราบ 
(20) ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นเกี่ยวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาทีข่อง
ส่วนงานใดหรือของผู้ใดโดยเฉพาะ 
 

(14) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใด 
 



*
ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. ...... 
มาตรา 36 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2530 
มาตรา 22 

(1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

(1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทาง
ราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 
 

(2) จัดท านโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
รวมทั้งติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 



ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. ...... 
มาตรา 36 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2530 
มาตรา 22 

(3) บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินอ่ืน
ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับ 
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

(2) ควบคุมบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ 
และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

(4) บรรจุ แตงตั้ง ด าเนินการทางวินัย และ
ถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจาง 
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งด าเนินการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

(3) รักษาระเบียบวินัยและส่งเสริมกิจการ
นักศึกษา 
 
(4) เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย  



ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. ...... 
มาตรา 36 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2530 
มาตรา 22 

(5) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธกิารบดี 
ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี รองคณบดี 
และรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ 

(6) ด าเนินการให้มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 



ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ...... 

มาตรา 36 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2530 

 

(7) จัดหารายไดและทรัพยากรอื่นจาก           
แหล งต างๆ เพื่อสนับสนุนการด า เนิน
ภ า ร กิ จ ใ ห้ บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

(8) จัดท างบประมาณรายรับและ
งบประมาณรายจายเพื่อเสนอขออนุมัติ        
ตอสภามหาวิทยาลัย 

(9) เสนอรายงานประจ าปเกี่ยวกับกิจการ     
ดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภา
มหาวิทยาลัย 

(5) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการ
ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

(10) ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามกฎหมาย ขอบัง
คับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 



*

มาตรา 74 ใหนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 ซึ่งด ารงต าแหนงอยู
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหนาที่         
ตอไปจนกวาจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งที่มีอยูในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ท าหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายตอไปจนกว่าจะมีสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี ้

 



มาตรา 77 ใหผูด ารงต าแหนงอธกิารบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2530 อยูใ่นวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงด ารงต าแหนงตอไปจนกวาจะครบ
วาระ แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 เมื่อครบก าหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไม่
แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้พ้นจากต าแหน่ง และให้น า
ความในวรรคสองของมาตรา 83 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารง
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีจะพ้นจากต าแหน่ง 

 



มาตรา 78 ใหผูด ารงต าแหนงคณบดี ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะและหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาภาควิชาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 และหัวหน้าส่วนงาน
ภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย อยูในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

      ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ และหัวหน้าส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่สภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย ตามวรรคหนึ่ง เป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดง
เจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหน่ึงปีนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

      เมื่อครบก าหนดเวลาหนึ่งปีตามวรรคสองแล้ว ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ไม่แสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้พ้นจากต าแหน่ง และให้น าความในวรรค
สองของมาตรา 83 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

      ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองของผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้
ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต าแหน่ง  



มาตรา 79 การนับวาระการด ารงต าแหนงของอธิการบดี คณบดี หัวหนาสวน
งานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ให้นับรวมวาระการ
ด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 ด้วย 
 


