
 
                                                 

รายงานการประเมินตนเอง          
ของ          

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ป พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              

โดยคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 

เอกสารประกอบการประชุมสภาฯ 
ครั้งท่ี 8/2559 วาระท่ี 5.6 
วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 



คํานํา 

            การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ.2560 นี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบความคิดเห็นของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย และ 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังรวบรวมปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เพ่ือใชในการปรับปรุงและ

พัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยจึงนับวาเปนประโยชนมาก เพราะไดสะทอนการทํางานท่ีผานมา และ

มุมมองตางๆ ตอสภามหาวิทยาลัย  

             การเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยใชวิธีการเชิญกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย และผูเก่ียวของมาสนทนากลุมใน 4 ประเด็น ซ่ึงทุกทานไดใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แนว

ทางการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานท่ีหลากหลายและสรางสรรค และเปนประโยชนอยางยิ่ง คณะกรรมการฯ 

จึงขอขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา และคณบดี ผูอํานวยการศูนย 

สถาบัน สํานัก ทุกทาน มา ณ โอกาสนี้ดวย  

            รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฉบับนี้ สวนท่ีสําคัญท่ีสุดคือ สวนท่ี 3 ซ่ึงไดสรุปผลการ

ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยท่ีผานมา สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยใน 4 ประเด็น และ

ขอเสนอแนะในการดําเนินการและการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย สําหรับสรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูเก่ียวของนั้น เนื่องจากผูเขารวมสนทนากลุมไดใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ี

หลากหลายมาก ดังนั้นหากมีเนื้อหา สาระในสวนใดท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูเก่ียวของไดใหความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะไวแตไมไดนําเสนอไวในรายงานฉบับนี้ คณะกรรมการฯ ตองขออภัยดวย  

            คณะกรรมการฯ หวังวารายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับนี้ คงจะเปน

ประโยชนกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูเก่ียวของทุกฝาย โดยเฉพาะความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หากไดมี

การนําไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป อาทิ การพิจารณาวาระเชิงนโยบายในการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยใหมากข้ึน การเพ่ิมการสื่อสารระหวางสภามหาวิทยาลัยกับบุคลากร นักศึกษา การจัด

โครงการสภามหาวิทยาลัยสัญจรพบนักศึกษา บุคลากร ก็จะทําใหการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้

บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

 

                                                     คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

                                                                         24 กรกฎาคม 2560 
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บทสรุปผูบริหาร 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 5/2560 วันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยป พ.ศ. 2560  

มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญเพ่ือใหทราบความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการปฏิบัติงานหนาท่ีของ

สภามหาวิทยาลัย และรวบรวมปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยตอไป 

 คณะกรรมการฯ ไดประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย และเห็นสมควร

ใหใชวิธีการสนทนากลุม เพราะจะไดขอมูลเชิงลึกท่ีครอบคลุมมิติตางๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและ

พัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และไดดําเนินการตาม

แนวทางดังกลาวโดยสรุปได ดังนี้ 

 1. เก็บขอมูลจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 33 คน และผูเก่ียวของคือ รองอธิการบดี คณบดี 

ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ จํานวน 22 คน  

(ดํารงตําแหนงถึง ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2560) โดยการเชิญมาสนทนากลุม 

 2. กําหนดประเด็นการสนทนากลุม 4 ประเด็น คือ 

  ประเด็นท่ี 1 การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติของ

มหาวิทยาลัย ระเบียบ ขอบังคับ และตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

              ประเด็นท่ี 2 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล  มีจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง

อยางไร  ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

  ประเด็นท่ี 3 การประชุมสภามหาวิทยาลัย มีปญหา อุปสรรค มีจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุงอยางไร 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  เพ่ือใหการประชุมมีประสิทธิภาพ 

  ประเด็นท่ี 4 การทํางานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนสภามหาวิทยาลัย กรรมการ

สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง มีจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค

อยางไร ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  

 3. เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูเก่ียวของมาสนทนากลุม ในวันท่ี 14 และ 20 มิถุนายน 2560 

และวันท่ี 12 และ 17 กรกฎาคม 2560 โดยแบงการสนทนาเปนกลุมยอย ดังนี้      

 กลุมท่ี 1 นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และประธานสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย จํานวน 17 คน มารวมสนทนากลุม 11 คน คิดเปนรอยละ 64.71 

      กลุมท่ี 2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย จํานวน   

7 คน มารวมสนทนากลุม 4 คน คิดเปนรอยละ 57.14                 

ง 
 



กลุมท่ี 3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา และประธานสภาคณาจารย จํานวน 

9 คน มารวมสนทนากลุม 6 คน คิดเปนรอยละ 66.67 

      กลุมท่ี 4 รองอธิการบดี  คณบดี  ผู อํานวยการศูนย  สถาบัน  สํานัก ท่ีเขารวมประชุมสภา

มหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ จํานวน 22 คน มารวมสนทนากลุม 19 คน คิดเปนรอยละ 86.36 

 สรุปจํานวนท่ีเชิญเขารวมสนทนากลุม จํานวน 55 คน มาเขารวมสนทนากลุม จํานวน 40 คน  

คิดเปนรอยละ 72.73        

            4. รวบรวบขอมูลจากการสนทนากลุมมาสรุปสาระสําคัญตามประเด็นการสนทนากลุมของแตละกลุม 

หลังจากนั้นไดสงเวียนใหผูเขารวมสนทนากลุมพิจารณาตรวจสอบแกไข เพ่ือความครบถวนสมบูรณ แลวนํามา 

จัดทํา ราง รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  

            5. สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

               5.1 ผลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยท่ีผานมา (ป พ.ศ.2559) สรุปได ดังนี้    

                    5.1.1 การทําหนาท่ีตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2559 และตามท่ี

ไดรับมอบหมาย                               

        (1) การกําหนดนโยบายและแผน อาทิ เห็นชอบ ราง นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์

ของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใชประกอบการสรรหาอธิการบดีคนใหม แผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560 และแผนพัฒนาคณะวิชา หนวยงาน จํานวน 5 สวนงาน 

        (2) ดานวิชาการ ไดอนุมัติหลักสูตร อาทิ การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสราง

หลักสูตร จํานวน 135 หลักสูตร การเปดหลักสูตรใหม จํานวน 5 หลักสูตร การปดหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร 

และการเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ จํานวน 2 หลักสูตร รวมท้ังไดอนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จ

การศึกษา จํานวน 5,279 ราย และเห็นชอบใหคณะวิชาจัดการเรียนการสอนนอกท่ีตั้ง (ชั่วคราว) จํานวน 3 คณะ

วิชา เห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสวนงานและมหาวิทยาลัย 

   (3) ดานการบริหาร ออกขอบังคับ จํานวน 20 ฉบับ ระเบียบ จํานวน 2 ฉบับ และ
ประกาศ จํานวน 10 ฉบับ อาทิ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ... และ ราง 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
       (4) ดานการเงิน งบประมาณ ไดกํากับ ติดตามรายงานการเงินเบื้องตนของมหาวิทยาลัย

ทุกเดือน อนุมัติเงินงบประมาณรายรับและรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 และการกํากับ 

ติดตาม ใหขอเสนอแนะการแกไขปญหาระบบการเงิน บัญชี การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยตามขอสังเกต

และขอเสนอแนะของ สตง. 

       (5) การบริหารบุคคล ไดดําเนินการสรรหาผูบริหาร คือ อธิการบดี คณบดี และ

ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 7 สวนงาน และเห็นชอบผูสมควรดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ จํานวน 44 ราย รวมท้ังเห็นชอบกําหนดอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายบริหาร จํานวน 6 ราย 
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       (6) เห็นชอบทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ

มหาวิทยาลัย/สถาบันในตางประเทศ จํานวน 17 สถาบัน อาทิ ขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร 

กับ Kagawa University ประเทศญ่ีปุน และขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

Chungbuk National University สาธารณรัฐเกาหลี 

       (7) แตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือชวยกลั่นกรองงาน และดําเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัย อาทิ คณะกรรมการพิจารณากําหนดนโยบาย เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยสภา

มหาวิทยาลัย เพ่ือใชประกอบการสรรหาอธิการบดีคนใหม คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  

   5.1.2 การกํากับ ติดตามการทํางาน อาทิ 

                  (1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี รับทราบและให

ขอเสนอแนะการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก

จํานวน 7 ราย และรายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา จํานวน 11 ราย  

                  (2) กํากับ ติดตาม การทํางานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง 

โดยใหรายงานผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

                  (3) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย รายงานการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยทุก

ครั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

    5.1.3 การใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอมหาวิทยาลัย อาทิ 

      (1) ดานกายภาพ อาทิ การพัฒนาพ้ืนท่ีวังทาพระ การจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือขยายพ้ืนท่ีการศึกษา 

ท่ีเมืองทองธาน ีการกอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติท่ีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

      (2) เนนใหมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตร การวิจัยสรางสรรค การบริการวิชาการ ใน

ลักษณะบูรณาการ เพ่ือสรางจุดแข็งแกมหาวิทยาลัย และเพ่ือประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ 

       (3) การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ อาทิ การปรับปรุงโครงสรางองคกร ปรับปรุง

ระบบการบริหาร ปรับปรุงระเบียบขอบังคับใหเอ้ือตอการทํางาน การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบ

การเงิน บัญชี และการตรวจสอบภายใน เพ่ือแกไขปญหาตามขอสังเกต ขอเสนอแนะของ สตง. 

      (4) พัฒนาการสื่อสาร การประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย  

           5.2 สรุปสาระสําคัญของการสนทนากลุมในภาพรวม  
 5.2.1 การกําหนดนโยบาย ผูรวมสนทนาสวนใหญมีความเห็นวา สภามหาวิทยาลัยไดมีการกําหนด
นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไวชัดเจนพอสมควร แตควรเปนมาตรการเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติและการ
ถายทอด อาทิ 
 (1) มีแผนปฏิบัติการท่ีจะนํานโยบายไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

 (2) มีการกํากับ ติดตามอยางตอเนื่องและจริงจัง โดยเฉพาะในเรื่องเรงดวน ควรจัดลําดับ

ความสําคัญและเนนผลผลิต ผลลัพธมากกวากระบวนการ 

 (3) ใหความสําคัญกับนโยบายเชิงวิชาการ (หลักสูตร/การเรียนการสอน) การบูรณาการ

ศาสตร การผลักดันโครงการท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
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 (4) มีการจัดสรรเวลาเพ่ือการพิจารณานโยบายเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเวลาสวนใหญกับการ

พิจารณางานประจําท่ีอยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยและกลไกในการบริหาร 

 (5) ควรถายทอดนโยบายในการบริหารของมหาวิทยาลัยลงสูผูปฏิบัติงาน และเนนการมี

สวนรวม 

 (6) กระบวนการพัฒนานโยบายโดยมีสวนรวมของผูปฏิบัติและนักศึกษา และให

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเขาใจบริบทของมหาวิทยาลัยศิลปากรมากข้ึน 

 (7) ทําระบบขอมูลเพ่ือการประเมินสถานการณ กําหนดนโยบาย และติดตามผล 

 5.2.2 ดานวิชาการ  

  สภามหาวิทยาลัยดําเนินการดานวิชาการในลักษณะงานประจํา นโยบายเรื่องการพัฒนา

หลักสูตร การพัฒนานักศึกษายังมีนอย สภามหาวิทยาลัยควรวิ เคราะหแนวโนมสถานการณ และให 

ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร นโยบายสนับสนุนหลักสูตรท่ีสรางชื่อเสียง มีคุณคา การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ

แนวทางการแกไขปญหานักศึกษาท่ีลดลง  

 5.2.3 ดานบริหาร  

               สภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะการปรับปรุงโครงสรางองคกร การบริหารงาน แตการ

ดําเนินการของมหาวิทยาลัยมีความกาวหนานอย ทําใหเกิดปญหาตอสวนงานไมสามารถตัดสินใจดําเนินการ 

ตอไปได สภามหาวิทยาลัยควรกําหนดหลักเกณฑการปรับโครงสรางองคกรเพ่ือใหสวนงานนําไปใชเปนแนวทาง

ปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ ควรมีภาควิชาหรือไม รวมท้ังเรงรัดการดําเนินการของมหาวิทยาลัยให

รวดเร็วมากข้ึน 

                การออกระเบียบ ขอบังคับ ตามพระราชบัญญัติฉบับใหม มีการเปลี่ยนแปลงจาก

ขอบังคับเดิมไมมากนัก และยังมีความลาชา บางครั้งเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในระยะเวลากระชั้นชิด

และจําเปนตองอนุมัติ มิเชนนั้นจะมีผลกระทบตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นบางเรื่องมีความ

ยุงยาก ซับซอนกวาเม่ืออยูในระบบราชการ ขอเสนอแนะ ตองปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการทํางาน และควรไป

ศึกษาระเบียบ ขอบังคับจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ มาใชเปนแนวทางการปรับปรุง 

                        ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเสนอแนะ สภามหาวิทยาลัย ควรแตงตั้งคณะกรรมการ 

ชวยใหคําแนะนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดําเนินการประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ท้ังหมด และพัฒนาใหครบวงจร 

 5.2.4 ดานการเงิน งบประมาณ การจัดหารายได แหลงทุน  

                         สภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะการพัฒนาระบบการเงิน บัญชี การตรวจสอบภายใน 

ใหสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และการแกไขปญหาตามขอสังเกต ขอเสนอแนะของ สตง. 

แตการดําเนินการของมหาวิทยาลัยยังมีความลาชา สภามหาวิทยาลัยควรเรงรัดการดําเนินการของมหาวิทยาลัยให

มากข้ึน และใหรายงานความกาวหนาการทํางานอยางตอเนื่อง 
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               การจัดหารายไดและแหลงทุน มีแผนการหารายไดแตยังไม เปนรูปธรรม สภา

มหาวิทยาลัย ควรใหคําปรึกษา แตงตั้งคณะกรรมการชวยวางแผนการหารายได และการหาแหลงทุนจาก

หนวยงานท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  

 5.2.5 ดานบุคคล  

                    การสรรหาผูบริหาร อํานาจการตัดสินใจอยู ท่ีคณะกรรมการสรรหาเปนหลัก 

ขอเสนอแนะ คณะกรรมการสรรหาควรมีความเขาใจในบริบทและความตองการของคณะวิชา หนวยงานดวย 

               การติดตามและประเมินผลผูบริหาร การดําเนินการยังมีความลาชา (ในสวนของ คณบดี 

ผอ.) มีข้ันตอนกระบวนการคอนขางมาก การประเมินในแตละสวนงานแยกกันดําเนินการทําใหไมเห็นภาพรวม 

และนําไปใชประโยชนไดนอย สภามหาวิทยาลัยควรปรับปรุงข้ันตอนกระบวนการติดตามและประเมินผลให 

รวดเร็วข้ึน และควรประเมินในลักษณะกิจกรรม/โครงการ ใหขอเสนอแนะเชิงการบริหารมากกวาการประเมิน

กระบวนการทํางาน  

              บุคลากร สภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะการพัฒนาบุคลากรเม่ือเปนมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ แตบุคลากรสวนใหญยังไมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน ขอเสนอแนะ ควรสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรในทุกระดับ  

    การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ขอเสนอแนะ ควรเพ่ิมจํานวนงานวิจัย คุณภาพ

งานวิจัย และจํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ อาทิ การวิจัยเพ่ือหาสาเหตุและแนวทางการสนับสนุน

การทําวิจัย รวมท้ังควรจัดทําระบบท่ีใหอาจารยไดทราบความคืบหนาเม่ือไดขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการแลว 

 5.2.6 การปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาภิบาล  

 สภามหาวิทยาลัยมีอิสระในการทํางานและการตัดสินใจ แตการพิจารณาเรื่องการ

อุทธรณรองทุกขบางกรณียังมีความลาชาซ่ึงอาจมีผลประทบตอผูรอง ขอเสนอแนะ สภามหาวิทยาลัยมอบให

มหาวิทยาลัยไปกําหนดมาตรการ วิธีการทํางานใหรวดเร็วข้ึน อาทิ พิจารณาตัวชี้วัดการทํางานของผูรับผิดชอบ  

 5.2.7 การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 (1) มีการถายทอดการประชุมสภามหาวิทยาลัยใหบุคลากรทราบ บรรยากาศในการ

ประชุมดีข้ึน เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น  

             (2) วาระการประชุมสวนใหญเปนงานประจํา และบางเรื่องยังมีขอโตแยงทําใหตองใช

เวลาในการพิจารณา ขอเสนอแนะ ควรพิจารณารวมกันวาเรื่องใดสามารถมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการกลั่นกรองไปดําเนินการแทนสภามหาวิทยาลัยไดบาง เพ่ือลดงานประจําของสภามหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ควรพิจารณาขอโตแยงตางๆ ใหแลวเสร็จกอนเสนอ

เรื่องใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา รวมท้ังควรมีการเสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณาจากผูรับผิดชอบ หรือ

แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาเสนอความเห็น เพ่ือใหการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยมีความรอบคอบ 

 (3) วาระเชิงนโยบาย ยังมีนอย ขอเสนอแนะ ควรเพ่ิมวาระเชิงนโยบายใหมากข้ึน อาทิ 

การนําเสนอประเด็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในท่ีประชุม การมอบประเด็นใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการ

หรือมหาวิทยาลัยนําเสนอประเด็นใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา   

ซ 
 



 5.2.8 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

       ทํางานสนับสนุนการทํางานของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการชุดตางๆ ไดเปนอยางดี ขอเสนอแนะ ควรเสริมสรางความเขมแข็งใหมากข้ึน อาทิ ดานขอกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ ขอมูล สารสนเทศดานตางๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา การตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย และ

การพัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 5.2.9 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

       มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลาย และมารวมประชุมสภา

มหาวิทยาลัยคอนขางมาก ใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน ขอเสนอแนะ ควรศึกษาขอมูล วาระการประชุมให 

มากข้ึน และใหขอเสนอแนะตามความชํานาญของผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการคัดสรรมา รวมท้ังควรเขาใจบริบทของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือใหขอเสนอแนะตางๆ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

        5.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินการและการพัฒนาสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

             จากการศึกษารายงานการประชุม และประมวลความคิดเห็นจากการสนทนากลุม คณะกรรมการฯ 

จึงมีความเห็นรวมกันวาสภามหาวิทยาลัยไดปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทความรับผิดชอบไดครบถวนแตยังควร

พัฒนาการดําเนินงานในอนาคตหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งสภามหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายการพัฒนา

มหาวิทยาลัยใหชัดเจน โดยการมีสวนรวมของประชาคม และเผยแพรใหทราบโดยท่ัวถึงผานสื่อตางๆ และควรทํา

หนาท่ีในการกําหนดนโยบายดานวิชาการ หลักสูตร การพัฒนานักศึกษาใหมากข้ึน และควรปรับวิธีการกํากับ 

ติดตาม โดยจัดลําดับความสําคัญเรงดวน มีการติดตามอยางตอเนื่องและเนนเชิงผลลัพธ ในการประเมินผูบริหาร

ควรเนนการนําไปใชประโยชน ดําเนินการใหทันตามเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับ นอกจากนั้นควรเนนการสื่อสาร 

การทํางานท่ีมีสวนรวมกับบุคลากร นักศึกษาใหมากข้ึน โดยควรจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร รับฟงความ

คิดเห็น และปญหาตางๆ สําหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัย ควรมีวาระเชิงนโยบายมากข้ึนและบริหารการ

ประชุมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน สนับสนุนใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งมากข้ึน  

                         อนึ่งสรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยนี้เปนความคิดเห็นท่ีคณะกรรมการฯ 

ไดรับมาจากผูเขารวมสนทนากลุม ดังนี้หากจะมีการดําเนินการใดๆ ตอไปควรมีการตรวจสอบขอเท็จจริง

ประกอบดวย 

ฌ 
 



สวนที ่
 บทนํา 

 

1. หลักการและความเปนมา 
สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุดของมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีกําหนดทิศทาง นโยบายการพัฒนา 

มหาวิทยาลัย และกํากับ ติดตาม การทํางานของอธิการบดี รวมท้ังการสนับสนุน ใหขอเสนอแนะการแกไขปญหา 
และพัฒนา เพ่ือใหการดําเนินงานตามพันธกิจ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมาย มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอยาง 
มีคุณภาพ สภามหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทและมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยหากสภามหาวิทยาลัย
ทําหนาท่ีตามอํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลจะสงผลใหมหาวิทยาลัยมีการพัฒนา  
มีความกาวหนา แตหากสภามหาวิทยาลัยไมสามารถดําเนินงานตามอํานาจ หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ขาดธรรมาภิบาลในการทํางานก็จะทําใหเกิดปญหาในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามมา โดยเฉพาะใน
ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแหงท่ีมีปญหาเรื่องการทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และธรรมาภิบาล และไดสงผลกระทบตอนักศึกษา อาจารย การบริหารมหาวิทยาลัย และเกิด
ความขัดแยงภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงสงผลตอภาพลักษณของการศึกษาระดับอุดมศึกษาท้ังระบบ 

ดวยความสําคัญของสภามหาวิทยาลัยดังกลาว ในการประเมินคุณภาพการศึกษาจึงได มี 
การกําหนดใหมีการประเมินสภามหาวิทยาลัยดวย อาทิ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) กําหนด 
ตัวบงชี้ 7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับ
สากล และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) กําหนด ตัวบงชี้ท่ี 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของ
สภาสถาบัน ท้ังนี้เพ่ือใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการตรวจสอบการทํางานของสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  

สําหรับสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดกําหนดใหมีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยปละ 1 
ครั้ง ตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนมา เพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติ
หนาท่ีของตนเองและนําผลท่ีไดไปปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตามบทบาทหนาท่ีของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตอไป รวมท้ังการนําขอมูลไปตอบตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัยในชวงแรกสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบดําเนินการ  
แตเนื่องจากการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยมีการประเมินการทําหนาท่ีของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ดวย ดังนั้นตั้งแตปการศึกษา 2555-2557 สภามหาวิทยาลัยจึงไดมอบหมายใหสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
รับผิดชอบดําเนินการ  

มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดดําเนินการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ลาสุดถึงปการศึกษา 2557 (รอบระยะเวลา 1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558) 
และไดรายงานผลการประเมินตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 9/2558 วันท่ี 9 กันยายน 2558  และ
ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนมา การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) และภายนอก (สมศ.) ไมได
กําหนดตัวบงชี้เก่ียวกับสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นในปการศึกษา 2558 - 2559 มหาวิทยาลัยจึงไมไดดําเนินการเรื่อง
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดนําเรื่องการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยหารือกับนายกสภา
มหาวิทยาลัย (นายภราเดช พยัฆวิเชียร) เนื่องจากเห็นวาการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย จะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ประกอบกับสภา
มหาวิทยาลัยชุดปจจุบัน (ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 13 มกราคม 2558) จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 1 



กรกฎาคม 2560 (ตามบทเฉพาะกาลในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559) นายกสภามหาวิทยาลัย 
(นายภราเดช พยัฆวิเชียร) จึงไดเสนอเรื่องการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 5/2560 วันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 พิจารณาแลวเห็นชอบให
มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ข้ึนมารับผิดชอบดําเนินการ และมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ โดยสรุป คือ การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ควรเนนการสนทนา เพ่ือให
ทราบปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆ   

มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 1093/2560 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบดวย 

 

1. คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 

กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย ระเบียบ สุภวิรี     
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

กรรมการ 

5. อาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการ 

6. นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา 
   รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   

ผูชวยเลขานุการ 

7. นางสาวจันทิมา  เขมะนุเชษฐ ผูชวยเลขานุการ 
8. นางประไพรพรรณ  ขําภาษี ผูชวยเลขานุการ 

  

2. วัตถุประสงค     
    2.1 เพ่ือใหทราบความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของสภา
มหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย และการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังธรรมาภิบาลในการทํางาน
ของสภามหาวิทยาลัย 
    2.2 เพ่ือรวบรวมปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆ ในการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย แลวนําผลไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานตอไป  
 

3. ขอบเขต 
   3.1 ชวงระยะเวลาในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย คือ ระหวางวันท่ี 13 มกราคม 2558 – 1 
มิถุนายน 2560 (วันท่ี 13 มกราคม 2558 มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และนับถึงการปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี 1 มิถุนายน 2560) 
    3.2 ประชากรท่ีเก็บรวบรวมขอมูล คือ  
        3.2.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 33 คน (ดํารงตําแหนงถึงวันท่ี 1 มิถุนายน 2560)  
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         3.2.2 ผูเก่ียวของ ประกอบดวย รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ ท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ จํานวน 22 คน (ดํารงตําแหนงถึง 
วันท่ี 1 มิถุนายน 2560)  
     3.3 ประเด็นการสนทนากลุม มี 4 ประเด็น คือ 
        3.3.1 การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 และระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมท้ังตามท่ีไดรับมอบหมาย
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ        
 3.3.2 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล มีจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง
อยางไร ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  
 3.3.3 การประชุมสภามหาวิทยาลัย มีปญหา อุปสรรค มีจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุงอยางไร 
ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือใหการประชุมมีประสิทธิภาพ 
 3.3.4 การทํางานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง มีจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
อยางไร ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  
  

4. นิยามคําศัพท 
 4.1 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 4.2 ประธานคณะกรรมการ หมายถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 4.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัย หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 4.4 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย หมายถึง การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 4.5 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย หมายถึง สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
   4.6 ผูเก่ียวของ หมายถึง รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีเขารวมประชุม
สภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ  
 4.7 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย หมายถึง การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 และระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมท้ังตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ตลอดจนการทําหนาท่ีในกํากับ 
ติดตาม การดําเนินงานตามมติ ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยท่ีมอบใหผูบริหารไปดําเนินการ 
 4.8 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การทําหนาท่ีของสภา
มหาวิทยาลัยไดยึดหลักธรรมาภิบาล อาทิ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระ
รับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจาย หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักมุงเนน
ฉันทามต ิ
 4.9 การปฏิบัติหนาท่ีของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย หมายถึง การทําหนาท่ีของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยในฐานะท่ีเปนหนวยงานธุรการของสภามหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
   5.1 สะทอนใหเห็นถึงการทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย รวมท้ังรับทราบปญหา อุปสรรคในการทํางาน ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและการ
พัฒนาการทํางาน  
 5.2 สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นํา
ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยมาใชเปนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  
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สวนท่ี 2 
     กระบวนการข้ันตอนการดําเนินงาน 

      ในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  
 

               คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ไดประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 9 
มิถุนายน 2560 เพ่ือกําหนดแนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย โดยในการพิจารณาไดนํา
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 5/2560 วันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 ซ่ึงใหขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ โดยสรุป คือ การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยใน
ครั้งนี้ควรเนนการสนทนา เพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆ มาใชเปนแนวทางในการพิจารณา
กําหนดแนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยดวย  
             คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ไดกําหนดกระบวนการข้ันตอนการ
ดําเนินงานในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ.2560 โดยสรุปดังนี้  

 

1. ชวงระยะเวลาในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
     1.1 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2557 สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ไดกําหนดชวงระยะเวลาการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 2557 – 31 
พฤษภาคม 2558  
    1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดปจจุบัน ไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2558 และจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 (ตามบทเฉพาะกาลใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559) 
        กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบัน จึงไดดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยไป
แลวหนึ่งครั้ง (ปการศึกษา 2557) เม่ือมาปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 5 เดือน (วันท่ี 13 มกราคม 2558 - 31 พฤษภาคม 
2558) 
   1.3 จากขอมูลดังกลาวคณะกรรมการ จึงไดกําหนดชวงระยะเวลาการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ในภาพรวม คือ ตั้งแตมีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลา
ประมาณ 2 ป ครึ่ง  
      สรุป ชวงระยะเวลาของการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ คือ วันท่ี 13 มกราคม 
2558 ถึงวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 

 

2. ประชากรท่ีเก็บขอมูล มี 2 กลุม ประกอบดวย 
     2.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 33 คน 
        กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดปจจุบัน เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 จํานวน 37 คน  ปจจุบันคงเหลือ จํานวน 33 คน เนื่องจากมี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารครบวาระการดํารงตําแหนง และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจําขอลาออก โดยมีจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละประเภทดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละประเภท 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน (คน) หมายเหตุ 
1.นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 16  
2.อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (อธิการบดี)       1  
3.ประธานสภาคณาจารยมหาวิทยาลยั  1  
4.ประธานสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 1  
5.กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร 6 (จากเดิม 9 คน) 
6.กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา 8 (จากเดิม 9 คน) 
          รวมจํานวน  33  
                    (ขอมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 รายชื่อภาคผนวก 7 หนา 73) 
  

   2.2 รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในฐานะผูสังเกตการณ   
        ในการประชุมของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเชิญรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย 
สถาบัน สํานัก ท่ีไมไดเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้งในฐานะผูสังเกตการณ 
เพ่ือรับทราบนโยบาย ขอสังเกต และขอเสนอแนะตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย และนําไปใชประโยชนในการทํางาน
ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
        คณะกรรมการ พิจารณาแลวควรเก็บขอมูลจากผูเก่ียวของดังกลาวดวยเพ่ือใหไดความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะท่ีหลากหลายและครอบคลุมมิติตางๆ และเปนประโยชนตอการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมากข้ึน โดยรองอธิการบดี คณบดี 
ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ มีจํานวน 22 คน  
                 ตารางท่ี 2 จํานวนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีเขารวมประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ  

 

ผูบริหาร  จํานวน (คน) 
1.รองอธิการบดี 8 
2.คณบดี 9 
3.ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 5 
          รวมจํานวน  22 

            (ขอมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน รายชื่อภาคผนวก 8 หนา 75) 
 

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
      การเก็บรวมรวมขอมูลใชวิธีการสนทนากลุม โดยแบงกลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูเก่ียวของเปน
กลุมยอยตามประเภทของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใหการสนทนาไดรับขอมูลท่ีครบถวน และสะทอน
มุมมองความคิดเห็นของแตละกลุม ดังนี้ 
 กลุมท่ี  1 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและประธานสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย จํานวน 17 คน 
 กลุมท่ี 2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย จํานวน 7 คน 
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 กลุมท่ี 3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําและประธานสภาคณาจารย จํานวน            
9 คน 
 กลุมท่ี 4 รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในฐานะผูสังเกตการณ จํานวน 22  คน  
 

4. ประเด็นการสนทนากลุม  
 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการไดกําหนด
ประเด็นการสนทนากลุม เปน 4 ประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นท่ี 1 การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 และระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมท้ังตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ   
 ประเด็นท่ี 2 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล มีจุดแข็ง จุดท่ีควร
ปรับปรุงอยางไร ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  
 ประเด็นท่ี 3 การประชุมสภามหาวิทยาลัย มีปญหา อุปสรรค มีจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุงอยางไร 
ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือใหการประชุมมีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นท่ี 4 การทํางานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง มีจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา 
อุปสรรค อยางไร ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา                
            ท้ังนี้ในการสนทนากลุมจะมีเอกสารประกอบการสนทนากลุม เพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
ผูเก่ียวของ ไดรับทราบขอมูลตางๆ ดวย อาทิ 
 (1) อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 และ
ตามระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมท้ังตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ   
 (2) สรุปผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในป พ.ศ.2559 
 (3) การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล อาทิ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ 
หลักภาระรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค  

5. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลคณะกรรมการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูเก่ียวของมาสนทนากลุม 
โดยดําเนินการ ดังนี้     
               5.1 เชิญมาสนทนากลุมในวันท่ี 14 และ 20 มิถุนายน 2560 โดยดําเนินการดังนี้                
 ตารางท่ี 3  ข้ันตอนการเก็บขอมูลจากการสนทนากลุม              

ว ด ป รายละเอียดการดําเนินการ 
วันท่ี 9 มิถุนายน 2560  ประธานคณะกรรมการ มีหนังสือถึง 

   - กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 33 คน  
   - รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีเขารวมประชุม
สภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ จํานวน 22  คน 
     เพ่ือเชิญมารวมสนทนากลุม พรอมท้ังแนบขอมูลเบื้องตนเพ่ือประกอบการ
พิจารณาสนทนากลุม อาทิ   
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ว ด ป รายละเอียดการดําเนินการ 
     (1) อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
     (2) หลักธรรมาภิบาล 
     (3) รายงานผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ประจําป 2559        

วั น ท่ี  1 4  แ ล ะ  2 0 
มิถุนายน 2560 

1. วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการจัดสนทนากลุม 
   กลุมท่ี 1 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและ
ประธานสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   กลุมท่ี 2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําและ
ประธานสภาคณาจารย 
2. วันท่ี 20 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการจัดสนทนากลุม 
   กลุมท่ี 3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารและอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย  
   กลุมท่ี 4 รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีเขารวม
ประชุมในฐานะผูสังเกตการณ จํานวน 22  คน 

                

 5.2 จากการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูเก่ียวของมาสนทนากลุมในวันท่ี 14 และ 20 
มิถุนายน 2560 นั้น เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยในกลุมท่ี 1 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  และประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และกลุมท่ี 2 กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําและประธานสภาคณาจารย (ประมาณรอยละ 33) ยังมีผูมาเขารวมสนทนา
กลุมนอย  
                     ดังนั้นเพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวนและเปนประโยชนมากข้ึน คณะกรรมการ จึงไดเชิญกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยในกลุมดังกลาวมาสนทนากลุมอีกครั้ง โดยเฉพาะผูไมไดมารวมสนทนากลุมในครั้งแรก ดังนี้ 
                     5.2.1 วันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 เชิญกลุมท่ี 1 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  และประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซ่ึงการสนทนากลุมในครั้งนี้
มุงเนนการใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการทํางานตอไป 
                   5.2.2 วันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 เชิญกลุมท่ี 2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย
ประจําและประธานสภาคณาจารย 
 

6. สรุปจํานวนผูเขารวมสนทนากลุม  

 จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูเก่ียวของมาสนทนากลุม มีดังนี้  
              ตารางท่ี 4 จํานวนผูเขารวมสนทนากลุม 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูเก่ียวของท่ีเชิญสนทนา    จํานวนท้ังหมด 

          (คน) 
จํานวนท่ีเขารวม
สนทนากลุม (คน) 

คิดเปนรอยละ 

กลุมท่ี 1 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  และประธานคณะกรรมการสงเสรมิกิจการ
มหาวิทยาลยั  

17 11 64.71 

กลุมท่ี 2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา
และประธานสภาคณาจารย   

9 6 66.67 

กลุมท่ี 3  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบรหิาร และอุป
นายกสภามหาวิทยาลัย   

7 4 57.14 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูเก่ียวของท่ีเชิญสนทนา    จํานวนท้ังหมด 

          (คน) 
จํานวนท่ีเขารวม
สนทนากลุม (คน) 

คิดเปนรอยละ 

กลุมท่ี 4 รองอธิการบด ีผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก 

ท่ีเขารวมประชุมในฐานะผูสังเกตการณ  
22 19 86.36 

รวม 55 40 72.73 
 
 

7. การรวบรวมขอมูล และสรุปขอมูลการสนทนากลุม 
   7.1  คณะกรรมการ และฝายเลขานุการ ไดรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุมในแตละกลุมมาสรุป 
สาระสําคัญตามประเด็นการสนทนากลุม แลวจัดทํา ราง สรุปการสนทนากลุมในแตละประเด็นของแตละกลุม  
  7.2 คณะกรรมการเวียน ราง สรุปการสนทนากลุมในแตละประเด็นของแตละกลุม ใหกรรมการสภาฯ 
และผูเก่ียวของ ไดตรวจสอบ และปรับแกไข 
   7.3 คณะกรรมการ สรุปการสนทนากลุมในแตละประเด็นของแตละกลุม และจัดทํารายงานผลการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

8. การนําเสนอรายงานตอสภามหาวิทยาลัย 
 8.1 ประธานคณะกรรมการนําเสนอ ราง รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ.2560 
ตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 
 8.2 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาและนําไปใชประโยชนตอไป          
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สวนท่ี 3 
สรุปผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
และการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

 

              ในการนําเสนอ รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการไดนําเสนอขอมูล
เปน 3 หัวขอ คือ  
              1. สรุปขอมูลผลดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (ป พ.ศ.2559) ตามบทบาทอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนด
ไวในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 และตามระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการกํากับ 
ติดตาม การใหขอเสนอแนะตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะทําใหเห็นภาพการทํางานของสภามหาวิทยาลัยท่ี
ผานมา 
              2. สรุปการสนทนากลุมตามประเด็นการสนทนาของแตละกลุม โดยสรุปสาระสําคัญลงในตาราง เพ่ือ
ความสะดวกและความชัดเจนในการพิจารณาขอมูลตางๆ   
                  ท้ังนี้ขอมูลจากการสนทนากลุมท่ีนําเสนอนี้เปนความคิดเห็นของผูเขารวมสนทนากลุม และหากมี
ประเด็นใดท่ีมหาวิทยาลัยสนใจ ตองการลงในรายละเอียด จะตองตรวจสอบขอมูลอีกครั้งเพ่ือความครบถวน
สมบูรณ 
              3. ขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินการและการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงมาจากการรายงานการ
ประชุม การประมวลความคิดจากการสนทนากลุม ท้ังนี้เพ่ือประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของ
สภามหาวิทยาลัยตอไป  
             โดยมีรายละเอียดในแตละหัวขอดังนี้ 
     1) สรุปผลดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (ป พ.ศ. 2559) มีดังนี้ 
 1.1) การดําเนินงานตามอํานาจ หนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2559 สรุปไดดังนี้ 
 

(1) ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ แดสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

(2) เห็นชอบแผนตางๆ ดังนี้ 1) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559- 30 
กันยายน 2560) 2) ราง นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
ใชประกอบการสรรหาอธิการบดีคนใหม และ 3) แผนพัฒนาคณะวิชา หนวยงาน จํานวน 5 สวนงาน 

(3) เห็นชอบขอบังคับ จํานวน 20 ฉบับ ระเบียบ จํานวน 2 ฉบับ และประกาศ จํานวน 10 ฉบับ อาทิ 
ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ... และ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

(4) อนุมัติเก่ียวกับหลักสูตร ดังนี้ 1) การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 135 
หลักสูตร 2) การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร จํานวน 38 
หลักสูตร 3) การเปดหลักสูตรใหม จํานวน 5 หลักสูตร 4) การปดหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร และ 5) 
การเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ จํานวน 2 หลักสูตร 

(5) เห็นชอบผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ จํานวน 4 ราย และผูสมควรไดรับเกียรติบัตรศาสตราจารย
เกียรตคุิณ จํานวน 3 ราย 

(6) อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 5,279 ราย 
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(7) อนุมัติงบประมาณรายรับจากงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 
1,820,766,500 บาท และงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 
2,149,055,700 บาท (จากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 + เงินสะสม) 

(8) แตงตั้งผูบริหาร ดังนี้ 1) เห็นชอบใหผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท เปนผูสมควรดํารงตําแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 2) แตงตั้งคณบดี และผูอํานวยการศูนย จํานวน 7 สวนงาน 

(9) เห็นชอบผูสมควรดํารงตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 1) ระดับศาสตราจารย จํานวน 2 ราย 2) ระดับรอง
ศาสตราจารย จํานวน 5 ราย และ 3) ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 37 ราย 

(10) แตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือชวยกลั่นกรองงาน และดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย อาทิ 
คณะกรรมการพิจารณากําหนดนโยบาย เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือใชประกอบการสรรหาอธิการบดีคนใหม คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  

(11) เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) และรับทราบ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการศูนย จํานวน                
7 ราย 

 

 1.2) การดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 
และตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

(1) เห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัย/สถาบันใน
ตางประเทศ จํานวน 17 สถาบัน อาทิ ขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Kagawa 
University ประเทศญี่ปุน และขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 
Chungbuk National University สาธารณรัฐเกาหล ี

(2) อนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ประเภทพนักงานประจํา 
จํานวน 48 อัตรา และประเภทพนักงานชั่วคราว จํานวน 39 อัตรา 

(3) เห็นชอบการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559) จํานวน 1 ราย 

(4) เห็นชอบรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 ดังนี้ 1) ระดับหลักสูตร 
2) ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา และ 3) ระดับมหาวิทยาลัย 

(5) เห็นชอบใหคณะวิชาจัดการเรียนการสอนนอกท่ีตั้ง (ชั่วคราว) จํานวน 3 คณะวิชา คือ คณะโบราณคดี 
คณะมัณฑนศิลป และคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

(6) พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร 
จํานวน 6 ราย อาทิ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร และคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ 
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1.3) การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง โดยสรุปดังนี้ 
 1.3.1) คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ไดพิจารณาจัดทํา ราง ขอบังคับฯ การสรรหาผูบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 4 
ฉบับ และพิจารณารางประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามท่ี
มหาวิทยาลัยเสนอ จํานวน 34 ฉบับ  

   1.3.2) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานกรรมการ) ไดพิจารณากลั่นกรองรางประกาศ 
ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 22 
ฉบับ อาทิ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... และ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. ...... 
 1.3.3) คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร (นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธาน
กรรมการ ในชวงเดือนมกราคม – 16 พฤศจิกายน 2559) ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และใหนโยบายดานการกํากับดูแลในระบบตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ระบบควบคุมภายใน (Internal Control) การวางแผนงานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk 
Based Audit) การจัดการความเสี่ยงดานการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัย 
 1.3.4) คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน (นางดวงสมร วรฤทธิ์ เปนประธาน
กรรมการ) ไดกลั่นกรองงบประมาณ การเงิน กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และใหขอเสนอแนะตอ
มหาวิทยาลัย อาทิ  
 (1) กลั่นกรองเรื่องกอนเสนอสภาฯ อาทิ งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 การปรับปรุง/กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรตางๆ ท้ังหลักสูตรปกติ และ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พิจารณาบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูง เงินประจําตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย และ
หลักเกณฑวิธีการจายเงิน 
 (2) สภาฯ มอบหมายใหพิจารณา ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับรายงานทางการเงินมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2557 ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตามขอสังเกต ขอเสนอแนะ ของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
 (3) ใหขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย อาทิ การปรับปรุงระบบการเงินและบัญชีจากระบบเดิม 
มาเปนระบบใหม การพิจารณานําเงินไปลงทุนหาผลประโยชนเพ่ิมเติม 
           1.3.5) คณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (ศาสตราจารยกิตติคุณ 
ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปนประธานกรรมการ) ไดกลั่นกรอง ระเบียบ ขอบังคับกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา จํานวน 3 ฉบับ อาทิ ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... และประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําท่ีรับเขาใหม พ.ศ. .... 
             1.3.6) คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปน
ประธานกรรมการ) ไดพิจารณาเรื่องอุทธรณและรองทุกขท่ีบุคลากรรองมา และเสนอสภาฯ พิจารณา จํานวน 5 ราย  
 1.3.7) คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
เปนประธานกรรมการ) ไดพิจารณาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และเสนอสภาฯ จํานวน 51 ราย จําแนก
เปนผูชวยศาสตราจารย จํานวน 41 ราย รองศาสตราจารย จํานวน 5 ราย ศาสตราจารย จํานวน 4 ราย และ
ศาสตราจารยพิเศษ จํานวน 1 ราย 
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 1.3.8) คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ไดกลั่นกรองหลักสูตรตางๆ กอนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ จํานวน 42 หลักสูตร จําแนกเปนปริญญาบัณฑิต จํานวน 28 หลักสูตร และบัณฑิตศึกษา จํานวน 
14 หลักสูตร 
 1.3.9) คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นายสุมนต              
สกลไชย เปนประธานกรรมการ) ไดกลั่นกรองการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา แนวทางการ
บริหารงานบุคคลในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และการกําหนดบัญชีเงินเดือนบุคลากรเม่ือเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
   1.4) การกํากับ ติดตาม  
                 1.4.1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัย รับทราบและ
ใหขอเสนอแนะการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการศูนย จํานวน 7 ราย 
และรายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา จํานวน 11 ราย  
              1.4.2) กํากับ ติดตามการทํางานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง โดยให
รายงานผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
               1.4.3) สํานักงานสภามหาวิทยาลัยรายงานการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้งใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
       1.5) การใหขอเสนอแนะ ผลักดัน การเหลือแกไขปญหาดําเนินการของมหาวิทยาลัย อาทิ 
               1.5.1) ใหขอเสนอแนะดานกายภาพ อาทิ การพัฒนาพ้ืนท่ีวังทาพระ การจัดซ้ือท่ีดินท่ีเมืองทองธานี 
การกอสรางอาคารท่ีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และการอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2558-2559 จํานวน 90 ลานบาท เพ่ือกอสรางอาคารอเนกประสงคในพ้ืนท่ีสวนขยาย 
City Campus 
      1.5.2) เนนใหมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตร การวิจัยสรางสรรค การบริการวิชาการ ในลักษณะบูรณา
การ เพ่ือสรางจุดแข็งแกมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ 
      1.5.3) การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ อาทิ การปรับปรุงโครงสราง ระบบการบริหาร ปรับปรุง
ระเบยีบขอบังคับใหเอ้ือตอการทํางาน การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบการเงิน บัญชี และการ
ตรวจสอบภายใน เพ่ือแกไขปญหาตามขอสังเกต ขอเสนอแนะของ สตง. 
      1.5.4) พัฒนาการสื่อสาร การประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย 
               1.5.5) การแกไขปญหา เรื่องสําคัญใหมหาวิทยาลัย อาทิ การกอสรางอาคารศูนยเรียนรวมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร และกรณีการขอยกเลิกขอตกลงความรวมมือของวาแตลกับวิทยาลัยนานาชาติ สภามหาวิทยาลัย 
ชวยแกไขปญหาจนสามารถดําเนินการตอไปไดดวยความเรียบรอย 
 

     2) สรุปขอมูลจากการสนทนากลุม 
               คณะกรรมการนําขอมูลจากการสนทนากลุมมาสรุปตามประเด็นการสนทนาของแตละกลุม และสรุป
สาระสําคัญลงในตาราง เพ่ือความสะดวกและความชัดเจนในการพิจารณา รายละเอียดตามตารางท่ี 5 
               ท้ังนี้ขอมูลจากการสนทนากลุมท่ีนําเสนอเปนความคิดเห็นของผูเขารวมสนทนากลุม ในประเด็นท่ี
มหาวิทยาลัยสนใจ ตองการลงในรายละเอียด จะตองตรวจสอบขอมูลอีกครั้งเพ่ือความครบถวนสมบูรณ 
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สรุปการสนทนากลุมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ตารางท่ี 5 สรุปการสนทนากลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูเก่ียวของในแตละประเด็น 
ประเด็นท่ี 1 การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 และตามระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมท้ังท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
               ทานคิดวาสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย การกํากับ ติดตาม สงเสริม สนับสนุน ในเรื่องตอไปนี้เพียงใด รวมท้ังปญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา   
              1.1 ดานนโยบาย แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาคณะวิชา หนวยงาน  

กลุมนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
และประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ก ลุ ม ก ร รม ก า รส ภ าม หา วิ ทย าลั ยป ร ะ เ ภ ท ผู บ ริ ห า ร  แล ะ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําและ
ประธานสภาคณาจารย 

กลุมรองอธิการบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีเขารวมประชุม
ในฐานะผูสังเกตการณ 

จุดแข็ง 
กรรมการสวนหน่ึงมีความเห็นวา สภาฯ ไดกําหนดนโยบายไวพอสมควร 
อาทิ   
   - การผลติบัณฑิตสําหรับศตวรรษท่ี 21   
   - การเปนมหาวิทยาลัยวิจัย   
   - การพัฒนาไปสูความเปนนานาชาติ 
   - การปรับปรุงระบบบริหารภายใน 

จุดแข็ง 
สภาฯ มีการกําหนดนโยบาย และไดมอบนโยบายน้ันใหอธิการบดีไป
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่ออธิการบดีจัดทําแผนเสร็จ
แลว จักนําเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยใหสภาฯ พิจารณาใหความ
เห็นชอบ หลังจากน้ันสภาฯ จะกํากับ ติดตาม นโยบาย แผนท่ีไดใหไว
ผานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  

จุดแข็ง 
-ไมมกีารอภิปราย- 

จุดแข็ง 
สภาฯ มีการกําหนดนโยบายใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการ 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
1. กรรมการสวนหน่ึงมีความเห็นวาสภาฯ กําหนดนโยบายยังมีปญหา 
อาทิ 
   1.1 ยังขาดแผนปฏิบัติการท่ีจะนํานโยบายไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
   1.2 ขาดการกํากับ ติดตาม อยางตอเน่ืองและจริงจัง โดยเฉพาะใน
เรื่องเรงดวน ควรจัดลําดับความสําคัญและเนนผลผลิต ผลลัพธมากกวา
กระบวนการ 
   1.3 ยังไมใหความสําคัญแกนโยบายเชิงวิชาการ (หลักสูตร/การเรียน
การสอน) การบูรณาการศาสตร การผลักดันโครงการท่ีจะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมเทาท่ีควร 
   1.4 มีการจัดสรรเวลาเพ่ือการพิจารณานโยบายนอยเกินไป เพราะใช
เวลาสวนใหญกับการพิจารณางานประจําท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยและกลไกในการบริหาร 
   1.5 ผูปฏิบัติงานไมทราบถึงนโยบายในการบริหารของมหาวิทยาลัย 
และขาดการมีสวนรวม 
   1.6 กระบวนการพัฒนานโยบายขาดการมีสวนรวมของผูปฏิบัติ 
และนักศึกษา และกรรมการสภาฯ บางสวนไมเขาใจในบริบทของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  1.7 ขาดระบบขอมูลในการประเมินสถานการณ กําหนดนโยบาย  
และติดตามผล 
  1.8 ยังขาดการจัดลําดับความสําคัญ จะเสนอหรือกําหนดเปนเรื่องๆ 
(Fragmented)  
2.นโยบายท่ีสภาฯ กําหนด เสนอแนะใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการ
หลายเรื่อง พบวามหาวิทยาลัยไมไดดําเนินการ หรือดําเนินการ                  
ไมตอเน่ือง  
3. นโยบายท่ีเสนอในท่ีประชุมยังเนนดานศิลปะคอนขางมาก ควร
คํานึงถึงจุดเดนท่ีมีความหลากหลาย 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
ผูบริหาร บุคลากรสวนใหญ ตองการเห็นนโยบายของสภาฯ ท่ีเปน
แผนพัฒนาท่ีชัดเจน จึงเขาใจวาสภาฯ ไมไดกําหนดแผน นโยบาย 
 
 
 
 
 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
1. นโยบายของสภามหาวิทยาลัยยังมีนอย 
2.บุคลากร นักศึกษา ไมทราบถึงนโยบาย แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามท่ีสภาฯ ใหความเห็นชอบ 
3. สภาฯ ตองมีความรอบรูเขาใจบริบทของมหาวิทยาลัย 
4. การสื่อสารนโยบายสูประชาคม ผูปฏิบัติ ยังไมสามารถเขาถึง 
มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงการสื่อสารภายในองคกรใหเขมแข็งมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
1. ในการกําหนดนโยบายตางๆ  สภาฯ ยังไม เข าใจบริบทของ
มหาวิทยาลัย 
2. สภาฯ ควรกําหนดนโยบายใหชัดเจนวาตองการใหมหาวิทยาลัยพัฒนา
ไปในทิศทางใด และวางแผนใหครบวงจร เชน นโยบายท่ีกําหนดแตละ
เรื่องตองใชงบประมาณเทาไหร แหลงท่ีมาของงบประมาณ เปนตน 
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กลุมนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
และประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ก ลุ ม ก ร รม ก า รส ภ าม หา วิ ทย าลั ยป ร ะ เ ภ ท ผู บ ริ ห า ร  แล ะ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําและ
ประธานสภาคณาจารย 

กลุมรองอธิการบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีเขารวม
ประชุมในฐานะผูสังเกตการณ 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
1. สภาฯ ควรพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ ความเรงดวนของนโยบาย 
เพ่ือใหงานท่ีสําคัญเรงดวนมีความกาวหนา สามารถชวยแกไขปญหาของ
มหาวิทยาลัย อาทิ การแกไขปญหาระบบการเงิน บัญชี ตามขอสังเกต
ขอเสนอแนะ ของ สตง. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ City Campus 
เปนตน 
2. ควรใชเวลาในการพิจารณาวาระเชิงนโยบาย การกํากับ ติดตาม การ
ทํางานของมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน โดยดําเนินการ อาทิ  
   2.1 พิจารณาอํานาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบ (Power and  
Authority) ระหวางสภาฯ และผูบริหารใหชัดเจน เพ่ือผูบริหารจักไดไม
นําเสนอเรื่องท่ีเปนอํานาจของตนใหสภาฯ พิจารณาตัดสิน  
   2.2 นําเรื่องท่ีตองเขาสภาฯ มาพิจารณารวมกันวาควรดําเนินการ
อยางไร อาทิ เรื่องท่ีจําเปนตองเขาสภาฯ ตามท่ีกําหนดใน พรบ. 
ข อ บั งคั บต า งๆ  เ รื่ อ ง ท่ี ส ามารถมอบ อํานาจ ให มหา วิทยาลั ย 
คณะกรรมการชุดตางๆ ไปดําเนินการแทนได แลวนํามารายงานใหสภาฯ 
ทราบ   
   2.3 รวมกันกําหนด นําเสนอวาระเชิงนโยบาย  

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
1. ควรกําหนดนโยบายใหมีความชัดเจน เพ่ือใหมหาวิทยาลัย สวนงาน
นําไปเปนแนวทางในการดําเนินงาน  
2. ควรนํานโยบาย แผนท่ีกําหนดไปเผยแพรใหประชาคม นักศึกษา
ทราบอยางท่ัวถึง ผานชองทางตางๆ 
3. ควรมีการกํากับ ติดตาม การทํางานตามนโยบาย แผนท่ีกําหนดอยาง
ตอเน่ืองเพ่ือใหทราบผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 

 
 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
1. ควรเผยแพรคําขวัญ คําวลี (Motto) วิสัยทัศน อํานาจหนาท่ีของสภาฯ 
ใหบุคลากร นักศึกษาทราบ ผานสื่อตางๆ อาทิ เว็บไซตของสํานักงาน
สภาฯ Facebook 
2. สภาฯ ควรรวมมือกับสภาคณาจารยจัดบรรยายในหัวขอท่ีนาสนใจ 
ประเด็นท่ีสําคัญมีผลกระทบตอบุคลากร นักศึกษา โดยเชิญกรรมการ
สภาฯ ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญในเรื่องน้ันๆ ไปบรรยาย 
ใหบุคลากร นักศึกษาไดทราบ ซึ่งควรดําเนินการอยางตอเน่ือง อาทิ 2 
เดือนครั้ง 
3. สภาฯ ควรมีการจัดประชุมสัญจรพบปะบุคลากร นักศึกษา โดย
อาจจะแบงกรรมการสภาฯ เปนกลุมยอย ไปในแตละวิทยาเขต เพ่ือ
ช้ีแจงนโยบาย การทํางานของสภาฯ และรับฟงความคิดเห็นของ
บุคลากร ซึ่งควรจัดภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง   
4. ควรมีนโยบายการพัฒนาในแตละวิทยาเขต 
 
 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
1. ควรมีการกําหนดนโยบาย มาตรการและวิธีการดําเนินการใหเปน
รูปธรรมท่ีชัดเจนมากข้ึน 
2. การกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยควรใหประชาคม นักศึกษา มี
สวนรวมดวย 
 
 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยควรเสนอวาระเชิงนโยบายใหสภาฯ พิจารณามากข้ึน 
 
 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
1. ควรเผยแพร วิสัยทัศน  นโยบายของอธิการบดี  แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย และอธิบายความหมายมหาวิทยาลัยศิลปากรเปน
มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค พรอมท้ังแนวทางการดําเนินการ เพ่ือ
สรางความเขาใจ การมีจุดมุงหมายรวมกันในการทํางาน ใหนักศึกษา
และบุคลากร ไดทราบขอมูลอยางท่ัวถึง โดยผานสื่อตางๆ 
2. ควรเผยแพรขาว ความสามารถของอาจารย นักศึกษา ท่ีไดรับรางวัล
ตางๆ ในท่ีสาธารณะของมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน อาทิ โรงอาหาร เพ่ือ
สรางแรงบันดาลใจ ความภาคภูมิในคณะวิชา และมหาวิทยาลัย  
3. ควรพัฒนาสื่อตางๆ ของมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ใหมีความ
ทันสมัย นาสนใจ อาทิ  
   3.1 จัดทําเว็บไซตเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือการประชาสัมพันธท่ีกวาง 
และเอ้ือตอนักศึกษาตางชาติ 
   3.2 การปรับเพ่ิมขอมูลใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 
   3.3 เปดระบบการสื่อสารใหมๆ เชน Facebook Line เพ่ือใหการ
สื่อสาร ท่ัวถึงและไดรับความสนใจมากข้ึน 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 
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     การกํากับ ติดตาม 
 

กลุมนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
และประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ก ลุ ม ก ร รม ก า รส ภ าม หา วิ ทย าลั ยป ร ะ เ ภ ท ผู บ ริ ห า ร  แล ะ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําและ
ประธานสภาคณาจารย 

กลุมรองอธิการบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานักท่ีเขารวมประชุม
ในฐานะผูสังเกตการณ 

จุดแข็ง 
-ไมมกีารอภิปราย- 

จุดแข็ง 
-ไมมกีารอภิปราย- 

จุดแข็ง 
-ไมมกีารอภิปราย- 

จุดแข็ง 
-ไมมกีารอภปิราย- 

 
จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
การกํากับ ติดตาม 
1. สภาฯ ตองการทราบความคืบหนาในการทํางาน การพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องสําคัญๆ แตมหาวิทยาลัยยังรายงาน
ความกาวหนานอยมาก  
2. ขอเสนอแนะของสภาฯ ท่ีมอบใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการ บางเรื่องมี
การดําเนินการและรายงานใหทราบ บางเรื่องรายงานบางสวน และบาง
เรื่องไมมีการดําเนินการ และไมรายงานเหตุผลใหทราบ 
3. การกํากับติดตาม ยังไมมีการจัดลําดับความสําคัญ โดยเฉพาะเรื่อง
สําคัญๆ เชน เรื่อง ระบบ IT City Campus การออกขอบังคับ ระบบ
การเ งิน -บัญชี  ตามขอสั ง เกตของ  สตง. ทํา ให สภาฯ ไมทราบ
ความกาวหนา ปญหาอุปสรรค ของการดําเนินการเรื่องท่ีสําคัญ เรงดวน 
4. ขาดระบบขอมูลท่ีตรงประเด็น  ทันการณ และเจาะลึกถึงระดับคณะ
ท่ีจะชวยใหการกํากับ ติดตาม มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
การกํากับติดตาม ยังไมมีความตอเน่ือง เชน นโยบายการรับนักศึกษาท่ี
กําหนดสัดสวน 70:30 ขาดการกํากับ ติดตามวาขณะน้ีมหาวิทยาลัย
นําไปปฏิบัติอยางไรบาง 
 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
การกํากับ ติดตาม การทํางานยังไมตอเน่ือง 

 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
เมื่อสภาฯ กําหนดนโยบายใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการ การกํากับ
ติดตาม เพ่ือผลักดันไมสัมพันธกัน และไมตอเน่ือง ทําใหไมทราบวา
นโยบายท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการน้ัน มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการหรือไมไดอยางไรบาง 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
1.พัฒนาระบบ กลไกการกํากับ ติดตาม อาทิ 
   - ควรจัดลําดับความสําคัญของเรื่องท่ีกํากับ ติดตาม 
   - ควรเนนการกํากับ ติดตาม เรื่องเชิงนโยบาย นโยบายท่ีสําคัญ ๆ  
   - ควรกํากับ ติดตาม เชิง Output  Outcome มากกวาการกํากับ
ติดตาม กระบวนการทํางาน 
2.สภาฯ ควรติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวา
สามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมาย ตัวช้ีวัด อยางสม่ําเสมอและ
ตอเน่ือง 
3. นอกเหนือจากการรายงานการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภาฯ ท่ี
รายงานใหสภาฯ ทราบทุกเดือนแลว ควรรวบรวม แลวสรุปรายงานให
สภาฯ ทราบความกาวหนาทุกรอบ 2-3 เดือน อีกครั้งหน่ึงดวย  

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
ควรมีระบบ กลไกการกํากับติดตาม ใหมากข้ึนและดําเนินการตอเน่ือง 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
ควรมีการกํากับ ติดตาม การทํางานไปท่ีผูบริหาร และคณะวิชา 
หนวยงานใหมากข้ึน 
 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
ควรกํากับ ติดตามนโยบายท่ีมอบใหผูบริหารไปดําเนินการใหมากข้ึน 
และดําเนินการอยางตอเน่ือง 
 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยควรรายงานเรื่องเชิงนโยบาย เรื่องสําคัญๆ อาทิ ระบบ IT 
City Campus โครงสราง การออกขอบังคับ การแกไขปญหาระบบ
การเงิน-บัญชี ตามขอสังเกตของ สตง. ใหสภาฯ ทราบทุกเดือน หรือ
รายงานตอเน่ือง 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 
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               1.2 ดานวิชาการ อาทิ หลักสูตรการศึกษา การพัฒนานักศึกษา อนุมัติปริญญา ปริญญากิตติมศักดิ์ 
 

กลุมนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
และประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ก ลุ ม ก ร รม ก า รส ภ าม หา วิ ทย าลั ยป ร ะ เ ภ ท ผู บ ริ ห า ร  แล ะ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําและ
ประธานสภาคณาจารย 

กลุมรองอธิการบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานักท่ีเขารวมประชุม
ในฐานะผูสังเกตการณ 

จุดแข็ง 
-ไมมกีารอภิปราย- 

 

จุดแข็ง 
-ไมมกีารอภิปราย- 

จุดแข็ง 
-ไมมกีารอภิปราย- 

จุดแข็ง 
-ไมมกีารอภิปราย- 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
1. สภาฯ ควรใหขอเสนอแนะดานการจัดการศึกษา การเปดหลักสูตร
ใหม การปดหลักสูตร การบูรณาการหลักสูตร รวมท้ังการปรับปรุง
หลักสูตร เพ่ือใหทันกับความเปลี่ยนแปลง แนวโนมในอนาคต 
2. สภาฯ ควรกําหนดนโยบายดานคุณภาพบัณฑิต 
3. สภาฯ ยังขาดความเช่ือมโยงกับนักศึกษา 
4. สภาฯ ควรมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับจํานวนผูเสนอขอรับปริญญา
กิตติมศักดิ์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
-ไมมกีารอภิปราย- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
1. ดานวิชาการ หลักสูตรการศึกษา 
    1.1 สภาฯ ยังไมกําหนดนโยบายเรื่องหลักสูตรการศึกษา การพัฒนา
นักศึกษา 
    1.2 ข้ันตอนการดําเนินการเรื่องหลักสูตร  ในปจจุบันจะเสนอจาก
ภาควิชา - คณะวิชา - มหาวิทยาลยั (คกก. กลั่นกรองหลักสูตร สภา
วิชาการ) - สภาฯ  ดังน้ันหลักสูตรท่ีเสนอใหสภาฯ พิจารณาจึงผาน
ข้ันตอนการพิจารณามาทุกข้ันตอนแลว การพิจารณาของสภาฯ จึงตอง
อนุมัติ แมวาบางหลักสูตรสภาฯ ตองการปรับปรุง แกไขก็ตาม คง
สามารถใหเพียงขอสังเกต ขอเสนอแนะในการปรับปรุงครั้งตอไปเทาน้ัน                              
         หลักการ ข้ันตอน การนําเสนอหลักสูตรควรเริ่มจาก สภาฯ ให
นโยบาย ทิศทาง ดานการจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิตกอน หลังจาก
น้ันมหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา จึงนําไปดําเนินการเปด/ปรับปรุง
หลักสูตรใหสอดคลองตอไป  
     1.3 สภาฯ ควรใหนโยบายเรื่องคาธรรมเนียม คาหนวยกิต ดวย        
เน่ืองจากบางหลักสูตรกําหนดคาธรรมเนียม คาหนวยกิต คอนขางสูง 
และมุงเนนหารายได ทําใหนักศึกษาไมสามารถเรียนได และเปนภาระ
แกผูปกครองท่ีตองกูยืมเงินใหบุตรหลานมาเรียน 
2. สภาฯ ยังไมมีนโยบายแกไขปญหาเรงดวน เชน จํานวนนักศึกษามี
แนวโนมลดลง และขอวิพากษวิจารณเรื่องคุณภาพของบัณฑิตท่ีลดลง  
3. การบริหารจัดการหลักสูตร ยังมีปญหาหลายประการ อาทิ การ
กําหนดค าตอบแทนอาจารยผู สอน ข้ึนอยู กับการพิจารณาของ 
แตละคณะ ความเหลื่อมล้ําคาตอบแทนการสอนหลักสูตรปกติ กับ
หลักสูตรโครงการพิเศษ ทําใหอาจารยตองการสอนหลักสูตรโครงการ
พิเศษมากกวา    
4. สภาฯ ควรมอบนโยบายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา ท่ีจะไมเปนภาระแกอาจารยผูสอน 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
1. ดานวิชาการ  
    สภาฯ ทํางานดานวิชาการในลักษณะของงานประจํามากเกินไป               
และยังมีการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจนวามหาวิทยาลัย  
ควรพัฒนาไปในทิศทางใด  
2. จํานวนนักศึกษามีแนวโนมลดลง ซึ่งเปนปญหาเรงดวนท่ีสภาฯ 
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา ตองรวมกันคิดและแกไขปญหา 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา สภาฯ ควรจะกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน
เพ่ือใหมหาวิทยาลัย คณะวิชาดําเนินการตอไป อาทิ สนับสนุนให
มหาวิทยาลัยใชเกณฑท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ บริบทของมหาวิทยาลัย 
โดยไมควรให สกอ. มาช้ีนํา และเกณฑความเปนผูนําดานศิลปะ  
 
 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
1. สภาฯ จะตองเขมแข็ง และทํางานหนักมากข้ึน เพ่ือวิเคราะห 
สถานการณโลก สถานการณปจจุบัน และใหคําแนะนํา แนวโนม ทิศทาง 
การจัดการศึกษา การเปดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนา
นักศึกษา แลวมอบหมายใหมหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชาไป
ดําเนินการใหสอดคลองกับทิศทาง นโยบายท่ีสภาฯ กําหนด 
2. สภาฯ ควรมีนโยบายสนับสนุนหลักสูตรใหชัดเจน อาทิ  
  - หลักสูตรท่ีไมสรางรายไดและนักศึกษาเรียนนอยลง ควรปดหลักสูตร 
หรือควรปรับปรุง พัฒนาอยางไร 
  - หลักสูตรท่ีไมสรางรายไดและมีนักศึกษาเรียนนอยลงแตมีคุณคา ควร

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรงุและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
1.สภาฯ ควรกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาดานวิชาการใหชัดเจน
วามหาวิทยาลัยศิลปากรควรพัฒนาไปในทิศทางใด อาทิ  
  1.1 หลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรเฉพาะทางควรเปนอยางไร 
  1.2 หลักสูตรท่ีควรจะพัฒนาในอนาคต  
  1.3 หลักสูตรท่ีไมสามารถสรางรายได แตมีคุณคา สภาฯ จะสนับสนุน
อยางไร  
2. สภาฯ ควรใหขอเสนอแนะ หรือระดมความคิดกับมหาวิทยาลัย คณะ
วิชา หาแนวทางการแกไขปญหาเรื่องจํานวนนักศึกษามีแนวโนมลดลง  
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กลุมนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
และประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ก ลุ ม ก ร รม ก า รส ภ าม หา วิ ทย าลั ยป ร ะ เ ภ ท ผู บ ริ ห า ร  แล ะ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําและ
ประธานสภาคณาจารย 

กลุมรองอธิการบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานักท่ีเขารวมประชุม
ในฐานะผูสังเกตการณ 

สนับสนุน สงเสริมอยางไร 
3. ควรจัดระดมความคิดเรื่องปญหานักศึกษาท่ีลดลง และการพัฒนา
คุณภาพของบัณฑิตใหสูงข้ึน 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
1. ควรกําหนดนโยบายการรับนักศึกษาใหชัดเจน อาทิ  
     - การศึกษาฟรี เง่ือนไขเรื่องผลการศึกษา  
     - ความสามารถทางดานวิชาการ /ศิลปะ /ดนตรี/ การกีฬา  
     - นักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาตองทํางานดวย   
     - ลดคาเลาเรียน และหาแหลงทุนสนับสนุนการศึกษา  
2. มหาวิทยาลัยชวยแกไขปญหาการบริหารจัดการภาควิชา อาทิ
คาตอบแทนอาจารยผูสอนในหลักสูตรตางๆ ควรพิจารณากําหนดใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือไมใหเกิดความเหลื่อมล้ํามากเกินไป และเงิน
ประจําตําแหนงหัวหนาภาควิชา ภาระงานหัวหนาภาควิชา 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการ มาตรการท่ี
จะชวยลดภาระงานอาจารย อาทิ เทคโนโลยี ฐานขอมูล การเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
-ไมมีการอภิปราย- 
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               1.3 ดานการบริหาร อาทิ โครงสราง การจัดตั้งการยุบรวมหนวยงาน  การแบงสวนงาน ดานระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 
 

กลุมนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
และประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กลุ ม ก ร รม ก า รส ภ าม หา วิ ทย าลั ยป ร ะ เ ภ ท ผู บ ริ ห า ร  แล ะ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําและ
ประธานสภาคณาจารย 

กลุมรองอธิการบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานักท่ีเขารวมประชุม
ในฐานะผูสังเกตการณ 

จุดแข็ง 
-ไมมกีารอภิปราย- 

 

จุดแข็ง 
-ไมมกีารอภิปราย- 

จุดแข็ง 
-ไมมกีารอภิปราย- 

จุดแข็ง 
-ไมมกีารอภิปราย- 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
1. โครงสราง การจัดตั้งการยุบรวมหนวยงาน การแบงสวนงาน สภาฯ 
ไดใหนโยบายมหาวิทยาลัยไปหลายครั้ ง แตการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยยังขับเคลื่อนชามาก ยังไมเห็นความกาวหนา 
 
 
2. การออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศฉบับใหมของมหาวิทยาลัย ตาม 
พรบ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 สวนใหญแลวไมมีการ
เปลี่ยนแปลงจากระบบราชการเดิม ทําใหไมเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
เมื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว 
3. แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดนําเสนอสภาฯ มาระยะ
หน่ึงแลว แตการดาํเนินการยังลาชา ไมมีความกาวหนาเทาท่ีควร สงผล
ตอการพัฒนาระบบการทํางานตางๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ ระบบ
การเงิน บัญชี  

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
-ไมมกีารอภิปราย- 

 
 
 

 
 
 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
1. สภาฯ มอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเรื่อง การปรับโครงสราง 
การบริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน แตการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยยังไมชัดเจนวาจะดําเนินการอยางไร อาทิ จะยุบจะรวม
หนวยงานใด และสงผลตอคณะวิชา สวนงานท่ียังไมสามารถดําเนินการ
ตอไปได สภาฯ จึงควรกํากับ ติดตาม ความกาวหนาใหเปนไปตามเวลา
รวมท้ังตรวจสอบวาการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค  
2. ระเบียบ ขอบังคับฉบับใหม ท่ีออกเมื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ มีความยุงยากซับซอนมากกวาเมื่ออยูในระบบราชการ และไมมีการ
รับฟงความคิดเห็นจากบุคลากร 
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ท่ีนําเสนอสภาฯ 
พิจารณายังดําเนินการแบบแยกสวนในแตละระบบ หรือในแตละสวน
งาน ทําใหการพัฒนาไมเทากัน เชน ขณะน้ีมุงเนนเรื่องระบบการเงิน 
บัญชี  ในขณะท่ีระบบอ่ืนๆ ก็มีความสําคัญและลาหลังเชนกัน  

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
1.โครงสรางการบริหาร การยุบรวม หนวยงาน ยังไมมีความชัดเจน ซึ่ง
คณะวิชา หนวยงาน รอความชัดเจนจากสภาฯ การดําเนินการเรื่องปรับ
โครงสรางจึงยังไมกาวหนาเทาท่ีควร 
 
 
 
2. การออกระเบียบ ขอบังคับ เมื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐควรมี
ความคลองตัวมากข้ึน แตพบวาการปรับปรุง/การออกขอบังคับ                     
ยังเหมือนเดิม นอกจากน้ันมีความยุ งยาก ซับซอนมากกวา เดิม                      
และคณะวิชาประสบปญหามากข้ึน 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
1.สภาฯ เรงรัดกํากับ ติดตามการปรับปรุงโครงสราง ระบบการ
บริหารงาน ของมหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
2.สภาฯ ควรกําหนดเปนนโยบายในการออกขอบังคับ ระเบียบ ตางๆ
ตองมีข้ันตอนการมีสวนรวม/การรับฟงความคิดเห็นจากประชาคมดวย 
3. สภาฯ ควรแตงตั้งคณะกรรมการชวยดูแล ใหคําปรึกษา แนะนําเรื่อง
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 

 
 
 
 

 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
1.โครงสรางและการบริหารงาน 
   1.1 สภาฯ ควรศึกษาขอมูลและกําหนดเปนขอบังคับ หลักเกณฑให
ชัดเจน เพ่ือทุกสวนงาน จักไดนําไปปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
   1.2 สภาฯ ควรเรงรัดการดําเนินการและกําหนดระยะเวลาดําเนินการ
แลวเสร็จใหชัดเจน 
2.ระเบียบ ขอบังคับ 
  2.1 ควรฯ ใหนโยบาย ขอเสนอแนะ ในการออกระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยใหสะดวก รวดเร็ว เอ้ือตอการทํางาน 
  2.2 การออกระเบียบ ขอบังคับ ควรมีการรับฟงความคิดเห็นของ
บุคลากรดวย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
1.โครงสรางและการบริหารงาน 
  1.1การยุบรวมหนวยงาน ควรนําอัตลักษณของมหาวิทยาลัยมา
พิจารณาดวย การนํา model ของมหาวิทยาลัยอ่ืนมาใชท้ังหมด อาจจะ
ไมเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  1.2 ควรเรงรัด ผลักดัน เรื่องการปรับโครงสราง การแบงสวนงาน การ
ยุบรวม ใหแลวเสร็จโดยเร็ว รวมท้ังควรกําหนดแนวทางท่ีชัดเจน เพ่ือ
คณะวิชาจะไดดําเนินการตอไป อาทิ  
   - ควรมีภาควิชาหรือไม 
   - สํานักงานคณบดีควรมีรูปแบบอยางไร      

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
1. ควรเรงดําเนินการเรื่อง การปรับโครงสราง ระบบการบริหาร และ
เรื่องสําคัญอ่ืนๆ ตามท่ีสภาฯ มอบหมาย ใหขอเสนอแนะ ใหรวดเร็ว 
เปนไปตามกําหนดเวลา โดยในการดําเนินการควรไปศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางการทํางานดวย 
2. การออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ เมื่อปรับเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐแลว ควรปรับใหมีความคลองตัว เอ้ือตอการทํางาน ไมยึด
ติดกับระบบเดิม ซึ่งผูบริหารจะตองใหแนวคิดในการออกขอบังคับตอ
เจาหนาท่ีเพ่ือนําไปดําเนินการราง ระเบียบ ขอบังคับ 
3. มหาวิทยาลัยควรเชิญผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ประสบการณดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาประเมินระบบเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยแลว
นํามาวางแผนปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีในทุกระบบใหครบวงจร 
เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
1.การปรับโครงสราง ระบบการบริหาร ผูบริหารจะตองกลาท่ีจะ
เปลี่ยนแปลง และควรใชเปนโอกาสในการปรับปรุง พัฒนาระบบการ
ทํางานของมหาวิทยาลัยใหม  
2.ควรพัฒนาบุคลากรใหปรับเปลี่ยนวิธีการคิด การทํางานใหม ไมควรยึด
ติดกับวิธีการทํางาน แบบเดิม  

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยควรเรงรัดดําเนินการ เรื่อง การปรับโครงสราง การแบง
สวนงาน การยุบรวมหนวยงานใหชัดเจน และเปนไปตามเวลาท่ีกําหนด 
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              1.4 ดานการเงิน งบประมาณ การจัดหารายได จัดหาแหลงทุนและทรัพยสินอ่ืนๆ  
 

กลุมนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
และประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ก ลุ ม ก ร รม ก า รส ภ าม หา วิ ทย าลั ยป ร ะ เ ภ ท ผู บ ริ ห า ร  แล ะ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําและ
ประธานสภาคณาจารย 

กลุมรองอธิการบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานักท่ีเขารวมประชุม
ในฐานะผูสังเกตการณ 

จุดแข็ง 
-ไมมกีารอภิปราย- 

จุดแข็ง 
-ไมมกีารอภิปราย- 

จุดแข็ง 
-ไมมกีารอภิปราย- 

จุดแข็ง 
-ไมมกีารอภิปราย- 

 
จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
1.การเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน 
   1.1 สภาฯ ใหขอเสนอแนะเรื่องการปรับปรุงระบบการเงิน บัญชี การ
ตรวจสอบภายใน เพ่ือใหสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ และแกไขปญหาตามท่ีสตง.ใหขอสังเกต แตการดําเนินการยังลาชา     
  1.2 การวางแผนการใชเงินของมหาวิทยาลัยยังไมมีประสิทธิภาพ อาทิ
มหาวิทยาลัย คณะวิชา สามารถขอปรับเปลี่ยนงบประมาณได
ตลอดเวลา รวมท้ังการติดตามประเมินผลการใชงบประมาณ ยังไมเปน
ระบบ  
  1.3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีทํางานดานการเงิน บัญชี การ
ตรวจสอบภายใน ยังไมคอยมีประสิทธิภาพ ยึดติดกับระบบเดิมๆ  
2. การจัดหารายได ยังไมมีการวางแผนอยางเปนระบบ โดยเฉพาะการ
วางแผนจัดหารายไดจากแหลงอ่ืนๆ สวนใหญจะมุงหารายไดจาก
คาธรรมเนียมการศึกษา คาหนวยกิต เปนหลัก  

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
-ไมมกีารอภิปราย- 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
1. การเงินและบัญชี  
   1.1 เรื่องความโปรงใสของระบบการเงิน บัญชี ตามท่ี สตง.ไดให
ขอสังเกต การดําเนินการของมหาวิทยาลัยยังลาชามาก  
   1.2 ปจจุบันระบบการเงินเปนแบบรวมศูนย ขาดความคลองตัวในการ
ทํางาน ควรกระจายไปท่ีคณะวิชา  
2. แหลงทุนสวนใหญของมหาวิทยาลัยมาจากเงินงบประมาณแผนดิน 
และเงินรายได เงินงบประมาณจากแหลงอ่ืนๆ ยังมีนอย สงผลตอการ
พัฒนาพันธกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
1. รอบเงินงบประมาณ เก่ียวของกับการเปดภาคการศึกษา เมื่อมีการ
ปรับเวลาเปดภาคการศึกษา จึงสงผลกระทบ และเกิดปญหาการบริหาร
จัดการเงินรายไดท่ีจะนํามาใชจายไมสอดคลองกับการจัดเก็บรายได 
2. การจัดหารายได/ระเบียบ 
    เมื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว ระเบียบดานการเงิน ยุงยาก
มากกวาอยูในระบบราชการ อาทิ การหารายไดและการขอใชเงินจาก 
เงินรายได     
 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
1. การเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน 
   1.1 สภาฯ ควรเรงรัด กํากับติดตาม การแกไขปญหา การตรวจสอบ
หาขอเท็จจริง เรื่องระบบการเงิน บัญชี ตามขอสังเกตของสตง. และการ
พัฒนาระบบการเงิน บัญชี การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยให
มากข้ึน โดยใหมหาวิทยาลัยรายงานความกาวหนาทุกเดือนอยาง
ตอเน่ือง 
    1.2 สภาฯ ควรกํากับ ติดตาม การใชจายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามแผน และตามท่ีรัฐบาลกําหนด 
2. สภาฯ ชวยใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะวิธีการจัดหารายไดของ
มหาวิทยาลัยจากชองทางตางๆ อาทิ จากผลงานดานศิลปะ การบริการ
วิชาการ  

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 

 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
1. การเงินและบัญชี  สภาฯ ควรเรงรัดใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ เรื่อง 
ระบบการเงิน บัญชี ความโปรงใสในการทํางานของเจาหนาท่ี ตามท่ี 
สตง.ไดใหขอสังเกตไว  และรายงานสภาฯ ทราบเปนระยะๆ 
2. แหลงทุน  
   2.1 ควรมีนโยบายสนับสนุน การขอทุนจากตางประเทศ การขอทุน
จากหนวยงาน องคกรขนาดใหญ และควรใหขวัญกําลังใจแกบุคลากรท่ี
สามารถหาทุนไดจํานวนมาก เชน การประกาศเกียรติคุณ 
   2.2 สภาฯ ควรชวยแนะนําแหลงงบประมาณ แหลงทุนตางๆ ท้ังจาก
ภายในประเทศและตางประเทศ ใหมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
1.สภาฯ ควรมีนโยบายใหมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนรอบปงบประมาณ
ใหม เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการเงินรายได เน่ืองจากเรื่องน้ี
คณะวิชาไมมีอํานาจเพียงพอท่ีจะดําเนินการได 
2. สภาฯ ควรกําหนดนโยบายดานการเงิน เพ่ือความชัดเจนในการ
ดําเนินการ 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
1. การเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน 
   1.1 มหาวิทยาลัยควรเรงแกไขปญหา หาขอเท็จจริง เรื่อง ระบบ
การเงิน บัญชี การตรวจสอบภายใน ตามขอสังเกตของสตง.  
   1.2 พัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของบุคลากรท่ีทํางานดาน
การเงิน บัญชี การตรวจสอบภายใน 
2. การจัดหารายได ควรจัดตั้งหนวยงานมาชวยดูแลเรื่องการจัดหา
รายไดและวางแผนการทํางานใหเปนระบบครบวงจร 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
ควรหาแหลงทุนจากภายนอกใหมากข้ึน เพ่ือชวยเสริมงบประมาณ
แผนดิน และงบประมาณเงินรายได 

 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
1.ควรพิจารณาทบทวนปรับรอบปงบประมาณเงินรายไดใหม เพ่ือให       
การใชเงินเปนไปตามเปาหมาย และจะไมมีปญหาเงินรายไดสะสม 
2.ควรมีการกําหนดเรื่องการใชทรัพยากร อุปกรณ พ้ืนท่ี ฯลฯ รวมกัน 
เพ่ือใหเกิดการแบงปน และประหยัดงบประมาณ ใชทรัพยากรอยาง
คุมคามากข้ึน 
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1.5  ดานบุคคล อาทิ การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ศ. รศ.ผศ.) อัตรากําลังของมหาวิทยาลัย การแตงตั้ง ถอดถอนผูบริหาร  (อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก) การติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
(อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก) 
 

กลุมนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
และประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ก ลุ ม ก ร รม ก า รส ภ าม หา วิ ทย าลั ยป ร ะ เ ภ ท ผู บ ริ ห า ร  แล ะ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําและ
ประธานสภาคณาจารย 

กลุมรองอธิการบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานักท่ีเขารวมประชุม
ในฐานะผูสังเกตการณ 

จุดแข็ง 
-ไมมกีารอภิปราย- 

 

จุดแข็ง 
-ไมมกีารอภิปราย- 

 

จุดแข็ง 
-ไมมกีารอภิปราย- 

 

จุดแข็ง 
-ไมมกีารอภิปราย- 

 
จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
1. การสรรหาผูบริหาร 
    1.1 มหาวิทยาลัยยังไมมี Succession Plan ท่ีจะสรรหาและพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมในการเปนผูบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
2. การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการ
ศูนย สถาบัน สํานัก  
   2.1  มหาวิทยาลัยนําเสนอรายงานผลการติดตาม และประเมิน
ผูบริหาร ตอสภาฯ ท่ีมีรายละเอียดคอนขางมาก ลาชา ทําใหสภาฯ ไมมี
เวลาเพียงพอท่ีจะใหขอเสนอแนะ 
   2.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารเปนการ
ดําเนินการเฉพาะกิจ  ไมมีกลไกติดตามอยางตอเน่ือง 
    2.3 การนําไปใชประโยชนยังมนีอย 
3. อัตรากําลัง/บุคลากร 
    3.1 อาจารย บุคลากรยังทํางานเชิงบูรณาการระหวางกัน ระหวาง
ภาควิชา คณะวิชา ขามภาควิชานอย/ยังไมสามารถดําเนินการได เพ่ือให
การทํางานเกิดประโยชนสูงสุด 
    3.2 บุคลากรยังทํางานแบบเดิม ไมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน 
แมปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว  
 
 
 
 
 

4. จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ ยังไมบรรลุตามแผนท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด แมจะมีมาตรการสงเสริม สนับสนุนในหลายดาน 
อาทิ ทุนวิจัยสรางสรรค 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
1. การสรรหาผูบริหาร 
    1.1 กระบวนการสรรหามีข้ันตอน กระบวนการท่ีคอนขางนาน แต
ปจจุบันเมื่อมีการปรับปรุงขอบังคับฯ ทําใหการสรรหามีระยะเวลาสั้นลง 
     1.2 การสรรหาผูบริหารท่ีผานมา อํานาจการตัดสินใจเลือกผูบริหาร
อยูท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เปนหลัก ทําใหบางครั้งบุคลากรไมเห็น
ความสําคัญในการเสนอช่ือผูบริหารของคณะ  
         เมื่อมีการปรับปรุงขอบังคับฯ การสรรหาผูบริหารใหม โดยให
เสนอช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงผูบริหารใหสภาฯ พิจารณาอยางนอย            
2 ช่ือ ทําใหอํานาจการตัดสินใจอยูท่ีสภาฯ มากข้ึน 
 
2. มหาวิทยาลัยยังดําเนินการ เรื่อง การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ลาชามาก            
อาทิ ผูบริหารบางรายหมดวาระไปแลวจึงเสนอผลรายงานผลการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารใหสภาฯ ทราบ รวมท้ังการ
นําไปใชประโยชนยังมีนอย  
 
 
 
 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
1. การสรรหาผูบริหารท่ีผานมา อํานาจการตัดสินใจอยูท่ีคณะกรรมการ
สรรหาฯ ซึ่งอาจจะไมเขาใจบริบทของสวนงาน ทําใหเกิดปญหา อาทิ 
   -  บางกรณีไดผูบริหารท่ีไมตรงกับความตองการสวนใหญของ
ประชาคม (popular vote)  
   - บางกรณีไดผูบริหารท่ีมาสรางปญหากับคณะวิชา หนวยงาน 
บุคลากร   

 
 
 
 
2. มหาวิทยาลัยยังดําเนินการ เรื่อง การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ลาชามาก            
ผลการประเมินไมไดนํามาใชประโยชนเทาท่ีควร 
 
 
 
 
 
 
3. บุคลากร/ระบบการประเมินผล 
     สภาฯ ยังกําหนดนโยบายดานบุคลากรไมครอบคลุมในทุกดาน  
อาทิ  
      - การพัฒนาบุคลากรท่ีเขามาทํางานใหม  
      - การสงเสรมิความกาวหนาในการทํางานของทุกสายงาน 
      - การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ใหมีความยุติธรรม 
สามารถใชเปนเครื่องมือสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน  
       - การธํารงรักษาอาจารยท่ีมคีวามรูความสามารถ  
   

 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
1.ผูบริหารท่ีดํารงตําแหนงอยูกอนท่ีมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ อยูในแทงเงินเดือนคนละแทง กับ
ผูบริหารท่ีไดรับตําแหนงหลังจากท่ีมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว 
 
 
 
 
 
 

-ไมมกีารอภิปราย- 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.การบริหารงานบุคคล 
   เมื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว มีการปรับระบบบริหาร
บุคคล ทําใหบางตําแหนงท่ีเคยจางในลักษณะผูเช่ียวชาญได  ปจจุบัน
ตองจางเปนลูกจางท่ัวไป สงผลกระทบตอการจายเงินเดือน และการหา
รายไดของคณะ 
 
 
 
 
 

4. การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ สภาฯ ควรชวยกํากับ ดูแล เรื่อง 
   4.1 ความไมเทาเทียมกันในการใชกฎเกณฑ การใชเกณฑท่ีแตกตาง
กันของแตละคณะวิชา อาทิ บางคณะใชเพียง มคอ.บางคณะตองใช
เอกสารประกอบการสอน   
   4.2 การสนับสนุนความกาวหนาของสายสนับสนุน 
   4.3 การพัฒนาระบบการติดตาม ความกาวหนาการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ  
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กลุมนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
และประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ก ลุ ม ก ร รม ก า รส ภ าม หา วิ ทย าลั ยป ร ะ เ ภ ท ผู บ ริ ห า ร  แล ะ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําและ
ประธานสภาคณาจารย 

กลุมรองอธิการบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานักท่ีเขารวมประชุม
ในฐานะผูสังเกตการณ 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
1.สภาฯ ควรปรับปรุงกระบวนการติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร ใหสั้น กระชับ รวดเร็ว และเนนผลลัพธการ
ทํางานมากกวากระบวนการทํางาน  
2. สภาฯ ควรใหนโยบายการทํางานเชิงบูรณาการใหชัดเจนมากข้ึน อาทิ 
การบูรการการทํางานระหวางภาควิชากับภาควิชา และคณะวิชา  และ    
จัดอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 3. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
    3.1 สภาฯ ควรกําหนดใหมหาวิทยาลัย คณะวิชา จัดทําแผนกําหนด
เปาหมาย ตัวช้ีวัด การเพ่ิมจํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ และเสนอ
สภาฯ ทราบและใหขอเสนอแนะ 
    3.2 สภาฯ ใหขอเสนอแนะในการเพ่ิมจํานวนงานวิจัย คุณภาพ
งานวิจัย ซึ่งสามารถนําไปใชในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ อาทิ 
การศึกษาวิธีการจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ การวิจัยหาสาเหตุและแนว
ทางการสนับสนุนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
ควรปรับปรุงการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
โดยควรประเมินกิจกรรม/โครงการ และใหขอเสนอแนะเชิงการบริหาร              
จะเปนประโยชนมากข้ึน 
 
 
 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
1. สภาฯ ควรมีนโยบายใหผูมาทํางานสายบริหาร ตองมีตําแหนง
วิชาการกอน เชน อยางนอยตองดํารงตําแหนง ผศ. 
    - ควรมีการอบรมพัฒนาเตรียมความพรอมผูบริหาร เพ่ือชวยในการ
ทํางานบริหาร  
    - ควรเปนผูนําท่ีซื่อสัตย สุจริต  
2. การสรรหาผูบริหาร ควรมีกลไกใหกรรมการสรรหารับฟงความคดิเหน็
จากประชาคมในการเลือกผูดํารงตําแหนงผูบริหารใหมากข้ึน   
3. สภาฯ เรงมหาวิทยาลัยใหดําเนินการ เรื่องการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก 
ใหเร็วข้ึน โดยควรกําหนดเปน TOR  KPI ของผูรับผิดชอบเรื่องน้ี 
4. สภาฯ ควรกําหนดใหมหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหจํานวนอัตรากําลัง
ปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับบุคลากร เพ่ือใหเกิดการบริหารอัตรากําลังมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
สภาฯ ควรกําหนด มอบหมายใหมีกรรมการกลาง เพ่ือตรวจสอบใหคณะ
วิชาดําเนินการเรื่องการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหเหมือนกัน 
 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
ควรพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ และกําหนดตัวช้ีวัดการ               
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
1. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
   1.1 ควรกํากับ ติดตามการดําเ นินการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารใหทันเวลา และนําผลการ
ปฏิบัติงานไปใชประโยชนใหมากข้ึน 
   1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารควรรับฟงความ
คิดเห็นจากประชาคม 
   1.3 ปรับใหกระบวนการทํางานสั้นลง และรวดเร็วมากข้ึน 
2. การขอกําหนดตําแหนง 
    2.1 ควรสนับสนุนการขอกําหนดตําแหนงของบุคลากรทุกสายงาน 
    2.2 อธิการบดีสนับสนุนการขอกําหนดตําแหนงของอาจารยตาม
วิสัยทัศนท่ีไดแสดงไวเมื่อเขารับการสรรหาเปนอธิการบดี 
3. มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนดานบุคลากรอยางเปนระบบและ
ครอบคลุมในทุกมิติ คือ  
    - การพัฒนาบุคลากรท่ีเขามาทํางานใหม อาทิ การปฐมนิเทศ กลไก
การติดตาม ดูแลอยางตอเน่ือง 
    - การสงเสริมความกาวหนาในการทํางานของทุกสายงาน 
    - การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในคณะวิชา หนวยงาน 
ควรกําหนดเกณฑกลางใหมีมาตรฐานชัดเจน สามารถเทียบเคียงกันได  
เพ่ือใหการพิจารณามีความยุติธรรม สามารถใชเปนเครื่องมือสราง
แรงจูงใจใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจในการทํางาน  
   - กลวิธี มาตรการธํารงรักษาอาจารยท่ีมีความรูความสามารถ 
4.ควรบริหารอัตรากําลังให เหมาะสมกับปริมาณงาน และเ พ่ิม
ประสิทธิภาพของบุคลากรในการทํางานใหมากข้ึน 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
1. การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
   1.1 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบท่ีจะอํานวยความสะดวกแก
อาจารย เพ่ือใหทราบความคืบหนาของการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการวาการดําเนินการถึงข้ันตอนใด  
    1.2 ศึกษากระบวนการ ข้ันตอน กฎระเ บียบ และปรับให
กระบวนการทํางานสั้นลง และรวดเร็วมากข้ึน 
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ประเด็นท่ี 2 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล มีจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุงอยางไร ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
 
กลุมนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  และประธานคณะกรรมการส งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

กลุ ม กร รมการสภามหา วิทยาลั ยประ เภท ผู บ ริหา ร  และ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําและประธานสภา
คณาจารย 

กลุมรองอธิการบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานักท่ีเขารวมประชุมใน
ฐานะผูสังเกตการณ 

จุดแข็ง 
1. สภาฯ มีความเปนอิสระ 
2. ไมมีการเอ้ือประโยชนกัน 

จุดแข็ง 
สภาฯ มีอิสระในการทํางาน  

จุดแข็ง 
-ไมมกีารอภิปราย- 

จุดแข็ง 
-ไมมกีารอภิปราย- 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
สภาฯ ตองทําหนาท่ีเปนกลาง ยุติธรรม และรับฟงความคิดเห็นของ
ทุกฝาย 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
 

-ไมมกีารอภิปราย- 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
เรื่องอุทธรณรองทุกข ยังทํางานลาชา อาทิ ตองดําเนินการใหเสร็จภายใน 90 
วัน แตสวนหน่ึงยังไมสามารถดําเนินการได ทําใหเกิดผลกระทบตอ                  
ผูรองทุกข 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
1. หลักฉันทามติ ใหสภาฯ เคารพในเรื่องความเห็นตาง และทําอยางไรให
สามารถดําเนินการตอไปได 
2. การมีสวนรวมของอาจารย นักศึกษายังมีนอยไมทราบการทํางานของ
สภาฯ 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภาฯ สวนหน่ึงมีความเห็นวา ควรปรับการประเมิน                 
หลักธรรมาภิบาลใหเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย เชน                 
เนนเรื่องการมีสวนรวม ความมีอิสระของกรรมการ การมีผลประโยชน
ทับซอน ความรวดเร็วในกระบวนการพิจารณาอุทธรณรองทุกข                  
เปนตน 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
สภาฯ ตองปฏิบัติงานตามกฎหมายท่ีกําหนด เชน การดําเนินการเรื่องการ    
รองทุกข หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน ควรมี
บทลงโทษ 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
1. ควรใหบุคลากร นักศึกษามีสวนรวมใหมากข้ึน อาทิ การเชิญนักศึกษา
มาพบสอบถามถึงประเด็นตางๆ  การจัดกิจกรรมสภาฯ สัญจร รับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะของอาจารย นักศึกษา  
2. การสื่อสารประชาสัมพันธ ใหอาจารย นักศึกษา รับทราบขอมูลขาวสาร
การทํางานของสภาฯ รวมท้ังการสรางความสัมพันธใหมีมากข้ึน  

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 
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ประเด็นท่ี 3 การประชุมสภามหาวิทยาลัย มีปญหา อุปสรรค มีจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุงอยางไร ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  
 
กลุมนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  และประธานคณะกรรมการส งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

กลุ ม กร รมการสภามหา วิทยาลั ยประ เภท ผู บ ริหา ร  และ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําและ
ประธานสภาคณาจารย 

กลุมรองอธิการบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานักท่ีเขารวมประชุมใน
ฐานะผูสังเกตการณ 

จุดแข็ง 
1. การประชุมเปดกวาง และมีการถายทอดสดผานระบบ Intranet ของ
มหาวิทยาลัย ทําใหประชาคมไดรับทราบการทํางานของสภาฯ ดวย 
2. มีอิสระในการแสดงความเห็น การลงมติ 
3. ไมมีการเอ้ือประโยชนกัน 

จุดแข็ง 
1. ปจจุบันการประชุมสภาฯ มีบรรยากาศท่ีดีข้ึนกวาเดิม  
2. นายกสภาฯ มีความเอาใจใส เตรียมการประชุมท่ีดี เปดโอกาสให
แสดงความคิดเห็น 

จุดแข็ง 
 

-ไมมกีารอภิปราย- 
 

จุดแข็ง 
 สภาฯ มีความประนีประนอมสูงซึ่งมีท้ังขอดีและขอเสีย 
 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
1. มีการนําเสนอวาระท่ีควรตัดสินใจในระดับบริหาร หรือกรรมการ
กลั่นกรอง เขาสูการพิจารณาของท่ีประชุมสภาฯ   
2.เรื่องท่ีนําเสนอเพ่ือพิจารณาไมควรเสนอเปนวาระจร เพราะจะทําให
กรรมการสภาฯ ไมมีเวลาในการพิจารณา    
3. เรื่องท่ีนําเสนอสภาฯ ยังมีขอโตแยง และนํามาอภิปรายในท่ีประชุม
สภาฯ อีกทําใหเสียเวลา   
4. มีวาระเชิงนโยบายนอย 
5. เรื่องท่ีนําเสนอสภาฯ มีความหลากหลาย ควรมีคณะทํางาน 
กรรมการท่ีชวยศึกษากลั่นกรองและเสนอความเห็นมากอน เพ่ือสภาฯ 
จะไดไมเปน Instant Expert  
6. ในการพิจารณาเรื่องสําคัญสภาฯ ควรศึกษารายละเอียดและหา
ขอมูล เ พ่ิมเติม  และการแสดงความคิด เห็นการใหขอสั ง เกต 
ขอเสนอแนะควรมีความชัดเจน  

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
1. เรื่องท่ีผานการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตางๆ 
แลว ไมควรนํามาอภิปราย โตแยงในท่ีประชุมสภาฯ อีก 
2 สภาฯ ควรพิจารณามอบอํานาจ หนาท่ีบางเรื่องใหมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการ ไปดําเนินการ เพ่ือลดภาระงานประจําของสภาฯ 
3. สภาฯ ควรใหเวลาในการพิจารณา การทํางานเชิงนโยบายให           
มากข้ึน 
4. บางครั้งนายกสภาฯ เปดโอกาสใหกรรมการสภาฯ แสดงความ
คิดเห็นมากเกินไป จนทําใหเกิดขอโตแยงมากข้ึน 
 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
1. การประชุมสภาฯ ไมใหอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
2. เทคนิค และการควบคุมการประชุมมีความไมเหมาะสม อาทิ 
    - ระยะเวลาในการประชุม (บางวาระใชระยะเวลามากหรือนอยเกินไป) 
    - การควบคุมการประชุม  
    - การวางตัวเปนกลาง 
    - เอกสารประกอบการประชุม การพิจารณาบางเร่ืองยังไมครบถวน ชัดเจน 
    - เรื่องท่ีมีการอภิปรายหลากหลาย ไมมีการสรุป สรุปไมชัดเจน ทําให
เขาใจไมตรงกัน 
3. วาระการประชุมสภาฯ สวนใหญเปนงานประจํา วาระเชิงนโยบายมีนอย 
4. เร่ืองที่คณะกรรมการกล่ันกรองเสนอสภาฯ พิจารณาบางเร่ือง ยังมีขอ
โตแยง มีขอสังเกต และตองนํามาอภิปรายในที่ประชุมสภาฯ อีกทําใหเสียเวลา  
5. เมื่อสภาฯ ใหแนวคิด ขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัย บางเรื่องผูรับผิดชอบ
ไมไดดําเนินการ อาทิ การคัดลอกผลงานวิชาการ การตีผลงานซ้ํา และยังไม
มีการรายงานใหสภาฯ ทราบ 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
1. วาระการประชุมสภาฯ  
    1.1 สวนใหญเปนงานประจํา ทําใหมีเวลาในการพิจารณาวาระเชิงพัฒนา
นอย รวมท้ังการเสนอวาระเชิงนโยบายจํานวนนอย 
    1.2 มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องเชิงบริหารของมหาวิทยาลัย ใหสภาฯ
พิจารณาตัดสิน สภาฯ ควรสงเรื่องกลับไมควรนําเขาท่ีประชุมสภาฯ 
2.การประชุมสภาฯ มีความประนีประนอมมากเกินไปทําใหเกิดปญหา 
เสียเวลาในการพิจารณา รวมท้ังตองใชเวลาหาขอยุติในเรื่องปลีกยอย ทําให
มีเวลาในการพิจารณาเรื่องนโยบายนอย   
3. เมื่อมีปญหาเรื่องกฎหมาย เจาหนาท่ีนิติกรไมสามารถใหคําตอบได 
4. การกํากับ ติดตาม เรื่องตามมติสภาฯ ยังไมครบถวน และผลการ
ดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดหรือไม 
5. การบันทึกมติของท่ีประชุมสภาฯ ในเรื่องเดียวกัน แตสรุปไมเหมือนกัน 
 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
ควรพิจารณาระบบการบริหารจัดการ  และเสริมดวยระบบ Online 
อาจจะชวยใหสามารถจัดประชุมสภาฯ 2 เดือนครั้ง ซึ่งจะชวย
ประหยัดเวลา และทรัพยากรได 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
สภาฯ ควรพิจารณาวาระเชิงนโยบายใหมากข้ึน 
 

 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
1. ตองมีการประชุมท่ีอยูในระดับสากล  
2. มีการรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางได 
3. ควรปรับวิธีการประชุมสภาฯ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และใชเวลา
นอยลง  
4. ควรพิจารณามอบอํานาจในบางเรื่องใหมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ไป
ดําเนินการ เพ่ือใหสภาฯ มีเวลาพิจารณาวาระเชิงนโยบายใหมากข้ึน 
5. กรรมการกล่ันกรองที่สภาฯ แตงต้ัง ควรพิจารณากล่ันกรองงานอยาง
ละเอียดรอบคอบ พิจารณาแตละเร่ืองจนไดขอยุติ รวมทั้งใหขอเสนอแนะกับ
สภาฯ อยางครบถวน ชัดเจน   

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
1.ควรมีวาระเชิงนโยบายมากข้ึน 
2.ควรใหขอเสนอแนะ เชิงพัฒนา เชิงนโยบายมากข้ึน อาทิ สภาฯ เปด
ประเด็นบัณฑิตในอนาคตของ มศก. ควรจะเปนอยางไร  
3. ควรชวยกันคุมเวลาการประชุม โดยไมควรเสียเวลาไปกับบางเรื่องมาก
เกินไปเพ่ือใหการประชุมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
4.ควรสรางเปนบรรทัดฐานในการบันทึกมติการประชุมสภาฯ  

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
1.เรื่องท่ีนําเสนอสภาฯ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหรอบคอบ ชัดเจน
และดําเนินการตามข้ันตอนใหครบถวนกอน 
2.เรื่องท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอสภาฯ ควรพิจารณาไดขอยุติในระดับ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการกลั่นกรองกอน เพ่ือมิตองมาโตแยงในท่ี
ประชุมสภาฯ อีก 
3.มหาวิทยาลัยควรนําเสนอวาระเชิงนโยบายใหมากข้ึน ซึ่งกรรมการ 
สภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ไดเคยใหคําแนะนําเรื่องการนําเสนอวาระเชิง
นโยบายไปแลว 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 

-ไมมกีารอภิปราย- 
 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
เ รื่ อ ง ท่ีมหา วิทยาลั ย เสนอสภาฯ  ควร พิจารณาไดข อยุ ติ ในระดับ
คณะกรรมการกลั่นกรองแลว  
 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยควรมีฝายกฎหมายท่ีเขมแข็ง และสามารถเปนท่ีพ่ึงของฝาย
บริหารได รวมท้ังจะชวยมิใหฝายบริหารทําผิดกฎหมาย 
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ประเด็นท่ี 4 การทํางานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยในการสนับสนุนสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง มีดังนี้ 
4.1 การจัดสงระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย       
4.2 การประสานงานกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
4.3 การอํานวยความสะดวกแกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
4.4 ความรู ความสามารถในการทําหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 
4.5 อ่ืนๆ 
 

กลุมนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  และประธานคณะกรรมการส งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

กลุ ม กร รมการสภามหา วิทยาลั ยประ เภท ผู บ ริหา ร  และ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําและ
ประธานสภาคณาจารย 

กลุมรองอธิการบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานักท่ีเขารวมประชุมใน
ฐานะผูสังเกตการณ 

จุดแข็ง 
สํานักงานสภาฯ ทํางานไดดี  
 

จุดแข็ง 
ในภาพรวมสํานักงานสภาฯ สามารถทํางานสนับสนุนสภาฯ กรรมการ
สภาฯ คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภาฯ แตงตั้งไดดี 
 

จุดแข็ง 
1.สามารถจัดทําเอกสารประกอบการประชุมไดเปนอยางด ี
2.เจาหนาท่ีมีมนุษยสัมพันธด ี
3.มีการจัดทําเอกสารตางๆ เรียบรอยดีมาก 
 

จุดแข็ง 
1.สามารถจัดทําเอกสารประกอบการประชุมไดเปนอยางดี  
2.มีการประสานงาน สอบถามผูเขารวมประชุมทุกครั้ง ท้ังการเดินทาง 
อาหาร วาระการประชุม 
3.เจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานตามท่ีรับมอบหมายไดเปนอยางดี 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
 

-ไมมกีารอภิปราย- 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
 

-ไมมกีารอภิปราย- 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
1. ไมควรมีวาระเพ่ิมเติมโดยไมจําเปน และควรเปนตัวช้ีวัดของเลขานุการ
สภาฯ กรณีจําเปนตองมีวาระเพ่ิมเติมจะตองดําเนินการใหทัน และมีเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอยางครบถวน  
2. ควรจัดลําดับงานดวย เพราะบางเรื่องเสนอเขาวาระนานแลว แตเลขานุการ
สภาฯ ยังไมนําเขาระเบียบวาระ เชน การแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณรอง
ทุกข  

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
ท่ีจอดรถของมหาวิทยาลยัมีไมเพียงพอ และไมไดรับการอํานวยความสะดวก
จากสํานักงานสภาฯ เทาท่ีควร 
 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
ควรเสริมความเขมแข็งใหสํานักงานสภาฯ ใหมากข้ึน อาทิ  

- ความรูดานขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  
- ขอมูล สารสนเทศดานตางๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา การ

ตัดสินใจของสภาฯ  
- ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
- การพัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม การดําเนินการตามมติของ

สภาฯ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังการวิเคราะหเรื่องสําคัญๆ 
ดวย  

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
ควรมีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามมติของสภาฯ ใหมากข้ึน 
 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
ควรเพ่ิมชองทางการสื่อสารรูปแบบใหม เชน Facebook Line  ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ชวยใหประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
สํานักงานสภาฯ ควรมีภารกิจเรื่องการติดตามมติของท่ีประชุมสภาฯ เพ่ิม 
และควรติดตามในเชิงรุก รวมท้ังวิเคราะหขอมูลใหกรรมการสภาฯ ทราบ
ดวย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
ควรพิจารณาจัดสถานท่ีจอดรถในวันประชุมสภาฯ ใหมากข้ึน 
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ประเด็นท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  อาทิ การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุงอยางไร ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
 
กลุมนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  และประธานคณะกรรมการส งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

กลุ ม กร รมการสภามหา วิทยาลั ยประ เภท ผู บ ริหา ร  และ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําและ
ประธานสภาคณาจารย 

กลุมรองอธิการบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานักท่ีเขารวมประชุมใน
ฐานะผูสังเกตการณ 

จุดแข็ง 
กรรมการสภาฯ เปนผูมีความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญใน
หลากหลายสาขา และมีความเขาใจในภารกิจของมหาวิทยาลัย
สามารถใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 

จุดแข็ง 
1.กรรมการสภาฯ มารวมประชุมคอนขางมาก 
2.กรรมการสภาฯ มีการศึกษาวาระการประชุมลวงหนา 
3.กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ประสบการณ สามารถให
ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

จุดแข็ง 
 

-ไมมกีารอภปิราย- 

จุดแข็ง 
 

-ไมมกีารอภิปราย- 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
1.การสื่อสาร ประชาสัมพันธระหวางสภาฯ กับบุคลากร นักศึกษา ยัง
มีชองวาง ทําใหสภาฯ ไมทราบขอมูล สภาพความเปนจริงของ
บุคลากร และนักศึกษา  
2.สภาฯ มบีทบาทเชิงบังคับบัญชามากเกินไป 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
การใหขอ เสนอแนะในบางเรื่ อง ไมสอดคลอง กับบริบทของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และไมสามารถนําไปปฏิบัติได 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
1. เมื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย 
ประจํา จากเดิม 9 คน จะลดลงเหลือ 6 คน ความรู ความสามารถอาจจะไม
ครอบคลุม และจะสงผลตอการใหขอมูล ความคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ  
2. นายกสภาฯ กับกรรมการสภาฯ ตองมีความรอบรูในระบบการศึกษาอยาง
รอบดาน  
3. กรรมการสภาฯ ไมไดศึกษาวาระการประชุมสภาฯ อยางลึกซึ้งเพียงพอ 
4. นายกสภาฯ ใหเวลากับกรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิมากเกินไป 

จุดท่ีควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค 
กรรมการสภาฯ บางทาน ศึกษาขอมูลเก่ียวกับมหาวิทยาลัยนอย ไมทราบ
บริบท ธรรมชาติของมหาวิทยาลัย การใหขอเสนอแนะจึงไมไดพิจารณา
ศักยภาพ บริบทท่ีแทจริงของมหาวิทยาลัย ขอเสนอแนะบางเรื่องไมสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
ควรจัดใหมีสภาฯ สัญจร พบปะบุคลากร นักศึกษา มีการสื่อสาร 2 
ทาง ชวยใหบุคลากร นักศึกษา ทราบการทํางานของสภาฯ และสภาฯ 
ไดรับทราบความคิด ความตองการ ปญหาของบุคลากร นักศึกษา 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
การใหขอเสนอแนะของสภาฯ ควรสอดคลองกับบริบท ศักยภาพ 
ธรรมชาติของมหาวิทยาลัย สวนงานดวย เพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติได
จริง  

 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
1. กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย มีความสําคัญอยางมาก ควรระดม
ความคิด วางแผนพัฒนา โดยมีผูทรงคุณวุฒิชวยสนับสนุน 
2. ตองการไดสภาฯ ท่ีประชุมแลวมองไปขางหนา มีนโยบายเชิงรุก และ
ทํางานเชิงรุก 
3. กรรมการสภาฯ ควรมีการศึกษาขอมูล วาระการประชุมสภาฯ ใหรอบ
ดาน    
4. กรรมการสภาฯ ควรใหเวลากับการประชุมสภาฯ มากข้ึน รวมท้ังควร
แสดงบทบาท ใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะตามความชํานาญของแตละทาน  
5.ควรมีการประชุมสภาฯ นอกรอบระหวางกรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือระดมความคิด ใหขอเสนอแนะ การพัฒนาท่ีเปนประโยชนตอสภาฯ 
มากข้ึน 
6.กรรมการสภาฯ ไมควรมีบทบาทเฉพาะใหปรึกษา แตควรมีบทบาทในการ
บริหารจัดการ และตองมีความรับผิดชอบดวย  
7. คณะกรรมการสภาฯ ท่ีสภาฯแตงตั้ง ควรใหเวลากับการพิจารณา      
งานตามท่ีไดรับมอบหมายใหมากข้ึน  

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
 

-ไมมกีารอภิปราย- 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
-ไมมกีารอภิปราย- 

 

 
 
 หมายเหตุ ขอมูลจากการสนทนากลุมท่ีนําเสนอเปนความคิดเห็นของผูเขารวมสนทนากลุม ในประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยสนใจ ตองการลงในรายละเอียด จะตองตรวจสอบขอมูลอีกครั้งเพ่ือความครบถวนสมบูรณ 
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 3) ขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินการและการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย 
 3.1) สภามหาวิทยาลัยควรทําหนาท่ีหลัก คือ 
       3.1.1) การกําหนดทิศทาง นโยบาย ซ่ึงตองพิจารณารวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัย  
 3.1.2) วางระบบการทํางาน คือ การใหความเห็นชอบขอบังคับ กฎ ระเบียบตางๆ 
 3.1.3) ใหความเห็นชอบเรื่องตางๆ ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ และตามท่ีไดรับมอบหมายจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน อนุมัติหลักสูตร อนุมัติปริญญา 
           3.1.4) กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สวนงาน ผูบริหาร 
  3.2) นโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
         ควรเพ่ิมชองทางการสื่อสาร การรับรูบทบาท อํานาจหนาท่ี นโยบายของสภามหาวิทยาลัยให
บุคลากร นักศึกษาใหมากข้ึน  
         3.3) การกํากับติดตาม 
        3.3.1) ควรกํากับ ติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง โดยควรจัดลําดับ
ความสําคัญ เรงดวน และใหมหาวิทยาลัยรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะเพ่ือทราบความกาวหนา 
และใหขอเสนอแนะ ชวยแกไขปญหาไดทันการณ   
         3.3.2)  ควรสรุปการกํากับติดตาม และรายงานสภามหาวิทยาลัย ทุก 2-3 เดือน  
 3.4) การส่ือสาร 
        3.4.1) เพ่ิมการสื่อสารระหวางสภามหาวิทยาลัยกับทุกกลุมในมหาวิทยาลัย เพ่ือระดมความคิดในการ
ทํางานและการพัฒนา การมีสวนรวม และสรางความเขาใจรวมกัน อาทิ        
                 (1) ระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหารมหาวิทยาลัย  
                 (2) ระหวางสภามหาวิทยาลัยกับคณะกรรมการชุดตาง ๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
                 (3) ระหวางสภามหาวิทยาลัยกับสภาคณาจารย สภาวิชาการ สมาคมนักศึกษาเกา อาทิ การ
จัดสนทนาในหัวขอตางๆ  
             3.4.2) ควรแบงกลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไปรับฟงความคิดเห็น จากบุคลากร 
นักศึกษา เพ่ือใหรับรูสภาพ สถานการณ ในเรื่องตางๆ และนํามาแกไขปญหาใหรวดเร็ว ทันการณ รวมท้ังการสราง
ความสัมพันธท่ีดีตอกัน 
        3.4.3)  ควรมีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร โดยจัดทําปฏิทินกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย 
ในรอบ 1 ป รอบ 3 ป การจัดปฐมบท ปจฉิมบท การสัญจรไปในแตละวิทยาเขต 
 3.4.4)  ควรปรับปรุงเว็บไซตในทุกระดับของมหาวิทยาลัย ใหมีความนาสนใจ และมีขอมูลท่ีทันสมัย 
มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา และควรมีรองอธิการบดีมาดูแลเรื่องการสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
 3.4.5) ควรจัดทํา Line ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร และ
การประสานงานในดานตางๆ รวมท้ังการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารท่ีเปนประโยชน 
         3.5) การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
        3.5.1) ควรพิจารณาเรื่องการมอบอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยใหมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการชุดตางๆ ไปดําเนินการเพ่ือลดงานประจําของสภามหาวิทยาลัย และมีเวลาในการทํางานเชิงนโยบาย
ใหมากข้ึน 
        3.5.2)  ควรแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีครอบคลุมภารกิจของสภามหาวิทยาลัยและชวย
กลั่นกรองงาน ใหความคิดเห็นขอเสนอแนะ เพ่ือใหการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย มีความรอบคอบและ
รวดเร็ว 
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        3.5.3) ควรพิจารณาอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยกําหนดใหชัดเจน เพ่ือมิให
การทํางานกาวกายกัน 
 3.6) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
       3.6.1) ควรสรางความเขมแข็งใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยในการสนับสนุนกิจการของสภา
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ ท้ังอัตรากําลังและงบประมาณ  
       3.6.2) การทํางานท่ีเขมแข็งของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย อาทิ ควรมีความเขาใจเรื่องกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ การใหขอมูลสารสนเทศท่ีมาสนับสนุนการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย และความสามารถในการแกไข
ปญหาเฉพาะหนา  
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ภาคผนวก 1 
สรุปการสนทนากลุมของแตละกลุม 
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แบบบันทึกการสนทนากลุม การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
กลุมท่ี 1 นายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ และประธานสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั จํานวนผูเขารวมสนทนากลุม 11 คน  
วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 และวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 หองประชุมนริศฯ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพ  

                                                      
คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 

ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 

ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 

ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
1. การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย
ตาม อํ านาจหน า ท่ี ท่ี กํ าหนด ไ ว ใ น
พระราชบัญญัติ ของมหา วิทยาลั ย 
ระเบียบ ขอบังคับ และตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ        
   ทานคิดวาสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไดทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย การ
กํากับติดตาม สงเสริม สนับสนุน ใน
เรื่องตอไปน้ีเพียงใด รวมท้ังปญหา 
อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนา   

    

1 . 1  ด า น น โ ย บ า ย  แ ผ น พั ฒ น า
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาคณะวิชา 
หนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการสวนหน่ึงมีความเห็นวา สภาฯ 
ไดกําหนดนโยบายไวพอสมควร อาทิ   
   - การผลิตบัณฑิตสําหรับศตวรรษท่ี 
21   
   - การเปนมหาวิทยาลัยวิจัย   
   - การพัฒนาไปสูความเปนนานาชาติ 
   - การปรับปรุงระบบบริหารภายใน 

1. กรรมการสวนหน่ึงมีความเห็นวา 
สภาฯ กําหนดนโยบายยังมีปญหา อาทิ 
   1.1 ยังขาดแผนปฏิบัติการท่ีจะนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
   1.2 ขาดการกํากับ ติดตาม อยาง
ตอเน่ืองและจริงจัง โดยเฉพาะในเรื่อง
เรงดวน ควรจัดลําดับความสําคัญและ
เ น น ผ ล ผ ลิ ต  ผ ล ลั พ ธ ม า ก ก ว า
กระบวนการ 
   1.3 ยังไมใหความสําคัญแกนโยบาย
เชิงวิชาการ (หลักสูตร/การเรียนการ
สอน) การบูรณาการศาสตร  การ
ผลักดันโครงการท่ีจะกอใหเกิดการ

1 .  สภาฯ  ควร พิจารณาจั ดลํ าดั บ
ความสําคัญ ความเรงดวนของนโยบาย 
เ พ่ื อ ใ ห ง า น ท่ี สํ า คั ญ เ ร ง ด ว น มี
ความกาวหนา สามารถชวยแกไขปญหา
ของมหาวิทยาลัย อาทิ การแกไขปญหา
ระบบการเงิน บัญชี ตามขอสังเกตของ 
สตง. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ City 
Campus เปนตน 
2. ควรใชเวลาในการพิจารณาวาระเชิง
นโยบาย การกํากับ ติดตาม การทํางาน
ของมหา วิทยาลั ย ใหม าก ข้ึน  โดย
ดําเนินการ อาทิ  
   2.1 พิจารณาอํานาจ หนาท่ี ความ

มหาวิทยาลัยควรเสนอวาระเชิงนโยบาย
ใหสภาฯ พิจารณามากข้ึน 
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คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนแปลงในสังคมเทาท่ีควร 
   1 .4  มีการจั ดสรร เวลา เ พ่ือการ
พิจารณานโยบายนอยเกินไป เพราะใช
เวลาสวนใหญกับการพิจารณางาน
ประจําท่ีอยู ในความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยและกลไกในการบริหาร 
   1.5 ผูปฏิบัติงานไมทราบถึงนโยบาย
ในการบริหารของมหาวิทยาลัย และ
ขาดการมีสวนรวม 
   1.6 กระบวนการพัฒนานโยบายขาด
ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง ผู ป ฏิ บั ต ิ
และนักศึกษา และกรรมการสภาฯ 
บ า ง ส ว น ไ ม เ ข า ใ จ ใ น บ ริ บ ท ข อ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  1.7 ขาดระบบขอมูลในการประเมิน
ส ถ า น ก า ร ณ  กํ า ห น ด น โ ย บ า ย  
และติดตามผล 
  1.8 ยังขาดการจัดลําดับความสําคัญ 
จ ะ เ สน อ หรื อ กํ า ห นด เ ป น เ รื่ อ ง ๆ 
(Fragmented)  
2.นโยบายท่ีสภาฯ กําหนด เสนอแนะ
ใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการหลาย
เ รื่ อ ง  พ บ ว า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ม ไ ด
ดํ า เ นิ น ก า ร  ห รื อ ดํ า เ นิ น ก า ร                  
ไมตอเน่ือง  
3. นโยบายท่ีเสนอในท่ีประชุมยังเนน
ดานศิลปะคอนขางมาก ควรคํานึงถึง
จุดเดนท่ีมีความหลากหลาย 
 

รับผิดชอบ (Power and  Authority) 
ระหวางสภาฯ และผูบริหารใหชัดเจน 
เพ่ือผูบริหารจักไดไมนําเสนอเรื่องท่ีเปน
อํานาจของตนใหสภาฯ ตัดสิน  
   2.2 นํา เรื่อง ท่ีตองเขาสภาฯ มา
พิจารณารวมกันวาควรดําเ นินการ
อยางไร อาทิ เรื่องท่ีจําเปนตองเขาสภาฯ 
ตามท่ีกําหนดใน พรบ. ขอบังคับตางๆ 
เ รื่ อ ง ท่ี ส า ม า ร ถ ม อ บ อํ า น า จ ใ ห
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตางๆ 
ไปดําเนินการแทนได แลวนํามารายงาน
ใหสภาฯ ทราบ   
   2.3 รวมกันกําหนด นําเสนอวาระเชิง
นโยบาย 
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คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

การกํากับ ติดตาม 
1. สภาฯ ตองการทราบความคืบหนาใน
การทํางาน การพัฒนามหาวิทยาลัย 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ รื่ อ ง สํ า คั ญ ๆ  แ ต
มหาวิทยาลัยยังรายงานความกาวหนา
นอยมาก  
2 .  ข อ เ สนอแนะของสภาฯ  ท่ี ใ ห
มหาวิทยาลัยไปดําเนินการ บางเรื่องมีการ
ดําเนินการและรายงานใหทราบ บางเรื่อง
รายงานบางสวน และบางเรื่องไมมีการ
ดําเนินการ และไมรายงานเหตุผลให
ทราบ 
3. การกํากับติดตาม ยังไมมีการ
จัดลําดับความสําคัญ โดยเฉพาะเรื่อง
สําคัญๆ เชน เรื่อง ระบบ IT City 
Campus การออกขอบังคับ ระบบ
การเงิน-บัญชี ตามขอสังเกตของ สตง.
ทําใหสภาฯ ไมทราบความกาวหนา 
ปญหาอุปสรรค ของการดําเนินการ
เรื่องท่ีสําคัญ เรงดวน 
4. ขาดระบบขอมูลท่ีตรงประเด็น  ทัน
การณ และเจาะลึกถึงระดับคณะท่ีจะ
ช ว ย ใ ห ก า ร กํ า กั บ  ติ ด ต า ม  มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
1 . พัฒนาระบบ กลไกการ กํา กับ 
ติดตาม อาทิ 
   - ควรจัดลําดับความสําคัญของ
เรื่องท่ีกํากับ ติดตาม 
   - ควรเนนการกํากับ ติดตาม เรื่องเชิง
นโยบาย นโยบายท่ีสําคัญ ๆ  
   - ควรกํากับ ติดตาม เชิง Output  
Outcome มากกวาการกํากับติดตาม 
กระบวนการทํางาน 
2.สภาฯ ควรติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวา
ส ามารถดํ า เ นิน งาน ได บร รลุ ต าม
เปาหมาย ตัวช้ีวัด อยางสม่ําเสมอและ
ตอเน่ือง 
3.  นอกเหนือจากการรายงานการ
ปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภาฯ ท่ีรายงาน
ใหสภาฯ ทราบทุกเดือนแลว ควร
รวบรวม แลวสรุปรายงานใหสภาฯ 
ทราบความกาวหนาทุกรอบ 2-3 เดือน 
อีกครั้งหน่ึงดวย 

 
1. มหาวิทยาลัยควรรายงานเรื่องเชิง
นโยบาย เรื่องสําคัญๆ อาทิ ระบบ IT 
City Campus โครงสราง การออก
ข อ บั งคั บ  การแก ไ ขปญหาระบบ
การเงิน-บัญชี ตามขอสังเกตของ สตง. 
ใหสภาฯ ทราบทุกเดือน หรือรายงาน
ตอเน่ือง 
 

1.2 ดานวิชาการ อาทิ  
     หลักสูตรการศึกษา การพัฒนา
นักศึกษา อนุมัติปริญญา ปริญญา
กิตติมศักดิ์ 

-ไมมกีารอภิปราย- 1. สภาฯ ควรใหขอเสนอแนะดานการ
จัดการศึกษา การเปดหลักสูตรใหม การ
ปดหลักสูตร การบูรณาการหลักสูตร 
รวมท้ังการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือใหทัน
กับความเปลี่ยนแปลง แนวโนมใน

-ไมมกีารอภิปราย- -ไมมกีารอภิปราย- 
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คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

อนาคต 
2. สภาฯ ควรกําหนดนโยบายดาน
คุณภาพบัณฑิต 
3. สภาฯ ยังขาดความเ ช่ือมโยงกับ
นักศึกษา 
4.  สภาฯ  ควรมีน โยบาย ท่ี ชัด เจน
เก่ียวกับจํานวนผูเสนอขอรับปริญญา
กิตติมศักดิ์ 

1.3 ดานการบริหาร อาทิ  
      โครงสราง การจัดตั้งการยุบรวม
หนวยงาน  การแบงสวนงาน  
      ดานระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ  
 
 
 

-ไมมกีารอภิปราย- 1. โครงสราง การจัดตั้งการยุบรวม
หนวยงาน การแบงสวนงาน สภาฯ ได
ใหนโยบายมหาวิทยาลัยไปหลายครั้ง 
แตการดําเนินการของมหาวิทยาลัย
ขั บ เ ค ลื่ อ น ช า ม า ก  ยั ง ไ ม เ ห็ น
ความกาวหนา 
 
2. การออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ฉบับใหมของมหาวิทยาลัย ตาม พรบ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 สวน
ใหญแลวไมมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ระบบราชการเดิม ทําใหไมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เมื่อเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐแลว 
3. แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดนําเสนอสภาฯ มาระยะ
หน่ึงแลว แตการดําเนินการยังลาชา ไม
มีความกาวหนาเทาท่ีควร สงผลตอการ
พัฒนาระบบการทํางานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย อาทิ ระบบการเงิน บัญชี 

1.สภาฯ เร งรัด กํา กับ  ติดตามการ
ป รั บ ป รุ ง โ ค ร ง ส ร า ง  ร ะ บ บ ก า ร
บริหารงาน ของมหาวิทยาลัยใหแลว
เสร็จโดยเร็ว 
 
 
 
2.สภาฯ ควรกําหนดเปนนโยบายในการ
ออกขอบังคับ ระเบียบ ตางๆตองมี
ข้ันตอนการมีสวนรวม/การรับฟงความ
คิดเห็นจากประชาคมดวย 
 
 
 
3. สภาฯ ควรแตงตั้งคณะกรรมการชวย
ดูแล ใหคําปรึกษา แนะนําเรื่องการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

1. ควรเรงดําเนินการเรื่อง การปรับ
โครงสราง ระบบการบริหาร และเรื่อง
สําคัญอ่ืนๆ ตามท่ีสภาฯ มอบหมาย ให
ขอเสนอแนะ ใหรวดเร็ว เปนไปตาม
กําหนดเวลา โดยในการดําเนินการควร
ไปศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือ
นํามาใชเปนแนวทางการทํางานดวย 
2. การออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
เมื่อปรับเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐแลว ควรปรับใหมีความคลองตัว เอ้ือ
ตอการทํางาน ไมยึดติดกับระบบเดิม  
 
 
 
3. มหาวิทยาลัยควรเชิญผูทรงคุณวุฒิท่ีมี
ความรู  ประสบการณดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาประเมินระบบเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัยแลวนํามาวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีในทุก
ระบบใหครบวงจร เพ่ือใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

1.4 ดานการเงิน งบประมาณ การ
จัดหารายได  จั ดหาแหล ง ทุนและ
ทรัพยสินอ่ืนๆ  

-ไมมกีารอภิปราย- 1.การเงินและบัญชี การตรวจสอบ
ภายใน 
   1.1 สภาฯ ใหขอเสนอแนะเรื่องการ
ปรับปรุงระบบการเ งิน บัญชี การ
ตรวจสอบภายใน เพ่ือใหสอดคลองกับ
การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
และแกไขปญหาตามท่ีสตง.ใหขอสังเกต 
แตการดําเนินการยังลาชา     
  1.2  การวางแผนการใช เ งินของ
มหาวิทยาลัยยังไมมีประสิทธิภาพ อาทิ
มหาวิทยาลัย คณะวิชา สามารถขอ
ปรับเปลี่ยนงบประมาณไดตลอดเวลา 
รวมท้ังการติดตามประเมินผลการใช
งบประมาณ ยังไมเปนระบบ  
  1.3 บุคลากรของมหาวิทยาลัย ท่ี
ทํางานดานการเงิน บัญชี การตรวจสอบ
ภายใน ยังไมคอยมีประสิทธิภาพ ยึดติด
กับระบบเดิมๆ  
 
2. การจัดหารายได ยังไมมีการวางแผน
อยางเปนระบบ โดยเฉพาะการวางแผน
จัดหารายไดจากแหลงอ่ืนๆ สวนใหญ
จะมุ งหารายไดจากค าธรรมเ นียม
การศึกษา คาหนวยกิต เปนหลัก 

1. การเงินและบัญชี การตรวจสอบ
ภายใน 
   1.1 สภาฯ ควรเรงรัด กํากับติดตาม 
การแกไขปญหา การตรวจสอบหา
ขอเท็จจริง เรื่องระบบการเงิน บัญชี 
ตามขอสังเกตของสตง. และการพัฒนา
ระบบการเงิน บัญชี การตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน โดย
ใหมหาวิทยาลัยรายงานความกาวหนา
ทุกเดือนอยางตอเน่ือง 
    1.2 สภาฯ ควรกํากับ ติดตาม การ
ใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยให
เปนไปตามแผน และตามท่ีรัฐบาล
กําหนด 
 
 
 
 
 
2. สภาฯ ชวยใหคําแนะนําขอเสนอแนะ
วิธีการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย
จากชองทางตางๆ อาทิ จากผลงานดาน
ศิลปะ การบริการวิชาการ 

1. การเงินและบัญชี การตรวจสอบ
ภายใน 
   1.1 มหาวิทยาลัยควรเรงแกไขปญหา 
หาขอเท็จจริง เรื่อง ระบบการเงิน บัญชี 
การตรวจสอบภายใน ตามขอสังเกต
ของสตง.  
   1 . 2  พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ  ค ว า ม รู
ความสามารถของบุคลากรท่ีทํางาน
ดานการเ งิน บัญชี การตรวจสอบ
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 .  ก า ร จั ด ห า ร า ย ไ ด  ค ว ร จั ด ตั้ ง
หนวยงานมาชวยดูแลเรื่องการจัดหา
รายไดและวางแผนการทํางานใหเปน
ระบบครบวงจร 

1.5 ดานบุคคล อาทิ  
- การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

(ศ. รศ.ผศ.) อัตรากําลังของมหาวิทยาลัย  
     - การแตงตั้ง ถอดถอนผูบริหาร 
(อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย 

-ไมมกีารอภิปราย- 1. การสรรหาผูบริหาร 
    1 . 1  ก า ร ส ร ร ห า ผู บ ริ ห า ร 
มหาวิทยาลัยยังไมมี Succession Plan 
ท่ีจะสรรหาและพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการเปนผูบริหาร 

1.สภาฯ ควรปรับปรุงกระบวนการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร ใหสั้น กระชับ รวดเร็ว 
และเนนผลลัพธการทํางานมากกวา
กระบวนการทํางาน  

ควรพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางเปน
ร ะ บ บ  แ ล ะ กํ า ห น ด ตั ว ช้ี วั ด ก า ร               
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
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คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

สถาบัน สํานัก) 
     - การติดตามตรวจสอบประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูบริหาร (อธิการบดี 
คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก) 

2. การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการศนูย 
สถาบัน สํานัก  
   2.1  มหาวิทยาลัยนําเสนอรายงาน
ผลการติดตาม และประเมินผูบริหาร 
ตอสภาฯ ท่ีมีรายละเอียดคอนขางมาก 
ลาชา  ทําใหสภาฯ ไมมี เวลาเพียง
พอท่ีจะใหขอเสนอแนะ 
   2.2 การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของผู บ ริ ห าร เปนการ
ดําเนินการเฉพาะกิจ  ไมมีกลไกติดตาม
อยางตอเน่ือง 
    2.3 การนําไปใชประโยชนยังมนีอย 
3. อัตรากําลัง/บุคลากร 
    3.1 อาจารย บุคลากรมีการทํางาน
เชิงบูรณาการระหวางกัน ระหวาง
ภาควิชา คณะวิชา ขามภาควิชายังมี
นอยมาก/ยังไมสามารถดําเนินการได 
เพ่ือใหการทํางานเกิดประโยชนสูงสุด 
    3.2 บุคลากรยังทํางานแบบเดิม ไม
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน แม
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐแลว  
4. จํานวนอาจารย ท่ีมีตําแหนงทาง
วิชาการ ยังไมบรรลุตามแผนท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด แมจะมีมาตรการ
สงเสริม สนับสนุนในหลายดาน อาทิ 
ทุนวิจัยสรางสรรค 
 

2. สภาฯ ควรใหนโยบายการทํางานเชิง
บูรณาการให ชัด เจนมาก ข้ึน อา ทิ 
การบูรการการทํางานระหวางภาควิชา
กับภาควิชา และคณะวิชา  และ    
จัดอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
 3. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
    3 . 1  ส ภ า ฯ  ค ว ร กํ า ห น ด ใ ห
มหาวิทยาลัย คณะวิชา จัดทําแผน
กําหนดเปาหมาย ตัว ช้ี วัด การเ พ่ิม
จํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
แ ล ะ เ ส น อ ส ภ า ฯ  ท ร า บ แ ล ะ ใ ห
ขอเสนอแนะ 
    3.2 สภาฯ ใหขอเสนอแนะในการ
เพ่ิมจํานวนงานวิจัย คุณภาพงานวิจัย 
ซึ่งสามารถนําไปใชในการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ อาทิ การศึกษา
วิธีการจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ การวิจัย
หาสาเหตุและแนวทางการสนับสนุน
การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
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คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาล มีจุดแข็ง จุดท่ี
ควรปรับปรุงอยางไร ขอเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  

1. สภาฯ มีความเปนอิสระ 
2. ไมมีการเอ้ือประโยชนกัน 

สภาฯ ตองทําหนาท่ีเปนกลาง ยุติธรรม 
และรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย 

กรรมการสภาฯ สวนหน่ึงมีความเห็นวา 
ควรปรับการประเมินหลักธรรมาภิบาล
ใหเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย 
เชน เนนเรื่องการมีสวนรวม ความมี
อิสระของกรรมการ การมีผลประโยชน
ทับซอน ความรวดเร็วในกระบวนการ
พิจารณาอุทธรณรองทุกข เปนตน 

-ไมมกีารอภิปราย- 

3.การประชุมสภามหาวิทยาลัย มี
ปญหา อุปสรรค มีจุดแข็ง จุดท่ีควร
ปรับปรุงอยางไร ขอเสนอแนะแนวทาง
การปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือใหการ
ประชุมมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

1. การประชุมเปดกวาง และมีการ
ถายทอดสดผานระบบ Intranet ของ
มหาวิทยาลัย ทําใหประชาคมไดรับ
ทราบการทํางานของสภาฯ ดวย 
2. มีอิสระในการแสดงความเห็น การลง
มติ 
3. ไมมีการเอ้ือประโยชนกัน 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
1. มีการนําเสนอวาระท่ีควรตัดสินใจใน
ระดับบริหาร หรือกรรมการกลั่นกรอง 
เขาสูการพิจารณาของท่ีประชุมสภาฯ   
2.เรื่องท่ีนําเสนอเพ่ือพิจารณาไมควร
เสนอเปนวาระจร เพราะจะทําให
กรรมการสภาฯ ไม มี เ วลา ในการ
พิจารณา    
3. เรื่องท่ีนําเสนอสภาฯ ยังมีขอโตแยง 
และนํามาอภิปรายในท่ีประชุมสภาฯ 
อีกทําใหเสียเวลา   
4. มีวาระเชิงนโยบายนอย 
5. เ รื่ อ ง ท่ี นํ า เ สนอสภาฯ  มี ค วาม
ห ล า ก ห ล า ย  ค ว ร มี ค ณ ะ ทํ า ง า น 
กรรมการท่ีชวยศึกษากลั่นกรองและ
เสนอความเห็นมากอน เพ่ือสภาฯ จะได
ไมเปน Instant Expert  
6. ในการพิจารณาเรื่องสําคัญสภาฯ 
ควรศึกษารายละเอียดและหาขอมูล
เพ่ิมเติม และการแสดงความคิดเห็นการ
ใหขอสังเกต ขอเสนอแนะควรมีความ
ชัดเจน 

ควรพิจารณาระบบการบริหารจัดการ  
และเสริมดวยระบบ Online อาจจะ
ชวยใหสามารถจัดประชุมสภาฯ 2 
เดือนครั้ง ซึ่งจะชวยประหยัดเวลา และ
ทรัพยากรได 

1.เรื่องท่ีนําเสนอสภาฯ มหาวิทยาลัย
ควรพิจารณาใหรอบคอบ ชัดเจนและ
ดําเนินการตามข้ันตอนใหครบถวนกอน 
2.เรื่องท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอสภาฯ 
ค ว ร พิ จ า ร ณ า ไ ด ข อ ยุ ติ ใ น ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการกลั่นกรอง
กอน เพ่ือมิตองมาโตแยงในท่ีประชุม
สภาฯ อีก 
3.มหาวิทยาลัยควรนําเสนอวาระเชิง
นโยบายใหมากข้ึน ซึ่งกรรมการ สภาฯ 
ผูทรงคุณวุฒิ ไดเคยใหคําแนะนําเรื่อง
การนําเสนอวาระเชิงนโยบายไปแลว 
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คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

4.  การทํางานของสํ า นักงานสภา
มหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนสภา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ี
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง มีจุดแข็ง จุดท่ี
ควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค อยางไร 
ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนา อาทิ                              
    4.1 การจัดสงระเบียบวาระและ
เอกสารประกอบการประ ชุมสภา
มหาวิทยาลัย       
    4.2 การประสานงานกับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 
    4.3 การอํานวยความสะดวกแก
กรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย 
    4.4 ความรู ความสามารถในการทํา
หนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   4.5 อ่ืนๆ 

สํานักงานสภาฯ ทํางานไดดี  
 

-ไมมกีารอภิปราย- ควรเสริมความเขมแข็งใหสํานักงาน 
สภาฯ ใหมากข้ึน อาทิ  

- ความรูดานขอกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ  

- ขอมูล สารสนเทศดานตางๆ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา การตัดสินใจของ
สภาฯ  

- ความสามารถในการแกไขปญหา
เฉพาะหนา 
  - การพัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม 
การดําเนินการตามมติของสภาฯ ใหมี
ประสิท ธิภาพมาก ข้ึน รวม ท้ังการ
วิเคราะหเรื่องสําคัญๆ ดวย 

-ไมมกีารอภิปราย- 

5. ประเด็นอ่ืนๆ อาทิ  
กา ร ทํ าหน า ท่ี ขอ งก ร รมกา รสภา
มหา วิทยาลั ย  มี จุ ดแ ข็ ง  จุ ด ท่ีควร
ปรับปรุงอยางไร ขอเสนอแนะแนวทาง
การปรับปรุงและพัฒนา 

กรรมการสภาฯ  เปนคนมีความรู 
ความสามารถ ความเ ช่ียวชาญใน
หลากหลายสาขา และมีความเขาใจใน
ภารกิจของมหาวิทยาลัยสามารถให
ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

1.การสื่อสาร ประชาสัมพันธระหวาง
สภาฯ กับบุคลากร นักศึกษา ยังมี
ชองวางทําใหสภาฯ ไมทราบขอมูล 
สภาพความเปนจริงของบุคลการ และ
นักศึกษา  
2.สภาฯ มีบทบาทเชิงบังคับบัญชามาก
เกินไป 

ควรจั ด ให มี ส ภ าฯ  สัญจร  พบปะ
บุคลากร นักศึกษา มีการสื่อสาร 2 ทาง 
ชวยใหบุคลากร นักศึกษา ทราบการ
ทํางานของสภาฯ และสภาฯ ไดรับ
ทราบความคิด ความตองการ ปญหา
ของบุคลากร นักศึกษา 

-ไมมกีารอภิปราย- 
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กรรมการท่ีรับผิดชอบการสนทนากลุม                               ฝายเลขานุการท่ีสรปุการสนทนากลุม                 

1. คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 1. นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา 

2. ศาสตราจารยเกียรติคณุ อรศิริ ปาณินท 2. นางสาวจันทิมา  เขมะนุเชษฐ 
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แบบบันทึกการสนทนากลุม การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
กลุมท่ี 2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารและอุปนายกสภามหาวิทยาลยั จํานวนผูเขารวมสนทนากลุม 4 คน  
วันท่ี 20 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 น. หอง 415 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพ     

                                                   
คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 

ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

1. การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย
ตาม อํ านาจหน า ท่ี ท่ี กํ าหนด ไ ว ใ น
พระราชบัญญัติ ของมหา วิทยาลั ย 
ระเบียบ ขอบังคับ และตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ        
   ทานคิดวาสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไดทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย การ
กํากับติดตาม สงเสริม สนับสนุน ใน
เรื่องตอไปน้ีเพียงใด รวมท้ังปญหา 
อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนา   

    

1 . 1  ด า น น โ ย บ า ย  แ ผ น พั ฒ น า
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาคณะวิชา 
หนวยงาน 
 
 
 

สภาฯ มีการกําหนดนโยบาย และได
ม อบน โ ย บาย น้ั น ให อ ธิ ก า รบดี ไ ป
ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า
มหาวิทยาลัย เมื่ออธิการบดีจัดทําแผน
เสร็ จแล ว  จั ก นํ า เ สนอแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหสภาฯ พิจารณาใหความ
เห็นชอบ หลังจากน้ันสภาฯ จะกํากับ 
ตดิตาม นโยบาย แผนท่ีไดใหไวผานการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบด ี

ผูบริหาร บุคลากรสวนใหญ ตองการ
เ ห็ น น โ ย บ า ย ข อ ง ส ภ า ฯ  ท่ี เ ป น
แผนพัฒนาท่ีชัดเจน จึงเขาใจวาสภาฯ 
ไมไดกําหนดแผน นโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ควรกําหนดนโยบายใหมีความชัดเจน 
เพ่ือใหมหาวิทยาลัย สวนงานนําไปเปน
แนวทางในการดําเนินงาน  
2. ควรนํานโยบาย แผนท่ีกําหนดไป
เผยแพรใหประชาคม นักศึกษาทราบ
อยางท่ัวถึง ผานชองทางตางๆ 
3. ควรมีการกํากับ ติดตาม การทํางาน
ตามนโยบาย แผน ท่ี กํ าหนดอย า ง
ตอเน่ืองเพ่ือใหทราบผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 
 
 
 

-ไมมกีารอภปิราย- 

 40 



คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

การกํากับติดตาม ยังไมมีความตอเน่ือง 
เชน นโยบายการรับนักศึกษาท่ีกําหนด
สัดสวน 70:30 ขาดการกํากับ ติดตาม
วาขณะน้ีมหาวิทยาลัยนําไปปฏิบัติ
อยางไรบาง 

ควรมีระบบ กลไกการกํากับติดตาม ให
มากข้ึนและดําเนินการตอเน่ือง 

1.2 ดานวิชาการ อาทิ  
     หลักสูตรการศึกษา การพัฒนา
นักศึกษา อนุมัติปริญญา ปริญญา
กิตติมศักดิ์ 

-ไมมกีารอภิปราย- -ไมมกีารอภิปราย- -ไมมกีารอภิปราย- -ไมมกีารอภิปราย- 

1.3 ดานการบริหาร อาทิ  
      โครงสราง การจัดตั้งการยุบรวม
หนวยงาน  การแบงสวนงาน  
      ดานระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ  

-ไมมกีารอภิปราย- -ไมมกีารอภิปราย- -ไมมกีารอภิปราย- -ไมมกีารอภิปราย- 

1.4 ดานการเงิน งบประมาณ การ
จัดหารายได  จั ดหาแหล ง ทุนและ
ทรัพยสินอ่ืนๆ  

-ไมมกีารอภิปราย- -ไมมกีารอภิปราย- -ไมมกีารอภิปราย- -ไมมกีารอภิปราย- 

1.5 ดานบุคคล อาทิ  
- การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

(ศ. รศ.ผศ.) อัตรากําลังของมหาวิทยาลัย  
     - การแตงตั้ง ถอดถอนผูบริหาร 
(อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย 
สถาบัน สํานัก) 
     - การติดตามตรวจสอบประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูบริหาร (อธิการบดี 
คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก) 

-ไมมกีารอภิปราย- 1. การสรรหาผูบริหาร 
    1.1 กระบวนการสรรหามีข้ันตอน 
กระบวนการท่ีคอนขางนาน แตปจจุบัน
เมื่อมีการปรับปรุงขอบังคับฯ ทําใหการ
สรรหามีระยะเวลาสั้นลง 
     1.2 การสรรหาผูบริหารท่ีผานมา 
อํานาจการตัดสินใจเลือกผูบริหารอยูท่ี
คณะกรรมการสรรหาฯ เปนหลัก ทําให
บางครั้งบุคลากรไมเห็นความสําคัญใน
การเสนอช่ือผูบริหารของคณะ  
         เมื่อมีการปรับปรุงขอบังคับฯ 
การสรรหาผูบริหารใหม โดยใหเสนอช่ือ
ผูสมควรดํารงตําแหนงผูบริหารใหสภาฯ 

1 .ค วรปรั บปรุ ง การติ ด ตาม  และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
โดยควรประเมินกิจกรรม/โครงการ 
และใหขอเสนอแนะเชิงการบริหาร              
จะเปนประโยชนมากข้ึน 

-ไมมกีารอภิปราย- 
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คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

พิจารณาอยางนอย 2 ช่ือ ทําใหอํานาจ
การตัดสินใจอยูท่ีสภาฯ มากข้ึน 
2. มหาวิทยาลัยยังดําเนินการ เรื่อง 
การติ ดตาม  และประ เมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการศนูย 
สถาบัน สํานัก ลาชามาก อาทิ ผูบริหาร
บางรายหมดวาระไปแลวจึงเสนอผล
รายงานผลการติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูบริหารใหสภาฯ 
ทราบ รวมท้ังการนําไปใชประโยชนยังมี
นอย  

2. การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาล มีจุดแข็ง จุดท่ี
ควรปรับปรุงอยางไร ขอเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  

สภาฯ มีอิสระในการทํางาน -ไมมกีารอภิปราย- -ไมมกีารอภิปราย- -ไมมกีารอภิปราย- 

3.การประชุมสภามหาวิทยาลัย มี
ปญหา อุปสรรค มีจุดแข็ง จุดท่ีควร
ปรับปรุงอยางไร ขอเสนอแนะแนวทาง
การปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือใหการ
ประชุมมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

1 .  ป จ จุ บั น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ฯ  มี
บรรยากาศท่ีดีข้ึนกวาเดิม  
2 .  น ายกสภาฯ  มี ค ว าม เ อ า ใ จ ใ ส 
เตรียมการประชุมท่ีดี เปดโอกาสให
แสดงความคิดเห็น 

1 .  เ รื่ อ ง ท่ี ผ า นก า ร พิจ า รณาจ าก
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตางๆ 
แลว ไมควรนํามาอภิปราย โตแยงในท่ี
ประชุมสภาฯ อีก 
2 สภาฯ ควรพิจารณามอบอํานาจ 
หน า ท่ี บ า ง เ รื่ อ ง ใ ห ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
คณะกรรมการ ไปดําเนินการ เพ่ือลด
ภาระงานประจําของสภาฯ 
3. สภาฯ ควรใหเวลาในการพิจารณา 
การทํางานเชิงนโยบายใหมากข้ึน 
4. บางครั้งนายกสภาฯ เปดโอกาสให
กรรมการสภาฯ แสดงความคิดเห็นมาก
เกินไป จนทําใหเกิดขอโตแยงมากข้ึน 
 

สภาฯ ควรพิจารณาวาระเชิงนโยบายให
มากข้ึน 
 

-ไมมกีารอภิปราย- 
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คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

4.  การทํางานของสํ า นักงานสภา
มหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนสภา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ี
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง มีจุดแข็ง จุดท่ี
ควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค อยางไร 
ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนา อาทิ                              
    4.1 การจัดสงระเบียบวาระและ
เอกสารประกอบการประ ชุมสภา
มหาวิทยาลัย       
    4.2 การประสานงานกับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 
    4.3 การอํานวยความสะดวกแก
กรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย 
    4.4 ความรู ความสามารถในการทํา
หนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   4.5 อ่ืนๆ          

ในภาพรวมสํานักงานสภาฯ สามารถ
ทํางานสนับสนุนสภาฯ กรรมการสภาฯ 
คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภาฯ แตงตั้ง
ไดดี 

 

-ไมมกีารอภิปราย- ควรมีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน
ตามมติของสภาฯ ใหมากข้ึน 
 

-ไมมกีารอภิปราย- 

5. ประเด็นอ่ืนๆ อาทิ  
กา ร ทํ าหน า ท่ี ขอ งก ร รมกา รสภา
มหา วิทยาลั ย  มี จุ ดแ ข็ ง  จุ ด ท่ีควร
ปรับปรุงอยางไร ขอเสนอแนะแนวทาง
การปรับปรุงและพัฒนา 
 
 

1.กรรมการสภาฯ  มาร วมประ ชุม
คอนขางมาก 
2.กรรมการสภาฯ มีการศึกษาวาระการ
ประชุมลวงหนา 
3.กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ  มี
ความรู  ประสบการณ  สามารถให
ข อ เ สนอแนะ ท่ี เ ป นประ โยชน ต อ
มหาวิทยาลัย 

การใหขอเสนอแนะในบางเรื่อง ไม
สอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และไมสามารถนําไปปฏิบัติได 

การใหขอเสนอแนะของสภาฯ ควร
ส อ ด ค ล อ ง กั บ บ ริ บ ท  ศั ก ย ภ า พ 
ธรรมชาติของมหาวิทยาลัย สวนงาน
ดวย เพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  

 

-ไมมกีารอภิปราย- 
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กรรมการท่ีรับผิดชอบการสนทนากลุม                               ฝายเลขานุการท่ีสรปุการสนทนากลุม             
1. คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 1. นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา 
2. ศาสตราจารยเกียรติคณุ อรศิริ ปาณินท 2. นางสาวณัฐดา แชมพวงงาม 
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แบบบันทึกการสนทนากลุม การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
กลุมท่ี 3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําและประธานสภาคณาจารย จํานวน 6 คน  
วันท่ี 14  มิถุนายน 2560 และวันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพ    
     
คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 

ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

1. การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย
ตาม อํ านาจหน า ท่ี ท่ี กํ าหนด ไ ว ใ น
พระราชบัญญัติ ของมหา วิทยาลั ย 
ระเบียบ ขอบังคับ และตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ        
   ทานคิดวาสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไดทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย การ
กํากับติดตาม สงเสริม สนับสนุน ใน
เรื่องตอไปน้ีเพียงใด รวมท้ังปญหา 
อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนา   

    

1 . 1  ด า น น โ ย บ า ย  แ ผ น พั ฒ น า
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาคณะวิชา 
หนวยงาน 
 
 
 
 

-ไมมกีารอภิปราย- 1. นโยบายของสภามหาวิทยาลัยยังมี
นอย 
2. บุคลากร นักศึ กษา ไมทราบถึง
นโยบาย แผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามท่ี
สภาฯ ใหความเห็นชอบ 
3. สภาฯ ตองมีความรอบรูเขาใจบริบท
ของมหาวิทยาลัย 
4. การสื่อสารนโยบายสูประชาคม ผู
ป ฏิ บั ติ  ยั ง ไ ม ส า ม า ร ถ เ ข า ถึ ง 
มหาวิทยาลัย ควรปรับปรุงการสื่อสาร
ภายในองคกรใหเขมแข็งมากข้ึน 
 
 

1. ควรเผยแพรคําขวัญ คําวลี (Motto) 
วิสัยทัศน อํานาจหนาท่ีของสภาฯ ให
บุคลากร นักศึกษาทราบ ผานสื่อตางๆ 
อาทิ  เ ว็บไซตของสํา นักงานสภาฯ 
Facebook 
2. สภาฯ ควรรวมมือกับสภาคณาจารย
จัดบรรยายในหัวขอท่ีนาสนใจ ประเด็น
ท่ีสํ า คัญมี ผลกระทบต อ บุคลากร 
นักศึกษา โดยเชิญกรรมการสภาฯ 
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ
ในเรื่องน้ันๆ ไปบรรยาย ใหบุคลากร 
นักศึกษาไดทราบ ซึ่งควรดําเนินการ
อยางตอเน่ือง อาทิ 2 เดือนครั้ง 

1. ควรเผยแพรวิสัยทัศน นโยบายของ
อธิการบดี แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
และอธิบายความหมายมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยแหงการ
สรางสรรค  พรอมท้ังแนวทางการ
ดําเนินการ เพ่ือสรางความเขาใจ การมี
จุดมุงหมายรวมกันในการทํางาน ให
นักศึกษาและบุคลากร ไดทราบขอมูล
อยางท่ัวถึง โดยผานสื่อตางๆ 
2. ควรเผยแพรขาว ความสามารถของ
อาจารย นักศึกษา ท่ีไดรับรางวัลตางๆ 
ในท่ีสาธารณะของมหาวิทยาลัยใหมาก
ข้ึน อาทิ โรงอาหาร เ พ่ือสรางแรง
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คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การกํากับ ติดตาม การทํางานยังไม
ตอเน่ือง 
 

3. สภาฯ ควรมีการจัดประชุมสัญจร
พบปะบุคลากร นักศึกษา โดยอาจจะ
แบงกรรมการสภาฯ เปนกลุมยอย ไป
ในแตละวิทยาเขต เพ่ือช้ีแจงนโยบาย 
การทํางานของสภาฯ และรับฟงความ
คิดเห็นของบุคลากร ซึ่งควรจัดภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง   
4. ควรมีนโยบายการพัฒนาในแตละ
วิทยาเขต 
 
 
 
 
 
ควรมีการกํากับ ติดตาม การทํางานไป
ท่ีผูบริหาร และคณะวิชา หนวยงานให
มากข้ึน 

บันดาลใจ ความภาคภูมิในคณะวิชา 
และมหาวิทยาลัย  
3. ควรพัฒนาสื่ อต างๆ ของ
มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ใหมี
ความทันสมัย นาสนใจ อาทิ  
   3.1 จัดทําเว็บไซตเปนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการประชาสัมพันธท่ีกวาง และเอ้ือ
ตอนักศึกษาตางชาติ 
   3.2 การปรับเพ่ิมขอมูลใหทันสมัยอยู
ตลอดเวลา 
   3.3 เปดระบบการสื่อสารใหมๆ เชน 
Facebook Line เพ่ือใหการสื่อสาร 
ท่ัวถึงและไดรับความสนใจมากข้ึน 

1.2 ดานวิชาการ อาทิ  
     หลักสูตรการศึกษา การพัฒนา
นักศึกษา อนุมัติปริญญา ปริญญา
กิตติมศักดิ์ 

-ไมมกีารอภิปราย- 1. ดานวิชาการ หลักสูตรการศึกษา 
    1.1 สภาฯ ยังไมกําหนดนโยบาย
เรื่องหลักสูตรการศึกษา การพัฒนา
นักศึกษา 
    1.2 ข้ันตอนการดําเนินการเรื่อง
หลักสูตร  ในปจจุ บันจะเสนอจาก
ภาควิชา - คณะวิชา - มหาวิทยาลัย 
( คกก .  กลั่ นก รองหลั ก สู ต ร  สภ า
วิชาการ) - สภาฯ  หลักสูตรท่ีเสนอให
ส ภ า ฯ  พิ จ า ร ณ า จึ ง ผ า น ข้ั น ต อ น 
การพิจารณามาทุกข้ันตอนแลว การ
พิจารณาของสภาฯ จึงตองอนุมัติ แมวา

1. สภาฯ จะตองเขมแข็ง และทํางาน
หนักมากข้ึน เพ่ือวิเคราะห สถานการณ
โลก สถานการณป จจุ บัน  และให
คําแนะนํา แนวโนม ทิศทาง การจัดการ
ศึกษา การเปดหลักสูตร การปรับปรุง
หลักสูตร การพัฒนานักศึกษา แลว
มอบหมายใหมหาวิทยาลัย คณะวิชา 
ภาควิชาไปดําเนินการใหสอดคลองกับ
ทิศทาง นโยบายท่ีสภาฯ กําหนด 
2. สภาฯ ควรมีนโยบายสนับสนุน
หลักสูตรใหชัดเจน อาทิ  
  - หลักสูตร ท่ี ไมส ร า งรายไดและ

1. ควรกําหนดนโยบายการรับนักศึกษา
ใหชัดเจน อาทิ  
     - การศึกษาฟรี เง่ือนไขเรื่องผล
การศึกษา  
     - ความสามารถทางดานวิชาการ /
ศิลปะ /ดนตรี/ การกีฬา  
     - นักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาตอง
ทํางานดวย   
     - ลดคาเลาเรียน และหาแหลงทุน
สนับสนุนการศึกษา  
2. มหาวิทยาลัยชวยแกไขปญหาการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ภ า ค วิ ช า  อ า ทิ
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คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

บางหลักสูตรสภาฯ ตองการปรับปรุง 
แก ไ ข ก็ตาม  คงให เ พียงข อสั ง เกต 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงครั้งตอไป
เทาน้ัน                              
         หลักการ ข้ันตอน การนําเสนอ
หลักสูตรควรเริ่มจาก สภาฯ ใหนโยบาย 
ทิศทาง ดานการจัดการศึกษา การผลิต
บัณฑิตกอน หลังจากน้ันมหาวิทยาลัย 
คณะวิชา ภาควิชา จึงนําไปดําเนินการ
เปด/ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
ตอไป  
     1.3 สภาฯ ควรใหนโยบายเรื่อง
ค า ธ ร รม เ นียม  ค าหน วย กิต  ด วย        
เ น่ื อ ง จ า ก บ า ง ห ลั ก สู ต ร กํ า ห น ด
คาธรรมเนียม คาหนวยกิต คอนขางสูง 
และมุงเนนหารายได ทําใหนักศึกษาไม
สามารถเรียนได  และเปนภาระแก
ผูปกครองท่ีตองกูยืมเงินใหบุตรหลาน
มาเรียน 
2. สภาฯ ยังไมมีนโยบายแกไขปญหา
เ ร ง ด ว น  เ ช น  จํ า นวน นักศึ กษามี
แนวโนมลดลง และขอวิพากษวิจารณ
เรื่องคุณภาพของบัณฑิตท่ีลดลง  
3. การบริหารจัดการหลักสูตร ยังมี
ปญหาหลายประการ อาทิ การกําหนด
คาตอบแทนอาจารยผูสอนข้ึนอยู กับ
การพิจารณาของแตละคณะ ความ
เหลื่อมล้ําคาตอบแทนการสอนหลกัสตูร
ปกติ กับหลักสูตรโครงการพิเศษ ทําให

นักศึกษาเรียนนอยลง ควรปดหลักสูตร 
หรือควรปรับปรุง พัฒนาอยางไร 
  - หลักสูตรท่ีไมสรางรายไดและมี
นักศึกษาเรียนนอยลงแตมีคุณคา ควร
สนับสนุน สงเสริมอยางไร 
3. ควรจัดระดมความคิดเรื่องปญหา
นักศึ กษา ท่ีลดลง  และการ พัฒนา
คุณภาพของบัณฑิตใหสูงข้ึน 

คาตอบแทนอาจารยผูสอนในหลักสูตร
ตางๆ ควรพิจารณากําหนดให เปน
มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือไมใหเกิดความ
เหลื่อมล้ํามากเกินไป และเงินประจํา
ตําแหนงหัวหนาภาควิชา ภาระงาน
หัวหนาภาควิชา 
3 .  การประ กันคุณภาพการศึ กษา 
มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการ มาตรการท่ี
จะช วยลดภาระงานอาจารย  อา ทิ 
เ ท ค โ น โ ล ยี  ฐ า น ข อ มู ล  ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
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คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

อาจารยตองการสอนหลักสูตรโครงการ
พิเศษมากกวา    
4 .  ส ภ า ฯ  ค ว ร ม อ บ น โ ย บ า ย ใ ห
มหา วิทยาลัยดํ า เ นินการ เรื่ องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีจะไมเปน
ภาระแกอาจารยผูสอน 

1.3 ดานการบริหาร อาทิ  
      โครงสราง การจัดตั้งการยุบรวม
หนวยงาน  การแบงสวนงาน  
      ดานระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ  

-ไมมกีารอภิปราย- 
 

1. สภาฯ มอบหมายใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการเรื่อง การปรับโครงสราง 
การบริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางาน แตการดําเนินการของ
มห า วิ ท ย า ลั ย ยั ง ไ ม ชั ด เ จ น ว า จ ะ
ดําเนินการอยางไร อาทิ จะยุบจะรวม
หนวยงานใด และสงผลตอคณะวิชา 
สวนงานท่ียังไมสามารถดําเนินการ
ตอไปได สภาฯ จึงควรกํากับ ติดตาม 
ความกาวหนาใหเปนไปตามเวลารวมท้ัง
ตรวจสอบวาการดําเนินการใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค  
2. ระเบียบ ขอบังคับฉบับใหม ท่ีออก
เมื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มี
ความยุงยากซับซอนมากกวาเมื่ออยูใน
ระบบราชการ และไมมีการรับฟงความ
คิดเห็นจากบุคลากร 
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ท่ี นํ า เ ส น อ ส ภ า ฯ 
พิจารณายังดําเนินการแบบแยกสวนใน
แตละระบบ หรือในแตละสวนงาน ทํา
ใหการพัฒนาไมเทากัน เชน ขณะน้ี
มุ ง เ น น เ รื่ อ ง ร ะบบกา ร เ งิน  บัญ ชี  

1.โครงสรางและการบริหารงาน 
   1.1 สภาฯ ควรศึกษาขอมูลและ
กําหนดเปนขอบังคับ หลักเกณฑให
ชัดเจน เพ่ือทุกสวนงาน จักไดนําไป
ปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
   1.2 สภาฯ ควรเรงรัดการดําเนินการ
และกําหนดระยะเวลาดําเนินการแลว
เสร็จใหชัดเจน 
2.ระเบียบ ขอบังคับ 
  2.1 ควรฯ ใหนโยบาย ขอเสนอแนะ 
ในการออกระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยใหสะดวก รวดเร็ว เอ้ือตอ
การทํางาน 
  2.2 การออกระเบียบ ขอบังคับ ควรมี
การรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรดวย 

1.การปรับโครงสราง ระบบการบริหาร 
ผูบริหารจะตองกลาท่ีจะเปลี่ยนแปลง 
และควรใชเปนโอกาสในการปรับปรุง 
พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัยใหม  
2.ควรพัฒนาบุคลากรใหปรับเปลี่ยน
วิธีการคิด การทํางานใหม ไมควรยึดติด
กับวิธีการทํางาน แบบเดิม 
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คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

ในขณะท่ีระบบอ่ืนๆ ก็มีความสําคัญ
และลาหลังเชนกัน 

1.4 ดานการเงิน งบประมาณ การ
จัดหารายได  จั ดหาแหล ง ทุนและ
ทรัพยสินอ่ืนๆ  

-ไมมกีารอภิปราย- 1. การเงินและบัญชี  
   1.1 เรื่องความโปรงใสของระบบ
การ เ งิน  บัญ ชี  ตาม ท่ี  สตง . ไ ด ให
ขอสังเกต การดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยยังลาชามาก  
   1.2 ปจจุบันระบบการเงินเปนแบบ
รวมศูนย ขาดความคลองตัวในการ
ทํางาน ควรกระจายไปท่ีคณะวิชา  
2. แหลงทุนสวนใหญของมหาวิทยาลัย
มาจากเงินงบประมาณแผนดิน และเงิน
รายได เงินงบประมาณจากแหลงอ่ืนๆ 
ยังมีนอย สงผลตอการพัฒนาพันธกิจ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

1. การเงินและบัญชี  สภาฯ ควรเรงรัด
ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ เรื่อง ระบบ
การเงิน บัญชี ความโปรงใสในการ
ทํางานของเจาหนาท่ี ตามท่ี สตง.ไดให
ขอสังเกตไว  และรายงานสภาฯ ทราบ
เปนระยะๆ 
2. แหลงทุน  
   2.1 ควรมีนโยบายสนับสนุน การขอ
ทุนจากตางประเทศ การขอทุนจาก
หนวยงาน องคกรขนาดใหญ และควร
ใหขวัญกําลังใจแกบุคลากรท่ีสามารถ
หาทุนไดจํานวนมาก เชน การประกาศ
เกียรติคุณ 
   2.2 สภาฯ ควรชวยแนะนําแหลง
งบประมาณ แหลงทุนตางๆ ท้ังจาก
ภายในประเทศและตางประเทศ ให
มหาวิทยาลัย 

ควรหาแหลงทุนจากภายนอกใหมากข้ึน 
เพ่ือชวยเสริมงบประมาณแผนดิน และ
งบประมาณเงินรายได 

 

1.5 ดานบุคคล อาทิ  
- การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

(ศ. รศ.ผศ.) อัตรากําลังของมหาวิทยาลัย  
     - การแตงตั้ง ถอดถอนผูบริหาร 
(อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย 
สถาบัน สํานัก) 
     - การติดตามตรวจสอบประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูบริหาร (อธิการบดี 
คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก) 

-ไมมกีารอภิปราย- 
 

1. การสรรหาผูบริหารท่ีผานมา อํานาจ
การตั ดสิ น ใจอยู ท่ี คณะกรรมการ 
สรรหาฯ ซึ่งอาจจะไมเขาใจบริบทของ
สวนงาน ทําใหเกิดปญหา อาทิ 
   -  บางกรณีไดผูบริหารท่ีไมตรงกับ
ความตองการสวนใหญของประชาคม 
(popular vote)  
   - บางกรณี ไดผูบริหาร ท่ีมาสราง
ปญหากับคณะวิชา หนวยงาน บุคลากร   
2. มหาวิทยาลัยยังดําเนินการ เรื่อง 

1. สภาฯ ควรมีนโยบายใหผูมาทํางาน
สายบริหาร ตองมีตําแหนงวิชาการกอน 
เชน อยางนอยตองดํารงตําแหนง ผศ. 
    - ควรมีการอบรมพัฒนาเตรียมความ
พรอมผูบริหาร เพ่ือชวยในการทํางาน
บริหาร  
    - ควรเปนผูนําท่ีซื่อสัตย สุจริต  
2. การสรรหาผูบริหาร ควรมีกลไกให
กรรมการสรรหารับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาคมในการเลือกผูดํารงตําแหนง

1 .  ก า ร ติ ด ต า ม  ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
   1 . 1  ค ว ร กํ า กั บ  ติ ด ต า ม ก า ร
ดํ า เ นินการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
ใหทันเวลา และนําผลการปฏิบัติงานไป
ใชประโยชนใหมากข้ึน 
   1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูบรหิารควรรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาคม 
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คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

การติ ดตาม  และประ เมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการศนูย 
สถาบัน สํานัก ลาชามาก ผลการ
ประ เมิ น ไม ไ ด นํ ามา ใช ป ร ะ โยชน
เทาท่ีควร 
3. บุคลากร/ระบบการประเมินผล 
     สภาฯ ยัง กําหนดนโยบายดาน
บุคลากรไมครอบคลุมในทุกดาน  
อาทิ  
      - การพัฒนาบุคลากรท่ีเขามา
ทํางานใหม  
      - การสงเสรมิความกาวหนาในการ
ทํางานของทุกสายงาน 
      - การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ บุคลากร  ใหมี ค วามยุ ติ ธ รรม 
สามารถใชเปนเครื่องมือสรางแรงจูงใจ
ใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจในการทํางาน  
       - การธํารงรักษาอาจารยท่ีมี
ความรูความสามารถ 

ผูบริหารใหมากข้ึน   
3. สภาฯ เรงมหาวิทยาลัยใหดําเนินการ 
เรื่องการติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการศนูย 
สถาบัน สํานัก ใหเร็วข้ึน โดยควร
กําหนดเปน TOR  KPI ของผูรับผิดชอบ
เรื่องน้ี 
4. สภาฯ ควรกําหนดใหมหาวิทยาลัยมี
การวิเคราะหจํานวนอัตรากําลังปริมาณ
งานท่ีเหมาะสมกับบุคลากร เพ่ือใหเกิด
การบริหารอัตรากําลังมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

   1.3 ปรับใหกระบวนการทํางานสั้นลง 
และรวดเร็วมากข้ึน 
2. การขอกําหนดตําแหนง 
    2.1 ควรสนับสนุนการขอกําหนด
ตําแหนงของบุคลากรทุกสายงาน 
    2.2 อธิการบดีส นับสนุนการขอ
กําหนดตํ าแหน งของอาจารยตาม
วิสัยทัศนท่ีไดแสดงไวเมื่อเขารับการสรร
หาเปนอธิการบดี 
3. มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนดาน
บุคลากรอยางเปนระบบและครอบคลุม
ในทุกมิติ คือ  
    - การพัฒนาบุคลากรท่ีเขามาทํางาน
ใหม อาทิ การปฐมนิเทศ กลไกการ
ติดตาม ดูแลอยางตอเน่ือง 
    - การสงเสริมความกาวหนาในการ
ทํางานของทุกสายงาน 
    - การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ในคณะวิชา หนวยงาน ควร
กําหนดเกณฑกลางใหมีมาตรฐาน
ชัด เจน สามารถเ ทียบเคีย ง กันได  
เพ่ือใหการพิจารณามีความยุติธรรม 
สามารถใชเปนเครื่องมือสรางแรงจูงใจ
ใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจในการทํางาน  
   - กลวิธี มาตรการธํารงรักษาอาจารยท่ี
มีความรูความสามารถ 

2. การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาล มีจุดแข็ง จุดท่ี
ควรปรับปรุงอยางไร ขอเสนอแนะ

-ไมมกีารอภิปราย- เรื่องอุทธรณรองทุกข ยังทํางานลาชา 
อาทิ ตองดําเนินการใหเสร็จภายใน 90 
วัน แตสวนหน่ึงยังไมสามารถ

สภาฯ ตองปฏิบัติงานตามกฎหมายท่ี
กําหนด เชน การดําเนินการเรื่องการ    
รองทุกข หากไมสามารถดําเนินการให

-ไมมกีารอภิปราย- 
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คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  
 

ดําเนินการได ทําใหเกิดผลกระทบตอ                  
ผูรองทุกข 

แ ล ว เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น  9 0  วั น  ค ว ร มี
บทลงโทษ 

3.การประชุมสภามหาวิทยาลัย มี
ปญหา อุปสรรค มีจุดแข็ง จุดท่ีควร
ปรับปรุงอยางไร ขอเสนอแนะแนวทาง
การปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือใหการ
ประชุมมีประสิทธิภาพ 

-ไมมกีารอภิปราย- 
 

1. การประชุมสภาฯ ไมใหอิสระในการ
แสดงความคิดเห็น 
2. เทคนิค และการควบคุมการประชุม
มีความไมเหมาะสม อาทิ 
    - ระยะเวลาในการประชุม (บาง
วาระใชระยะเวลามากหรือนอยเกินไป) 
    - การควบคุมการประชุม  
    - การวางตัวเปนกลาง 
    - เอกสารประกอบการประชุม การ
พิจารณาบางเรื่องยังไมครบถวน ชัดเจน 
    - เรื่องท่ีมีการอภิปรายหลากหลาย 
ไมมีการสรุป สรุปไมชัดเจน ทําใหเขาใจ
ไมตรงกัน 
3. วาระการประชุมสภาฯ สวนใหญ
เปนงานประจํา วาระเชิงนโยบายมีนอย 
4. เรื่องท่ีคณะกรรมการกลั่นกรอง
เสนอสภาฯ พิจารณาบางเรื่อง ยังมีขอ
โตแยง มีขอสังเกต และตองนํามา
อภิปรายในท่ีประชุมสภาฯ อีกทําให
เสียเวลา  
5. เมื่อสภาฯ ใหแนวคิด ขอเสนอแนะ
แกมหาวิทยาลัย บางเรื่องผูรับผิดชอบ
ไม ไดดํา เนินการ อาทิ การคัดลอก
ผลงานวิชาการ การตีผลงานซ้ํา และยัง
ไมมีการรายงานใหสภาฯ ทราบ 

1. ตองมีการประชุมท่ีอยูในระดับสากล  
2. มีการรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตาง
ได 
3. ควรปรับวิธีการประชุมสภาฯ ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และใช เวลา
นอยลง  
4. ควรพิจารณามอบอํานาจในบางเรื่อง
ใหมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ไป
ดํ า เ นินการ  เ พ่ือ ให สภาฯ  มี เ วลา
พิจารณาวาระเชิงนโยบายใหมากข้ึน 
5. กรรมการกลั่นกรองท่ีสภาฯ แตงตั้ง 
ควรพิจารณากลั่ นกรองงานอย า ง
ละเอียดรอบคอบ พิจารณาแตละเรื่อง
จนไดขอยุติ รวมท้ังใหขอเสนอแนะกับ
สภาฯ อยางครบถวน ชัดเจน   

เรื่องท่ีมหาวิทยาลัยเสนอสภาฯ ควร
พิ จ า ร ณ า ไ ด ข อ ยุ ติ ใ น ร ะ ดั บ
คณะกรรมการกลั่นกรองแลว  

 

4.  การทํางานของสํ า นักงานสภา
มหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนสภา

1.สามารถจัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุมไดเปนอยางดี 

1. ไมควรมีวาระเพ่ิมเติมโดยไมจําเปน 
และควรเปนตัวช้ี วัดของเลขานุการ 

ควรเพ่ิมชองทางการสื่อสารรูปแบบใหม 
เชน Facebook Line  ของกรรมการ

-ไมมกีารอภิปราย- 
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คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ี
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง มีจุดแข็ง จุดท่ี
ควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค อยางไร 
ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนา อาทิ                              
    4.1 การจัดสงระเบียบวาระและ
เอกสารประกอบการประ ชุมสภา
มหาวิทยาลัย       
    4.2 การประสานงานกับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 
    4.3 การอํานวยความสะดวกแก
กรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย 
    4.4 ความรู ความสามารถในการทํา
หนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   4.5 อ่ืนๆ          

2.เจาหนาท่ีมีมนุษยสัมพันธดี 
3.มีการจัดทําเอกสารตางๆ เรียบรอยดี
มาก 

 

สภาฯ กรณีจําเปนตองมีวาระเพ่ิมเติม
จะตองดําเนินการใหทัน และมีเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอยางครบถวน  
2. ควรจัดลําดับงานดวย เพราะบางเรื่อง
เสนอเขาวาระนานแลว แตเลขานุการ
สภาฯ ยังไมนําเขาระเบียบวาระ เชน 
การแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณรอง
ทุกข 

สภามหาวิทยาลัย ชวยใหประหยัดเวลา 
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

5. ประเด็นอ่ืนๆ อาทิ  
กา ร ทํ าหน า ท่ี ขอ งก ร รมกา รสภา
มหา วิทยาลั ย  มี จุ ดแ ข็ ง  จุ ด ท่ีควร
ปรับปรุงอยางไร ขอเสนอแนะแนวทาง
การปรับปรุงและพัฒนา 
 
 

-ไมมกีารอภิปราย- 1. เมื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย 
ประจํา จากเดิม 9 คน จะลดลงเหลือ 6 
คน ความรู ความสามารถอาจจะไม
ครอบคลุม และจะสงผลตอการให
ขอมูล ความคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ  
2. นายกสภาฯ กับกรรมการสภาฯ ตอง
มีความรอบรูในระบบการศึกษาอยาง
รอบดาน  
3. กรรมการสภาฯ ไมไดศึกษาวาระการ
ประชุมสภาฯ อยางลึกซึ้งเพียงพอ 
4. นายกสภาฯ ใหเวลากับกรรมการ

1. กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย 
มีความสําคัญอยางมาก ควรระดม
ควา มคิ ด  ว า ง แผ น พั ฒนา  โ ดย มี
ผูทรงคุณวุฒิชวยสนับสนุน 
2. ตองการไดสภาฯ ท่ีประชุมแลวมอง
ไปขางหนา มีนโยบายเชิงรุก และ
ทํางานเชิงรุก 
3. กรรมการสภาฯ ควรมีการศึกษา
ขอมูล วาระการประชุมสภาฯ ใหรอบ
ดาน    
4. กรรมการสภาฯ ควรใหเวลากับการ
ประชุมสภาฯ มากข้ึน รวมท้ังควรแสดง

-ไมมกีารอภิปราย- 

 52 



คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

สภาฯ ผูทรงคุณวุฒิมากเกินไป บทบาท ใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
ตามความชํานาญของแตละทาน  
5.ควรมีการประชุมสภาฯ นอกรอบ
ระหวางกรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือระดมความคิด ใหขอเสนอแนะ 
การพัฒนาท่ีเปนประโยชนตอสภาฯ 
มากข้ึน 
6.กรรมการสภาฯ ไมควรมีบทบาท
เฉพาะใหปรึกษา แตควรมีบทบาทใน
การบริหารจัดการ และตองมีความ
รับผิดชอบดวย  
7. คณะกรรมการสภาฯ ท่ีสภาฯแตงตั้ง 
ควรใหเวลากับการพิจารณา  งานตามท่ี
ไดรับมอบหมายใหมากข้ึน 

           

กรรมการท่ีรับผิดชอบการสนทนากลุม                               ฝายเลขานุการท่ีสรปุการสนทนากลุม                 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ 1. นางสาวณัฐดา แชมพวงงาม 
2. รองศาสตราจารย ระเบียบ สุภวิรี  2. 
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แบบบันทึกการสนทนากลุม การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
กลุมท่ี 4 รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ จํานวน  19 คน  
วันท่ี 20  มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 น. หองประชุมนริศฯ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพ  

 

คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

1. การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย
ตาม อํ านาจหน า ท่ี ท่ี กํ าหนด ไ ว ใ น
พระราชบัญญัติ ของมหา วิทยาลั ย 
ระเบียบ ขอบังคับ และตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ        
   ทานคิดวาสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไดทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย การ
กํากับติดตาม สงเสริม สนับสนุน ใน
เรื่องตอไปน้ีเพียงใด รวมท้ังปญหา 
อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนา   

    

1 . 1  ด า น น โ ย บ า ย  แ ผ น พั ฒ น า
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาคณะวิชา 
หนวยงาน 
 
 
 
 

ส ภ า ฯ  มี ก า ร กํ า ห น ด น โ ย บ า ย ใ ห
มหาวิทยาลัยไปดําเนินการ 

1. ในการกําหนดนโยบายตางๆ  สภาฯ 
ยังไมเขาใจบริบทของมหาวิทยาลัย 
2. สภาฯ ควรกําหนดนโยบายใหชัดเจน
วาตองการใหมหาวิทยาลัยพัฒนาไปใน
ทิศทางใด และวางแผนใหครบวงจร เชน 
นโยบายท่ีกําหนดแตละเรื่องตองใช
งบประมาณเทาไหร  แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ เปนตน 
 
3 .  เมื่ อสภาฯ  กํ าหนดนโยบายให
มหาวิทยาลัยไปดําเนินการ การกํากับ
ติดตาม เพ่ือผลักดันไมสัมพันธกัน และ
ไมตอเน่ือง ทําใหไมทราบวานโยบายท่ี

1. ควรมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ
และวิธีการดําเนินการใหเปนรูปธรรมท่ี
ชัดเจนมากข้ึน 
2. การ กําหนดนโยบายของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ว ร ใ ห ป ร ะ ช า ค ม 
นักศึกษา มีสวนรวมดวย 

 
 

 
3. ควรกํากับ ติดตามนโยบายท่ีมอบให
ผูบริหารไปดําเนินการใหมากข้ึน และ
ดําเนินการอยางตอเน่ือง 

 

-ไมมกีารอภิปราย- 
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คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

กําหนดใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการ
น้ัน มหาวิทยาลัยไดดําเนินการหรือไม
ไดอยางไรบาง 

1.2 ดานวิชาการ อาทิ  
     หลักสูตรการศึกษา การพัฒนา
นักศึกษา อนุมัติปริญญา ปริญญา
กิตติมศักดิ์ 

-ไมมกีารอภิปราย- 1. ดานวิชาการ  
    สภาฯ  ทํ า ง านด าน วิ ชาก าร ใน
ลักษณะของงานประจํามากเกินไป               
และยั งมี การ กําหนดนโยบาย  ทิศ
ทางการพัฒนาท่ีชัดเจนวามหาวิทยาลัย  
ควรพัฒนาไปในทิศทางใด  
2. จํานวนนักศึกษามีแนวโนมลดลง ซึ่ง
เ ป น ป ญ ห า เ ร ง ด ว น ท่ี ส ภ า ฯ 
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา ตอง
รวมกันคิดและแกไขปญหา 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา สภาฯ 
ควรจะกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนเพ่ือให
มหาวิทยาลัย คณะวิชาดําเนินการตอไป 
อาทิ สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยใชเกณฑ
ท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ บริบทของ
มหาวิทยาลัย โดยไมควรให สกอ. มา
ช้ีนํา เกณฑความเปนผูนําดานศิลปะ  

1.สภาฯ ควร กําหนดนโยบาย ทิศ
ทางการพัฒนาดานวิชาการใหชัดเจนวา
มหาวิทยาลัยศิลปากรควรพัฒนาไปใน
ทิศทางใด อาทิ  
  1.1 หลักสูตรบูรณาการ หลักสูตร
เฉพาะทางควรเปนอยางไร 
  1.2  หลั กสู ตร ท่ีควรจะพัฒนาใน
อนาคต  
  1.3 หลักสูตรท่ีไมสามารถสรางรายได 
แตมีคุณคา สภาฯ จะสนับสนุนอยางไร  
2. สภาฯ ควรใหขอเสนอแนะ หรือ
ระดมความคิดกับมหาวิทยาลัย คณะ
วิชา หาแนวทางการแกไขปญหาเรื่อง
จํานวนนักศึกษามีแนวโนมลดลง 

-ไมมกีารอภิปราย- 

1.3 ดานการบริหาร อาทิ  
      โครงสราง การจัดตั้งการยุบรวม
หนวยงาน  การแบงสวนงาน  
      ดานระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ  

-ไมมกีารอภิปราย- 1.โครงสรางการบริหาร การยุบรวม 
หนวยงาน ยังไมมีความชัดเจน ซึ่งคณะ
วิชา หนวยงาน รอความชัดเจนจาก 
สภ า ฯ  ก า รดํ า เ นิ น ก า ร เ รื่ อ ง ป รั บ
โครงสรางจึงยังไมกาวหนาเทาท่ีควร 
2. การออกระเบียบ ขอบังคับ เมื่อเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐควรมีความ
คลองตัวมากข้ึน แตพบวาการปรับปรุง/
กา รออกข อ บั งคั บ ยั ง เ หมื อน เ ดิ ม 

1.โครงสรางและการบริหารงาน 
  1.1การยุบรวมหนวยงาน ควรนํา 
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยมาพิจารณา
ดวย การนํา model ของมหาวิทยาลัย
อ่ืนมาใชท้ังหมด อาจจะไมเหมาะสมกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  1.2 ควรเรงรัด ผลักดัน เรื่องการปรับ
โครงสราง การแบงสวนงาน การยุบรวม 
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว รวมท้ังควรกําหนด

มหาวิทยาลัยควรเรงรัดดําเนินการ เรื่อง 
การปรับโครงสราง การแบงสวนงาน 
การยุบรวมหนวยงานใหชัดเจน และ
เปนไปตามเวลาท่ีกําหนด 
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คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

นอกจากน้ันมีความยุงยาก ซับซอน
มากกวา เดิม และคณะวิชาประสบ
ปญหามากข้ึน 

แนวทางท่ีชัดเจน เพ่ือคณะวิชาจะได
ดําเนินการตอไป อาทิ  
   - ควรมีภาควิชาหรือไม 
   - สํานักงานคณบดีควรมี รูปแบบ
อยางไร 

1.4 ดานการเงิน งบประมาณ การ
จัดหารายได  จั ดหาแหล ง ทุนและ
ทรัพยสินอ่ืนๆ  

-ไมมกีารอภิปราย- 1. รอบเงินงบประมาณ เก่ียวของกับการ
เปดภาคการศึกษา เมื่อมีการปรับเวลา
เปดภาคการศึกษา จึงสงผลกระทบ และ
เกิดปญหาการบริหารจัดการเงินรายไดท่ี
จะนํามาใชจายไมสอดคลองกับการ
จัดเก็บรายได 
2. การจัดหารายได/ระเบียบ 
    เมื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
แล ว  ระ เ บียบด านการเ งิน ยุ งยาก
มากกวาอยูในระบบราชการ อาทิ การ
หารายไดและการขอใชเงินจาก เ งิน
รายได     

1.สภาฯ ควรมีนโยบายใหมีการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนรอบปงบประมาณใหม เพ่ือ
ความสะดวกในการบริหารจัดการเงิน
รายได เน่ืองจากเรื่องน้ีคณะวิชาไมมี
อํานาจเพียงพอท่ีจะดําเนินการได 
2.  สภาฯ ควรกําหนดนโยบายดาน
การ เ งิน  เ พ่ื อความ ชัด เ จนในการ
ดําเนินการ 

1 . คว ร พิ จ ารณาทบทวนปรั บร อบ
ปงบประมาณเงินรายไดใหม เ พ่ือให       
การใชเงินเปนไปตามเปาหมาย และจะ
ไมมีปญหาเงินรายไดสะสม 
2.ควรมีการกําหนดเรื่องการใชทรัพยากร 
อุปกรณ พ้ืนท่ี ฯลฯ รวมกัน เพ่ือใหเกิด
การแบงปน และประหยัดงบประมาณ 
ใชทรัพยากรอยางคุมคามากข้ึน 

1.5 ดานบุคคล อาทิ  
- การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

(ศ. รศ.ผศ.) อัตรากําลังของมหาวิทยาลัย  
     - การแตงตั้ง ถอดถอนผูบริหาร 
(อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย 
สถาบัน สํานัก) 
     - การติดตามตรวจสอบประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูบริหาร (อธิการบดี 
คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก) 

-ไมมกีารอภิปราย- 
 

1.ผูบริหารท่ีดํารงตําแหนงอยูกอนท่ี
มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ อยูในแทง
เงินเดือนคนละแทง กับผูบริหารท่ีไดรับ
ตํ า แหน งหลั ง จ าก ท่ีมหา วิทยาลั ย
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐแลว 
2.การบริหารงานบุคคล 
   เมื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
แลว มีการปรับระบบบริหารบุคคล ทํา
ใหบางตําแหนงท่ีเคยจางในลักษณะ
ผูเ ช่ียวชาญได  ปจจุบันตองจางเปน

สภาฯ ควรกําหนด  มอบหมายใหมี
กรรมการกลาง เพ่ือตรวจสอบใหคณะ
วิชาดํา เ นินการเรื่องการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการใหเหมือนกัน 
 

1. การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
   1.1 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบท่ี
จะอํานวยความสะดวกแกอาจารย 
เพ่ือใหทราบความคืบหนาของการเสนอ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการวาการ
ดําเนินการถึงข้ันตอนใด  
    1.2 ศึกษากระบวนการ ข้ันตอน 
กฎระเบียบ และปรับใหกระบวนการ
ทํางานสั้นลง และรวดเร็วมากข้ึน 
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คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

ลูกจางท่ัวไป สงผลกระทบตอการจาย
เงินเดือน และการหารายไดของคณะ 
3. การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
สภาฯ ควรชวยกํากับ ดูแล เรื่อง 
   3.1 ความไมเทาเทียมกันในการใช
กฎเกณฑ การใชเกณฑท่ีแตกตางกัน
ของแตละคณะวิชา อาทิ บางคณะใช
เพียง มคอ.บางคณะตองใชเอกสาร
ประกอบการสอน   
   3.2 การสนับสนุนความกาวหนาของ
สายสนับสนุน 
   3.3 การพัฒนาระบบการติดตาม 
ความกาวหนาการขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ 

2. การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาล มีจุดแข็ง จุดท่ี
ควรปรับปรุงอยางไร ขอเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  
 
 

-ไมมกีารอภิปราย- 1. หลักฉันทามติ ใหสภาฯ เคารพใน
เรื่องความเห็นตาง และทําอยางไรให
สามารถดําเนินการตอไปได 
2. การมีสวนรวมของอาจารย นักศึกษา
ยังมีนอยไมทราบการทํางานของสภาฯ 

1. ควรใหบุคลากร นักศึกษามีสวนรวม
ใหมากข้ึน อาทิ การเชิญนักศึกษามา
พบสอบถามถึงประเด็นตางๆ  การจัด
กิจกรรมสภาฯ สัญจร รับฟ งความ
คิดเห็น ข อเสนอแนะของอาจารย 
นักศึกษา  
2 .  การสื่ อสารประชาสัม พันธ  ให
อาจารย  นักศึกษา  รับทราบขอมูล
ขาวสารการทํางานของสภาฯ รวมท้ัง
การสรางความสัมพันธใหมีมากข้ึน 
 

-ไมมกีารอภิปราย- 
 

3.การประชุมสภามหาวิทยาลัย มี
ปญหา อุปสรรค มีจุดแข็ง จุดท่ีควร
ปรับปรุงอยางไร ขอเสนอแนะแนวทาง
การปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือใหการ

สภาฯ มีความประนีประนอมสูงซึ่งมีท้ัง
ขอดแีละขอเสีย 

 

1. วาระการประชุมสภาฯ  
    1.1 สวนใหญเปนงานประจํา ทําให
มีเวลาในการพิจารณาวาระเชิงพัฒนา
นอย รวมท้ังการเสนอวาระเชิงนโยบาย

1.ควรมีวาระเชิงนโยบายมากข้ึน 
2.ควรใหขอเสนอแนะ เชิงพัฒนา เชิง
นโยบายมาก ข้ึน อาทิ  สภาฯ เปด
ประเด็นบัณฑิตในอนาคตของ มศก. 

มหาวิทยาลัยควรมีฝายกฎหมายท่ี
เขมแข็ง และสามารถเปนท่ีพ่ึงของฝาย
บริหารได  รวม ท้ังจะชวยมิ ใหฝ าย
บริหารทําผิดกฎหมาย 
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คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

ประชุมมีประสิทธิภาพ จํานวนนอย 
    1.2 มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องเชิง
บริหารของมหาวิทยาลัย  ใหสภาฯ
พิจารณาตัดสิน สภาฯ ควรสงเรื่องกลับ
ไมควรนําเขาท่ีประชุมสภาฯ 
2 . ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ฯ  มี ค ว า ม
ประนีประนอมมากเกินไปทําใหเกิด
ปญหา เสียเวลาในการพิจารณา รวมท้ัง
ตองใชเวลาหาขอยุติในเรื่องปลีกยอย 
ทํา ใหมี เ วลาในการ พิจารณาเรื่ อ ง
นโยบายนอย   
3. เมื่อมีปญหาเรื่องกฎหมาย เจาหนาท่ี
นิติกรไมสามารถใหคําตอบได 
4. การกํากับ ติดตาม เรื่องตามมต ิ
สภาฯ ยั งไมครบถวน และผลการ
ดําเนินการวาสามารถดําเนินการได
หรือไม 
5. การบันทึกมติของท่ีประชุมสภาฯ ใน
เรื่องเดียวกัน แตสรุปไมเหมือนกัน 

ควรจะเปนอยางไร  
3. ควรชวยกันคุมเวลาการประชุม โดย
ไมควรเสียเวลาไปกับบางเรื่องมาก
เกินไปเพ่ือใหการประชุมมีประสทิธิภาพ
มากข้ึน 
4.ควรสรางเปนบรรทัดฐานในการ
บันทึกมติการประชุมสภาฯ 

4.  การทํางานของสํ า นักงานสภา
มหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนสภา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ี
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง มีจุดแข็ง จุดท่ี
ควรปรับปรุง ปญหา อุปสรรค อยางไร 
ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนา อาทิ                              
    4.1 การจัดสงระเบียบวาระและ
เอกสารประกอบการประ ชุมสภา

1.สามารถจัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุมไดเปนอยางดี  
2.มีการประสานงาน สอบถามผูเขารวม
ประชุมทุกครั้ง ท้ังการเดินทาง อาหาร 
วาระการประชุม 
3.เจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานตามท่ีรับ
มอบหมายไดเปนอยางดี 

ท่ีจอดรถของมหาวิทยาลัยมีไมเพียงพอ 
และไมไดรับการอํานวยความสะดวก
จากสํานักงานสภาฯ เทาท่ีควร 
 

สํานักงานสภาฯ ควรมีภารกิจเรื่องการ
ติดตามมติของท่ีประชุมสภาฯ เ พ่ิม 
และควรติดตามในเ ชิงรุ ก  รวม ท้ั ง
วิ เคราะหขอมูลใหกรรมการสภาฯ 
ทราบดวย 

ควรพิจารณาจัดสถานท่ีจอดรถในวัน
ประชุมสภาฯ ใหมากข้ึน 
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คําถาม/ประเด็น จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับ 
ปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย       
    4.2 การประสานงานกับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 
    4.3 การอํานวยความสะดวกแก
กรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย 
    4.4 ความรู ความสามารถในการทํา
หนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   4.5 อ่ืนๆ          
5. ประเด็นอ่ืนๆ อาทิ  
กา ร ทํ าหน า ท่ี ขอ งก ร รมกา รสภา
มหา วิทยาลั ย  มี จุ ดแ ข็ ง  จุ ด ท่ีควร
ปรับปรุงอยางไร ขอเสนอแนะแนวทาง
การปรับปรุงและพัฒนา 
 
 

-ไมมกีารอภิปราย- กรรมการสภาฯ บางทาน ศึกษาขอมูล
เก่ียวกับมหาวิทยาลัยนอย ไมทราบ
บริบท ธรรมชาติของมหาวิทยาลัย การ
ให ข อ เสนอแนะจึ ง ไม ไ ด พิจารณา
ศั ก ย ภ า พ  บ ริ บ ท ท่ี แ ท จ ริ ง ข อ ง
มหาวิทยาลัย ขอเสนอแนะบางเรื่องไม
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

-ไมมกีารอภิปราย- -ไมมกีารอภิปราย- 

                                                 

กรรมการท่ีรับผิดชอบการสนทนากลุม                               ฝายเลขานุการท่ีสรปุการสนทนากลุม                 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ 1. นางสาวจันทิมา  เขมะนุเชษฐ 

2. รองศาสตราจารย ระเบียบ สุภวิรี 2. นางสาวณัฐดา แชมพวงงาม 
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ภาคผนวก 2 
อํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
     อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
และขอบังคับ ระเบียบ ประกาศท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําข้ึน รวมท้ังตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดรับมอบหมายจากหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ โดยสรุปดังนี้ 
      1. ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559  
         1.1 ตามมาตรา 22 กําหนดสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 
อํานาจหนาท่ีเชนท่ีวานี้ใหรวมถึง 
(1) กําหนดนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของมหาวทิยาลัย 
(2) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และ

อาจมอบหมายใหมหาวิทยาลัยหรือสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศสําหรับ
มหาวิทยาลัยหรือสวนงานนั้นเปนเรื่องๆ ไปก็ได 

(3) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(4) ออกขอบังคับเก่ียวกับการบริหารการเงิน พัสดุ และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  
(5) ออกขอบังคับวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
(6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุงการยุบรวมหรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

(7) อนุมัติการรับเขาสมทบและการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 
(8) อนุมัติการจัดการศึกษารวมและยกเลิกการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 
(9) อนุมัติการใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด ท้ังของมหาวิทยาลัยและท่ีมหาวิทยาลัย

จัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน รวมท้ังอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ ์
(10) อนุมัติการจัดตั้งการยุบเลิกวิทยาเขต 
(11) อนุมัติการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการแบงหนวยงานภายในดังกลาว 

(12) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 
(13) กําหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอ่ืนๆ 
(14) อนุมัติการกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การถือหุน การเขาเปนหุนสวน และการลงทุนหรือการวมลงทุนตามมาตรา 

14(8)  
(15) อนุมัติการจัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองคกรท่ีเปนนิติบุคคล หรือยกเลิกนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตาม

มาตรา 14(11) 
(16) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ  
(17) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตามมาตรา 85 วรรคสามและกรรมการสภาวิชาการ 

(18) แตงตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของ
สภามหาวิทยาลัย รวมท้ังมอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกลาวทําการแทนแลว
รายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
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(19) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ 

(20) รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
(21) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของสวนงานใดหรือของผูใดโดยเฉพาะ 
             
1.2 อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในมาตราอ่ืนๆ  
มาตรา อํานาจหนาท่ี 
46 ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินสวนงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและ

การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
48 ใหสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดีและหัวหนาสวนงานท่ี

เรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ตามหลักเกณฑ ระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

50 ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีอันถูกตองและแยกตามสวนงานของมหาวิทยาลัย เปนไป
ตามหลักการควบคุมภายในท่ีด ี
มีสมุดลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได และคาใชจายตามความเปนจริง พรอม
ขอความอันเปนท่ีมาของรายการนั้นๆ และใหมีการตรวจสอบภายในเปนประจํา  

51 ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจายสงผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายใน 90 
วันนับแตวันสิ้นบัญช ี

52 ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญชี 

54 ใหผูสอบบัญชีจัดรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน
นับแตวันสิ้นบัญชี เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตร ี

58 ศาสตราจารย จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
  สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนได โดยทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเษกษา 

59 ศาสตราจารยซ่ึงมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษและพนจากตําแหนงโดยไมมีความผิด 
สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาวิชาท่ีศาสตราจารยผูนั้นมีความ
เชี่ยวชาญเพ่ือเปนเกียรติยศตอไป  

60 ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งจากผูซ่ึงไมไดเปนผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยตามคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 

61 สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสม และมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเปน
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ได 

67 มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกผูซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเห็นวาทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควร
แกปริญญานั้นๆ ... 
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 2. อํานาจหนาท่ีอ่ืนๆ ตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยสรุป 
 
1. ใหความเห็นชอบการดําเนินการทําความตกลงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ  
    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ.2550(ขอ 5.2) 
2. ใหความเห็นชอบแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย 
    ตามประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 (ขอ 4)   
3. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตออายุราชการ และพิจารณาอนุมัติการตอเวลาราชการของอาจารย 
     ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 (ขอ 6 (1) (2))  
4. การรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
    ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509(4)/ว1607 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2551 และ 
ก.พ.อ.ในการประชุมครั้งท่ี 11/2551 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2551 ขอ 1  (1)  
5. การพิจารณารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 หนา 14  
6. การพิจารณาเรื่องการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 
   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังของสถาบันอุดมศึกษาของรฐั พ.ศ. 2552   
(ขอ 5)  
7.พิจารณาเงินเดือน เงินประจําตําแหนงผูบริหาร  
   ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง บัญชีเงินเดือนข้ันต่ํา ข้ันสูง ลงวันท่ี 22 กันยายน 2559 (ขอ4) 
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ภาคผนวก 3  
หลักธรรมาภิบาล 

       คณะกรรมการ นําหลักธรรมาภิบาลในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 
2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หนา 40-41) ซ่ึงไดกําหนดหลักธรรมาภิบาลไวจํานวน 10 ขอ มา
เปนแนวทางการสัมภาษณ ในประเด็นการปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

      ท้ังนี้คณะกรรมการไดนําความหมายของหลักธรรมาภิบาลดังกลาว มาเทียบกับการทําหนาท่ี การดําเนินการของ
สภามหาวิทยาลัยศิลปากรวามีการดําเนินการอยางไรบาง ซ่ึงอาจจะไมครบถวน สมบูรณ แตอยางไรก็ตามอาจจะเปน
ประโยชน แนวทางใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดใชเปนขอมูลในการสนทนากลุมตามสมควร ดังนี้ 
 

หลักธรรมาภิบาล การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย/สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
1 . ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  
(Effectiveness) คือ ผลการ
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ท่ี บ ร ร ลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ี
ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวน
ราชการหรือหนวยงานท่ีมีภารกิจ
คล า ย ค ลึ ง กั น แ ล ะ มี ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของ
ประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชนสุข
ตอประชาชนโดยการปฏิบั ติ
ร า ช ก า ร จ ะ ต อ ง มี ทิ ศ ท า ง
ยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ี
ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน 
รวมถึงมีการติดตามประเมินผล
และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
และเปนระบบ 

1.สภามหาวิทยาลัย มีการกําหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ 
  1.1 นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ
ใชประกอบการสรรหาอธิการบดีคนใหม 
  1.2 พิจารณาใหความเห็นชอบแผนตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ อาทิ 
       (1) แผนปฏิบัติราชการประจําป แผนพัฒนาอัตรากําลัง แผน ICT แผนกลยุทธ
ทางการเงิน แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
       (2) แผนพัฒนาคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก ตามท่ีคณบดี ผูอํานวยการศูนย 
สถาบัน สํานักเสนอ 
2. สภามหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนงานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย เปนระยะๆ อาทิ 
   2.1  แผนปฏิบัติราชการประจําป  กําหนดใหมหาวิทยาลัยรายงานผลการ
ดําเนินการปละ 2 ครั้งทุกรอบ 6 เดือน และใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพ่ือใหการ
ดําเนินการบรรลุตามแผนท่ีกําหนด และตัวชี้วัด คาเปาหมายมีความทาทายเม่ือเทียบ
กับระดับนานาชาติ 
   2.2 แผนกลยุทธทางการเงิน กําหนดใหมหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินการ  ป
ละ 1 ครั้ง และใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุตามแผนท่ี
กําหนด 
   2.3 แผนบริหารความเสี่ยง กําหนดใหมหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินการ  ป
ละ 1 ครั้ง และใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุตามแผนท่ี
กําหนด 

2 . ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) คือ การบริหาร
ราชการตามแนวทางการกํากับ
ดู แ ล ท่ี ดี ท่ี มี ก า ร อ อ ก แ บ บ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช
เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร
จัดการท่ีเหมาะสมใหองคการ
สามารถใชทรัพยากรท้ังด าน
ตนทุน แรงงานและระยะเวลาให

สภามหาวิทยาลัย  
1. การนําระบบ e-meeting มาใชในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ชวยใหลด
ทรัพยากร งบประมาณ ในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไดรับความสะดวกมากข้ึน  
2. กรณีมีวาระเรื่อง ราง ขอบังคับ ซ่ึงอาจจะมีการอภิปรายคอนขางมาก 
นายกสภามหาวิทยาลัย จะใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดแสดงความคิดเห็นมา
ลวงหนา และใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รวบรวม หาขอมูลเพ่ือประกอบการ
อภิปราย ชี้แจงลวงหนา เพ่ือใหการพิจารณาเปนไปดวยความรวดเร็ว  
3. วาระท่ีมีเอกสารประกอบการพิจารณาจํานวนมาก อาทิ เรื่อง หลักสูตร การอนุมัติ
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เกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ร า ช ก า ร ต า ม ภ า ร กิ จ เ พ่ื อ
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุม 
 

ปริญญา กําหนดใหจัดทําเอกสารลงแผน CD ซ่ึงชวยประหยัดงบประมาณ ทรัพยากร
ไดจํานวนมาก 
 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
1. การนําระบบ e-meeting มาใชในการประชุม 
2.การนําระบบ Internet มาใชในการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูบริหาร ชวย
ประหยัดงบประมาณ ทรัพยากร เวลาและเจาหนาท่ีในการทํางาน 
3.การเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือชวยใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน รวดเร็ว  ลดทรัพยากร ระยะเวลาในการทํางาน อาทิ การ
เชื่อมโยงขอมูลกับกองกลาง กองบริการการศึกษา กองแผนงาน เพ่ือนําขอมูลมา
ดําเนินการ 
4. การทําระบบ network เชื่อมโยงขอมูลท่ีอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของบุคลากรใน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ชวยใหการทํางานรวดเร็ว ลดทรัพยากร ระยะเวลาใน
การทํางาน เปนตน 

3 . ห ลั ก ก า ร ต อ บ ส น อ ง 
(Responsiveness) คือ การ
ใหบริการท่ีสามารถดําเนินการได
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และ
สรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ 
รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง
หรือความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสียท่ีมีความหลากหลายและมี
ความแตกตาง 

สภามหาวิทยาลัย  
1.สภามหาวิทยาลัยกําหนดปฏิทินการประชุมลวงหนา 1 ป ทําใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนการทํางานลวงหนา 
 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
1.สามารถจัดสงระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ใหกรรมการสภามหาวิทยาลับ
ลวงหนา 5 วัน ตามท่ีกําหนดไว 
2. การดูแลอํานวยความสะดวกแกกรรมการสภามหาวิทยาลัยในทุกดาน ท้ังดานท่ีพัก 
การจัดรถรับ-สง อาหาร การคนหาขอมูล หรืออ่ืนๆ ตามท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มอบหมาย 
3. การปรับเพ่ิม (update) ขอมูลในเว็บไซต ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ตลอดเวลา เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวาร สารสนเทศ ท่ีอํานวยความสะดวกในการสืบคน
ขอมูลของผูใชบริการ 
4. การนําระบบ Internet มาใชในการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูบริหาร ซ่ึง
ชวยอํานวยความสะดวกแกประชาคมในการเสนอชื่อไดงายและสะดวกมากข้ึน 
5. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีการเปดชองทางในการใหผูมีสวนไดสวนเสียแสดง
ความคิดเห็นผานหลายชองทาง เชน Facebook ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ตู
แสดงความคิดเห็นหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางาน 

4 . ห ลั ก ภ า ร ะ รั บ ผิ ด ช อ บ 
(Accountability) 
การแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบั ติ หน า ท่ี และผลงานต อ
เปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความ
รับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ี
สนองตอความคาดหวั งของ
สาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึง
ความสํานึกในการรับผิดชอบตอ

สภามหาวิทยาลัย  
1.ความรับผิดชอบตอการดําเนินงาน/การตัดสินท่ีผานมา อาทิ เรื่องท่ีสภา
มหาวิทยาลัยถูกฟองรอง ในคดีตางๆ  
2.เม่ือสรรหาอธิการบดี แลวจะใหนําเสนอวิสัยทัศนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัยจะมีการกํากับติดตามการทํางาน สนับสนุนและใหขอเสนอแนะ
แกอธิการบดี เพ่ือใหสามารถบริหารงานตอไปได 
 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยกําหนดผูรับผิดชอบ ในการทํางานในแตละภารกิจ
อยางชัดเจน และกํากับ ติดตามใหบุคลากรทุกคนทํางานดวยความรับผิดชอบ  
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ปญหาสาธารณะ   
5 . ห ลั ก ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส 
(Transparency) 
คือ กระบวนการเปดเผยอยาง
ตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเม่ือมีขอ
สงสัยและสามารถเขาถึงขอมูล
ข า ว ส าร อัน ไม ต อ งห า มตาม
ก ฎ ห ม า ย ไ ด อ ย า ง เ ส รี  โ ด ย
ประชาชนสามารถรูทุกข้ันตอนใน
ก า ร ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ห รื อ
กระบวนการตางๆ และสามารถ
ตรวจสอบได 

สภามหาวิทยาลัย 
1.มีการถายทอดสดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ใหบุคลากรมหาวิทยาลัยไดรับ
ทราบขอมูล การทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
2. สภามหาวิทยาลัยเชิญรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ี
ไมไดเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย เขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย ในฐานะผู
สังเกตการณ เพ่ือใหรับทราบขอมูล ขาวสาร การทํางานของสภามหาวิทยาลัย การ
กําหนดทิศทาง นโยบาย ขอเสนอแนะตางๆ   
3. การแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือชวยพิจารณา
กลั่นกรองเรื่อง เพ่ือใหการทํางานเปนไปดวยความรอบคอบ โปรงใส 
 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
1 มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร การทํางานตามภารกิจของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
บุคลากรท้ังภายในและภายนอก ผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถตรวจสอบไดทุก
ข้ันตอน อาทิ  
     - การสรรหาผูบริหารมหาวิทยาลัย  
     - การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
2.สํานักงานสภามหาวิทยาลัยตั้งอนุกรรมการจรรยาบรรณของหนวยงาน  
3. มีคูมือ แนวทางการดําเนินงาน อาทิ คูมือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี แนวทางการสรรหาอธิการบดี  

6 . ห ลั ก ก า ร มี ส ว น ร ว ม 
(Participation) 
คือ กระบวนการท่ีขาราชการ 
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการ
รับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวม
แสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา
หรือประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ 
รวมคิดแนวทาง รวมการแกไข
ปญหา รวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และรวม
กระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุนสวนการพัฒนา 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 
1.สภามหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมระดมความคิดรวมกันระหวางสภามหาวิทยาลัย
และผูบริหารของมหาวิทยาลัย เปนประจําทุกป เพ่ือรวมกันกําหนดทิศทางนโยบายใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย 
2.ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย จะเชิญรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย 
สถาบัน สํานัก ท่ีไมไดเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย เขารวมประชุมสภา
มหาวทิยาลัยในฐานะผูสังเกตการณดวย ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการ
รับรูขอมูล การทํางานของสภามหาวิทยาลัย นอกจากนั้นสามารถขอแสดงความ
คิดเห็นตอท่ีประชุมได  
3. การเปดโอกาสใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยไดอยางอิสระ 
4.การเปดโอกาสใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย สามารถเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยได 
 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
1.เปดโอกาสใหบุคลากรภายนอกไดรับทราบการทํางานของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย และนําเสนอปญหา แนวทางการแกไขปญหา ผานชองทางตางๆ อาทิ 
เว็บไซตของสํานักงานสภาฯ Facebook ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ตูแสดง
ความคิดเห็นหนาหองสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   
2. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหาร
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มหาวิทยาลัย (ผูมีสวนไดสวยเสีย) ประเมินความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 (ในชวงระหวาง 1 มิถุนายน 
2558 – 31 กรกฎาคม  2559)  
และใหแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะตอการทํางาน เพ่ือนํามาปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

7 . ห ลั ก ก า ร ก ร ะ จ า ย 
(Decentralization) 
คือ  การถ าย โอนอํานาจการ
ตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจ
จากสวนราชการสวนกลางใหแก
หนวยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการ
บริหารสวนทอง ถ่ิน)และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมี
อิสระตามสมควรรวมถึงการมอบ
อํานาจและความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจและการดําเนินการ
ใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการ
ส ร า ง ค ว าม พึ งพอ ใ จ ในกา ร
ใหบริการตอผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย การปรับปรุง
กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ
เพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของ
สวนราชการ 
 

สภามหาวิทยาลัย 
1.สภามหาวิทยาลัยมอบใหมหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ศูนย สถาบัน สํานัก และนําผล
มารายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ  
 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
1. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มอบหมายใหผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
รับผิดชอบในการจดัสง ราง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือความรวดเร็ว  
2.ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย มอบหมายงานใหบุคลากรของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีเลขานุการของการสรรหาผูบริหารระดับคณบดี /ผอ. ซ่ึง
ชวยกระจายความรับผิดชอบ และชวยใหการทํางานมีความรวดเร็ว คลองตัวมากข้ึน 

8.หลักนิติธรรม (Rule of Law)
คือ การใชอํานาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบั ง คับในการ
บริหารราชการดวยความเปน
ธ ร ร ม  ไ ม เ ลื อ กป ฏิ บั ติ  แ ล ะ
คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

สภามหาวิทยาลัย 
1.การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาเรื่องตางๆ จะยึดตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับและตามท่ีไดรับ
มอบอํานาจจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
2.มีการแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณรองทุกข เพ่ือรับเรื่องรองทุกขและใหความ
เปนธรรมกับทุกฝาย  
 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
   การบริหารสํ านั กงานสภามหาวิทยาลั ย  จะยึ ดตามกฎหมายอา ทิ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ขอบังคับของมหาวิทยาลัย  
 
 

9.หลักความเสมอภาค (Equity) 
คือ การไดรับการปฏิบัติและ
ไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน 
โดยไมมีการแบงแยกดาน ชาย

สภามหาวิทยาลัย 
1.ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เปดโอกาสใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุก
ประเภทไดแสดงความคิดเห็นโดยเทาเทียมกัน 
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หรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ  ความพิการ 
สภ าพทา งก ายหรื อ สุ ขภ าพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา  การ ศึกษา การ
ฝกอบรมและอ่ืนๆ 

 
 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
1.ในการปฏิบัติงานใหบริการแกทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ           
2.บุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีหลายศาสนา ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพอยาง
เทาเทียบกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติ และทุกคนตางยอมรับในหลักความเชื่อท่ีแตกตาง
กัน 

1 0 . ห ลั ก มุ ง เ น น ฉั น ท า ม ต ิ
(Consensus Oriented) 
คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายใน
ก ลุ ม ผู มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย ท่ี
เก่ียวของ ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิด
จากการใชกระบวนการเพ่ือหา
ขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับ
ประโยชนและเสียประโยชน 
โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบ
โดยตรงซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ี
ยุติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ โดย
ฉั น ท า ม ติ ไ ม จํ า เ ป น ต อ ง
หมายความวาเปนความเห็นพอง
โดยเอกฉันท 

สภามหาวิทยาลัย 
1.ในการพิจารณาวาระตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย กรณีมีประเด็นความคิดเห็น
ตาง การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยสวนใหญจะใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยท่ีมีความคิดเห็นตางไดอภิปราย แสดงความคิดเห็น เพ่ือหาแนวทาง 
ขอยุติ รวมกัน  
กรณีหาขอยุติรวมกันไมไดจึงจะใชวิธีการลงคะแนน และจะยอมรับมติเสียงสวน
ใหญ 
 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
การทํางาน จะใชวิธีการพูดคุยรวมกัน หากมีความเห็นตางจะหาสาเหตุ ของ
ปญหา หาแนวทางการแกไข  
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ภาคผนวก 4 
กําหนดการจัดสนทนากลุม 

 

             คณะกรรมการ กําหนดการจัดสนทนากลุม ดังนี้  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยและ 

ผูเก่ียวของท่ีเชิญ 

 

จํานวน  

(คน) 

ผูสัมภาษณ วัน เวลา สถานท่ี เลขา 

เชา/บาย สถานท่ี 

กลุมท่ี 1 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ  และประธาน
คณะกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย  

17 คุณหญิงกษมา  

และ ศ.อรศริ ิ

14 มิ.ย.60 

10.00 น. 

เปนตนไป  

หองนริศ ญาณิฐา  

จันทิมา 

 

คุณหญิงกษมา , 

ศ.อรศิริ , 
รศ.ระเบียบ และ 

ผศ.ดร.วรางคณา 

12 ก.ค.60 

10.30 น. 

เปนตนไป 

หองนริศ ญาณิฐา  

จันทิมา 

ณัฐดา   

กลุมท่ี 2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจําและประธานสภาคณาจารย   

9 รศ.ระเบียบ และ 

ผศ.ดร.วรางคณา 

14 มิ.ย.60 

9.30 น.เปนตนไป  

415 ณัฐดา   

คุณหญิงกษมา, 

ศ.อรศิริ, และ 

รศ.ระเบียบ 

17 ก.ค.60 

9.30 น.เปนตนไป 

414 ญาณิฐา  

จันทิมา 

ณัฐดา   
กลุมท่ี 3  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูบริหาร และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย   

7 คุณหญิง 

กษมา และ 

ศ.อรศิร ิ

20 มิ.ย.60 

12.30 น.เปนตนไป  

414 ญาณิฐา  

ณัฐดา   

กลุมท่ี 4 รองอธิการบด ีผูอํานวยการศูนย 
สถาบัน สํานัก ท่ีเขารวมประชุมในฐานะผู
สังเกตการณ  

22 รศ.ระเบียบ และ 

ผศ.ดร.วรางคณา 

20 มิ.ย.60 

13.00 น. 

เปนตนไป  

หองนริศ ณัฐดา 

จันทิมา 
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ภาคผนวก 5 
ปฏิทินการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัยศิลปากร 

        วันท่ี เดือน ป  รายละเอียดการดาํเนินการ 

17 พฤษภาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 5/2560 วันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 พิจารณา 
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

9 มิถุนายน 2560  ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 1/2560 พิจารณา 
แนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

12 มิถุนายน 2560  ประธานคณะกรรมการ มีหนังสือถึง 
   -กรรมการสภามหาวิทยาลัย จาํนวน 33 คน  
   -รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีเขารวมประชุมในฐานะผู
สังเกตการณ จํานวน 22  คน  

14 และ 20 มิถุนายน 
2560  

1.วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการจัดสนทนากลุม 
   กลุมท่ี 1 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและประธาน
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   กลุมท่ี 2 กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําและประธานสภา
คณาจารย 
2.วันท่ี 20 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการจัดสนทนากลุม 
   กลุมท่ี 3 กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
   กลุมท่ี 4 รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน ท่ีเขารวมประชุมในฐานะผู
สังเกตการณ 

21 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 2/2560 พิจารณา 
สรุปการสนทนากลุมในเบื้องตน รายงานจํานวนผูเขารวมสนทนากลุม 

12 กรกฎาคม 2560  ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 3/2560 พิจารณา 
สรุปการสนทนากลุมในเบื้องตน และแนวทางการจัดทํา รายงานการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย 

12 และ 17 กรกฎาคม 
2560 * 

1.วันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการจัดสนทนากลุม  
   กลุมท่ี 1 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และประธาน
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
2.วันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการจัดสนทนากลุม 
   กลุมท่ี 2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําและประธานสภา
คณาจารย 

18-24  กรกฎาคม 
2560 

ฝายเลขานุการรวบรวมสรุปขอมูล และจัดทํา ราง รายงานการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย ป พ.ศ.2560  

27 กรกฎาคม 2560 ประธานคณะกรรมการ มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ 
ราง รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2560 

9 สิงหาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 9 สิงหาคม พิจารณา 
ราง รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2560  

 หมายเหตุ  1.กําหนดการอาจปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

             *  2.จัดประชุมสนทนากลุมเพ่ิมเติมเน่ืองจากในบางกลุมมผีูเขารวมสนทนาจาํนวนนอย 
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ภาคผนวก 6  

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  
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ภาคผนวก 7  

รายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัย   

 1. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

1. นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย 
2.  คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ * 
3.  นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
4.  นายณรงค โชควัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
5.  นางดวงสมร วรฤทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      
6.  นางสาวนวพร เรืองสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
7.  ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
8.  นายบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
9.  ศ.(พิเศษ) พิสิฐ เจริญวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      
10. ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
11. นายวีระ โรจนพจนรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
12. ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ เลก็สุขุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
13. นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
14. นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
15. นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
16. ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ * 
   

 2. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

    ผูชวยศาสตราจารยวันชัย สุทธะนันท อธิการบดี   
 
 3. ประธานสภาคณาจารย 
 

    รองศาสตราจารย ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต  
 
 4. ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

   นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ  
 
 
หมายเหตุ  * เปนคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 5. กรรมการสภาฯ ประเภทผูบริหาร 
 

1. รองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร * 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
4. รองศาสตราจารย ดร..สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
5. อาจารยอํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
6. อาจารยดําริห  บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

 

 6. กรรมการสภาฯประเภทคณาจารย 
 

1. ศาสตราจารยวิโชค มุกดามณี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
2. ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห คณะโบราณคดี 
3. รองศาสตราจารยระเบียบ สุภวิร ี คณะอักษรศาสตร  * 
4. อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล คณะศึกษาศาสตร 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช คณะวิทยาศาสตร 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เจริญนิตย คณะดุริยางคศาสตร 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สภุาวดี มานะไตรนนท คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ สมุหเสนีโต คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

หมายเหตุ  * เปนคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก 8  

รายช่ือรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก  
ท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ 

    1. รองอธกิารบดี 
 

1. อาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายบริหาร /*เลขานุการสภาฯ 
2. รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
3. ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 
5. รองศาสตราจารย ดร.ประสพชัย  พสุนนท รองอธิการบดี เพชรบุรี 
6. รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ  ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย   อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไธพัตย  ภูชิสสชวกรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

 
 2. คณบดี 
 

1. รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน  ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  ชาติน้ําเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. อาจารย ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป 
6. อาจารยภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรเทคโนโลยแีละการเกษตร 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนเศรษฐ  งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
8. ผูชวยศาสตราจารยชวลิต  ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตพิงศ โสภณพงศพิพัฒน ผูรักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  
 3. ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
 

1. ผศ. ดร.ศักดิ์พันธ  ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
2. ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย  เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
3. อาจารย ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป 
4. รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล  อยูยืนยง ผูรักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
5. นางสาวอัปสร  กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 
 
หมายเหตุ *เปนเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย มิไดเขารวมสนทนากลุม 
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เอกสารอางอิง 

1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  

2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  

3. รายงานผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2559 (มกราคม – ธันวาคม 2559) 
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