
 
 
 

 
   ตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยศิลปากร ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2559 
   ข้อ 5 ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วย 
    (1) อธิการบดีเป็นประธาน 
    (2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลยัจ านวนสบิสามคน ประกอบดว้ย 
     (2.1) รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลด้านวชิาการเปน็รองประธาน 
     (2.2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ 
     (2.3) คณบดีของคณะในกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ กลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ กลุม่สาขาละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
     (2.4) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปน็กรรมการ 
     (2.5) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานเปน็กรรมการ 
     (2.6) คณาจารย์ประจ าซึ่งด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ของคณะในกลุ่มสาขาศิลปะ
และการออกแบบ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาละสองคน เปน็กรรมการ 
    (3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องทางดา้นกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ  กลุ่มสาขา 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ กลุม่สาขาละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
    ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ปฏบิัติงานในมหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคนเป็นเลขานุการและอธิการบดีอาจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได ้
 
รายชื่อผู้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการ และระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  

ล าดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง

กรรมการสภาวิชาการ 
(1) อธิการบดี ประธาน   

   - ผศ. ชัยชาญ  ถาวรเวช   13 ก.พ. 63 – ปัจจุบัน 

(2) 
2.1 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จ านวนสิบสามคน 
รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลด้านวิชาการ 

 
รองประธาน 

  

   - ผศ. ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง   13 ก.พ. 63 – ปัจจุบัน 

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     

2.2 รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย กรรมการ   

   - ผศ. ดร. จรุงแสง  ลักษณบุญส่ง   13 ก.พ. 63 – ปัจจุบัน 

     รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     

2.4 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ   

   - รศ. ดร. จุไรรตัน์  นันทานิช   13 ก.พ. 63 – ปัจจุบัน 

2.5 ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ   

   - อ. ดร. คุณัตว์  พิธพรชัยกุล   13 ก.พ. 63 – ปัจจุบัน 

 
 
 

ท าเนียบสภาวิชาการ ชุดปัจจบุัน 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  13 กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบนั 



(2.3)  คณบดีของคณะในกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
        และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาขา ผู้ด ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง

กรรมการสภาวิชาการ ประเภท
คณบดี 

กลุ่มสาขาศิลปะและ 
การออกแบบ 

ผศ. วุฒิชัย  เลิศสถากิจ 
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์  

กรรมการ 13 ก.พ. 63 – ปัจจุบัน 

กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร ์

ผศ. ดร. มาเรียม นิลพันธ์ุ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

กรรมการ 13 ก.พ. 63 – ปัจจุบัน 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร ์ ผศ. ดร. อรุณศรี ลีจรีจ าเนยีร 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

กรรมการ 13 ก.พ. 63 – ปัจจุบัน 

 
 
(2.6) คณาจารย์ประจ าซึง่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ของคณะในกลุ่มสาขาศิลปะและ 
       การออกแบบ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาขา ผู้ด ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ

สภาวิชาการ ประเภทคณาจารย์
ประจ า 

กลุ่มสาขาศิลปะและ
การออกแบบ 

รศ. ดร. ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกลุ กรรมการ 13 ก.พ. 63 – ปัจจุบัน 
ศ. เอกชาติ  จันอุไรรตัน ์ กรรมการ 13 ก.พ. 63 – ปัจจุบัน 

กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร ์

รศ. ดร. นรินทร์  สังข์รักษา กรรมการ 13 ก.พ. 63 – ปัจจุบัน 
รศ. สุวัฒนา  เลีย่มประวัต ิ กรรมการ 13 ก.พ. 63 – ปัจจุบัน 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร ์ ศ. ดร. ปราณีต โอปณะโสภิต กรรมการ 13 ก.พ. 63 – ปัจจุบัน 
  รศ. ดร. ดวงเดือน  ไกรลาศ กรรมการ 13 ก.พ. 63 – ปัจจุบัน 

 
(3)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทางด้านกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ   
      กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาขา ผู้ด ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง

กรรมการสภาวิชาการ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

กลุ่มสาขาศิลปะ 
และการออกแบบ 

ศ. เกียรตคิุณ ปรญิญา ตันตสิุข กรรมการ 13 ก.พ. 63 – ปัจจุบัน 

กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร ์

ศ. ดร. พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทักษ์ กรรมการ 13 ก.พ. 63 – ปัจจุบัน 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร ์ ศ. ดร. ปิยะสาร  ประเสริฐธรรม กรรมการ 13 ก.พ. 63 – ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 



     ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

ชื่อ – นามสกลุ  ต าแหน่ง ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

น.ส. ถนอมวงศ์  สัมพัญญ ู
   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิชาการ 

เลขานุการ 13 ก.พ. 63 – ปัจจุบัน 

น.ส. ประภัสสร  ถวายนลิ ผู้ช่วยเลขานุการ 13 ก.พ. 63 – ปัจจุบัน 

น.ส. วิภาวรรณ  มะลิวรรณ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 13 ก.พ. 63 – ปัจจุบัน 
 

---------------------------------------------- 


