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คํานํา 
 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันเปนกรรมการชุดแรกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 เขามาปฏิบัติหนาท่ีเม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 และเม่ือปฏิบัติหนาท่ีครบ 1 ปแลว นายก
สภามหาวิทยาลัย เห็นสมควรใหมีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยได
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย รวมท้ังเพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรค ในการทํางาน การใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือ
นํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยตอไป  
  การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2561 คณะกรรมการไดกําหนดกรอบการ
ประเมินตนเองใน 5 มิติ และเก็บขอมูลโดยการเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูบริหารมหาวิทยาลัย มาสนทนากลุม และตอบแบบสอบถาม พรอมท้ังไดจัดทําขอมูลเพ่ือประกอบการสนทนา
กลุมและตอบแบบสอบถามดวย อาทิ สรุปผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย การดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ขอมูลสถิติเก่ียวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงชวยให
การแสดงความคิดเห็น การใหขอเสนอแนะตางๆ อยูบนพ้ืนฐานของขอมูล ขอเท็จจริง และมีความเขาใจท่ี
ตรงกันมากข้ึน               
 คณะกรรมการไดนําขอมูลจากการสนทนากลุม และการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงขอมูลมีท้ังเชิงปริมาณ
และคุณภาพ มาสรุปจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย โดยประกอบดวย 4 สวน และสวน
ท่ีสําคัญ คือ สวนท่ี 3 สรุปผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 (สิงหาคม 2560 - สิงหาคม 
2561) และสวนท่ี 4 สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงขอมูลท้ัง 2 สวนนี้จะสะทอนใหเห็นถึง
การทํางานของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง และการทํางานของฝาย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯลฯ รวมท้ังประสิทธิภาพ ปญหา อุปสรรคในการทํางาน ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย 
และผูเก่ียวของทุกฝายควรจะนําไปใชประโยชนตอไป 
 คณะกรรมการ ขอขอบคุณ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ทุกคนท่ีไดรวมใหขอมูล ใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
ในมุมมองท่ีหลากหลาย รวมถึงไดสะทอนการทํางานท้ังเชิงบวกและสิ่งท่ีควรพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
             คณะกรรมการ หวังวารายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับนี้ จะเปน
ประโยชนกับผูเก่ียวของทุกฝายดังกลาว ท่ีจะนําไปใชพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไป ซ่ึงจะทําใหการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้บรรลตุามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
 
                                                     คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
                                                                          1 กุมภาพันธ 2562 
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บทสรุปผูบริหาร  จ 
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สวนท่ี 3 สรุปผลการดําเนนิงานของสภามหาวิทยาลัย 10 
 1. ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไว
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 3. ขอสังเกต ขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการ
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บทสรุปผูบริหาร 
 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 12 กันยายน 2561 ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561 โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ          
ณ อยุธยา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ และมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบความคิดเห็น
เก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังรับทราบปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆ 
เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย และผูเก่ียวของทุกฝายใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2561 มีข้ันตอนการดําเนินการและสรุปผลการ
ประเมินฯ ไดดังนี้ 
1. การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  
         1.1 ชวงเวลาการเก็บขอมูล 
 - เก็บขอมูลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย ในชวงวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 – 20 สิงหาคม 
2561  
 - เก็บขอมูลจากนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 29 คน ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ (รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ
ศูนย สถาบัน สํานักท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ) จํานวน 22 คน ซ่ึงจํานวนดังกลาวเปนขอมูล ณ วันท่ี 24 ตุลาคม 
2561  
        1.2 กําหนดกรอบแนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ใน 5 มิติ คือ  
 มิติท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย อาทิ การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยในการ
กําหนดทิศทางนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย และถายทอดสูมหาวิทยาลัย  
 มิติท่ี 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย อาทิ ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย การ
ทํางานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 มิติท่ี 3 การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย อาทิ การทําหนาท่ีของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ความเหมาะสมขององคประกอบของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
 มิติท่ี 4 การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 มิติท่ี 5 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร อาทิ ความสัมพันธระหวางสภา
มหาวิทยาลัยกับผูบริหาร และสวนงานตางๆ          
 1.3 การเก็บขอมูลมี 2 วิธี คือ 
 1.3.1 การสนทนากลุม ไดเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหาร
มหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ มาสนทนากลุมในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 
2561 เวลา 9.00 -12.00 น. โดยแบงกลุมการสนทนาเปน 4 กลุม เพ่ือใหแตละกลุมไดสะทอนมุมมอง และ
แสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะโดยอิสระ ดังนี้  
 กลุมท่ี 1 กลุมนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และนายก
สมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 17 คน มารวมสนทนากลุม 10 คน คิดเปนรอยละ 58.82 
       กลุมท่ี 2 กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร และอธิการบดี จํานวน 7 คน 
มารวมสนทนากลุม 4 คน คิดเปนรอยละ 57.14 
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 กลุมท่ี 3 กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา และประธานสภา
คณาจารยและพนักงาน จํานวน 5 คน มารวมสนทนากลุม 2 คน คิดเปนรอยละ 40.00  
       กลุมท่ี 4 ผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ (รอง
อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก) จํานวน 22 คน มารวมสนทนากลุม 15 คน คิดเปนรอยละ 
68.18 
  1.3.2 การตอบแบบสอบถามการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 6 ดาน 
อาทิ ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย การทํางานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย การ
ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีขอคําถามจํานวนรวม 31 ขอ ใหแสดงความคิดเห็นใน 5 
ระดับ และคําถามปลายเปดเพ่ือใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงมีกรรมสภามหาวิทยาลัยตอบแบบสอบถาม จํานวน 
21 คน จาก 29 คน คิดเปนรอยละ 72.41      
                ท้ังนี้คณะกรรมการ ไดจัดทําขอมูลประกอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใช
ประกอบการตอบแบบสอบถาม และการสนทนากลุมดวย อาทิ ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ขอมูลสถิติเก่ียวกับการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหการแสดงความคิดเห็น การใหขอเสนอแนะอยูบนพ้ืนฐานของขอมูล และความเขาใจท่ีตรงกัน 
 
2. สรุปผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการ ไดสรุปผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในชวงเดือนสิงหาคม 2560 - สิงหาคม 
2561 เพ่ือใหเห็นภาพรวมการทํางานของสภามหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังสะทอนการทํางานของสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัยดวย โดยสรุปดังนี้  
         2.1 ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในมาตรา 22 ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 สภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 
ท่ีกําหนดไว อาทิ    
 (1) การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา อาทิ ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนพัฒนาสวนงาน จาํนวน 2 สวนงาน กําหนดนโยบายแนวคิดในการสรรหาผูบริหาร 
จํานวน 5 สวนงาน                  
 (2) ดานการบริหาร อาทิ เห็นชอบขอบังคับ จํานวน 18 ฉบับ ระเบียบ จํานวน 6 ฉบับ และ
ประกาศ จํานวน 2 ฉบับ 
 (3) ดานวิชาการ อาทิ อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 140 
หลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร จํานวน 68 หลักสูตร 
การเปดหลักสูตรใหม จํานวน 5 หลักสูตร การปดหลักสูตร จํานวน 7 หลักสูตร และการเปดสอนหลักสูตรใน
ลักษณะโครงการพิเศษ จํานวน 2 หลักสูตร อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 
6,541 ราย ระดับบัณฑิตศึกษา 824 ราย เห็นชอบใหมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
ธุรกิจระหวางประเทศ แกนายเอมมานูเอล ฌ็อง มิเชล เฟรเดริก มาครง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส และ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แกผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย  
 (4) การจัดตั้งหนวยงาน ไดอนุมัติการจัดตั้งหนวยงานใหม 3 หนวยงาน อาทิ ศูนยบริหารจัดการ
วิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ สถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติฯ 
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 (5) งบประมาณ ไดอนุมัติงบประมาณรายรับจากเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 
1,794,190,380 บาท งบประมาณรายจายจากเงินรายได จํานวน 1,900,513,360 บาท และงบประมาณ
รายจายจากเงินรายได (เพ่ิมเติม) จํานวน 33,346,700  บาท 
  (6) การบริหารบุคคล อาทิ การแตงตั้งรองอธิการบดี 1 ราย คณบดี จํานวน 5 ราย เห็นชอบผู
สมควรดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 2 ราย ตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย 
จํานวน 43 ราย รองศาสตราจารย จํานวน 13 ราย และศาสตราจารย จํานวน 7 ราย  
 (7) แตงตั้ งคณะกรรมการชุดตางๆ เ พ่ือชวยกลั่นกรองงานใหสภามหาวิทยาลัย อาทิ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการวิเคราะห
โครงสรางสวนงานและหนวยงาน  
 (8) การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมท้ังการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 18 สวนงาน  
 (9) แผนตางๆ อาทิ อนุมัติ ราง แผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (สวนตอขยายจากป พ.ศ. 2556-2561) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ป
การศึกษา 2560 
 (10) การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ จํานวน 17 สถาบัน 
 2.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการนําไปสูการปฏิบัติ 
  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ไดใหขอสังเกต ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและตอแผนพัฒนา
ตางๆ รวมถึงงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และไดกํากับติดตามการดําเนินการตามมติ การนําไปสูการ
ปฏิบัติ อาทิ  
 (1) การกําหนดนโยบายใหทิศทางการพัฒนาสวนงาน กอนท่ีจะเริ่มดําเนินการสรรหาผูบริหาร 
จํานวน 5 สวนงาน อาทิ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ควรมีการบูรณาการ และการสรางเครือขายกับคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัยตางๆ มากข้ึน คณะโบราณคดี ควรกําหนดแนวทางการแกไขปญหาดาน
พ้ืนท่ีท่ีคับแคบ                     
 (2) การใหขอเสนอแนะตอแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนพัฒนาสวนงาน อาทิ  
 (2.1) แผนพัฒนาสวนงานท่ีหัวหนาสวนงานท่ีเขามาดํารงตําแหนงใหม จํานวน 2 สวนงาน
นําเสนอ คือ คณะจิตรกรรมฯ ควรมีบทบาทในการพัฒนาจังหวัดนครปฐมใหมากข้ึน คณะวิทยาศาสตร ควร
ผลักดันใหมีจํานวนผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติใหมากข้ึน 
 (2.2) แผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาทิ 
การเสนอแผนอัตรากําลังบุคลากรในระยะตอไป ควรนําเสนอเรื่องโครงสราง อัตรากําลัง งบประมาณ ดวย
เพ่ือใหเห็นภาพรวมในสวนท่ีเก่ียวของท้ังหมด  
 (2.3) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2560 อาทิ ควรหา
แนวทาง มาตรการในการพัฒนาตัวบงชี้ท่ีมีผลการประเมินระดับคุณภาพต่ํากวาระดับดีใหสูงข้ึน  
 (3) ดานวิชาการ อาทิ  
 (3.1) หลักสูตร ควรมีการบูรณาการระหวางคณะวิชา ภาควิชา ใหมากข้ึน เพ่ือสรางความ
เขมแข็งของหลักสูตร  
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 (3.2) การเรียนการสอน อาทิ ควรพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
การปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีเขามาชวย  
 (3.3) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559 
อาทิ ควรวางแผนพัฒนาการทํางานในดานท่ีมีคะแนนผลการประเมินสูงใหมีความทาทายมากข้ึน อาทิ การ
บริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 (3.4) การจัดอันดับ QS อาทิ ควรปรับปรุงเว็บไซตของมหาวิทยาลัยใหมีความเปนนานาชาติ
มากข้ึน คณะวิชาควรวิเคราะห และประเมินตนเองวาปจจุบันอยูในระดับใดของประเทศ และพัฒนาตนเองให
สูงข้ึน 
 (4) การจัดตั้งหนวยงานใหม จํานวน 3 หนวยงาน อาทิ 
 - การจัดตั้งสถาบันศิลปะสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ควรเปนศูนยขอมูล มี
ฐานขอมูลท่ีสําคัญ ท้ังดานศิลปกรรม การออกแบบ สถาปตยกรรมฯ เปนศูนยบมเพาะ (incubator) การ
ฝกงานดานการอนุรักษสถาปตยกรรมไทย โบราณสถาน ฯลฯ ของนักศึกษา  
 (5) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ควรเนน
เรื่อง digital transformation ใหมากข้ึน เนื่องจากจะมีบทบาทท่ีสําคัญตอสังคมโลกในปจจุบัน  
       2.3 การใชหลักธรรมาภิบาลในการทํางานของสภามหาวิทยาลัย  
 การทํางานของสภามหาวิทยาลัยไดยึดหลักธรรมาภิบาล ท้ัง 10 ขอ (อางอิงหลักธรรมาภิบาลตาม
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.) อาทิ 
 (1) หลักการมีสวนรวม (Participation) อาทิ เชิญรองอธิการบดี หัวหนาสวนงาน เขารวมประชุม
สภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ พรอมเปดโอกาสในการชี้แจงขอมูลตางๆ ดวย  
 (2) หลักความโปรงใส (Transparency) อาทิ มีการถายทอดสดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทําให
ผูบริหารในทุกระดับ บุคลากร นักศึกษา ไดรับทราบนโยบายของสภามหาวิทยาลัย การสื่อสาร สามารถเขาถึง
ขอมูลไดงาย และสะดวก  
 (3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) มีกลไกหลายชองทาง อาทิ คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลฯ ไดเชิญผูมีสวนไดสวนเสียในกลุมตางๆ (นักศึกษา ศิษยเกา ผูประกอบการ) มารวมสนทนา
กลุมใหขอเสนอแนะในการทํางาน แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดมีการตอบสนอง โดย
ใหมหาวิทยาลัย สวนงานนําขอเสนอแนะตางๆ ไปปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป   
 (4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีการดําเนินการหลายดาน อาทิ ความรับผิดชอบตอ
ปญหาสาธารณะ โดยไดมอบนโยบายใหมหาวิทยาลัยไปทํากิจกรรม โครงการเพ่ือชวยเหลือสังคม ชุมชน และ
การเปนผูนําทางความคิด นาํเสนอนโยบายดานศิลปวัฒนธรรมตอรัฐบาล  
         2.4 สรุปขอมูลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
 ในชวงเดือนสิงหาคม 2560 – สิงหาคม 2561 คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
จํานวน 13 ชุด ไดชวยพิจารณากลั่นกรองการทํางาน แลวนําเสนอเรื่องใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา อาทิ  
 (1) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยฯ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ระเบียบ 4 ฉบับ ขอบังคับ 14 ฉบับ ประกาศ 1 ฉบับ 
                (2) คณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา ขอบังคับ 4 ฉบับ ประกาศ 1 ฉบับ 
 (3) คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย 43 ราย รองศาสตราจารย 13 ราย และศาสตราจารย 7 ราย 
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 (4) คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ราง 
ระเบียบ เก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ฉบับ และกลั่นกรองงบประมาณรายรับและ
รายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 (5) คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณา ราง แผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(สวนตอขยายจากแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 2556-2561))  
 (6) คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 (7) คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ ใหขอเสนอแนะการติดตาม
รายงานการสอบบัญชีและงบการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน การ
ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ดานการเงินการบัญชีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 
3. สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
      3.1 สรุปขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม 
 ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย
4.01) โดยดานท่ี 3 การทํางานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยสูงเปนลําดับแรก (คะแนน
เฉลี่ย 4.21) รองลงมา คือ ดานท่ี 6 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร (คะแนนเฉลี่ย 4.10) 
และดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยในลําดับสุดทาย คือ ดานท่ี 2 การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และการ
กํากับติดตามการดําเนินการตามมติของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเฉลี่ย 3.58)   
       3.2 สรุปขอมูลจากการสนทนากลุม  
             มิติท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย  
   (1) สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบาย และมีการเผยแพรในระดับหนึ่ง แตในระดับของ
บุคลากรสวนใหญจะไมทราบ จึงควรเผยแพรนโยบายของสภามหาวิทยาลัยใหผูบริหาร บุคลากรรับทราบให
มากข้ึน และควรทบทวนนโยบายอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว โดยการดําเนินการควรมีการวิเคราะห SWOT ขอมูลท่ีรอบดานและใหบุคลากรมีสวนรวมดวย 
               (2) การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สวนงาน รวมท้ังและการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี หัวหนาสวนงาน มีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมาตาม
ขอเท็จจริง จึงมีประสิทธิภาพดีพอสมควร ท้ังนี้ควรมีกลไกท่ีจะเชื่อมโยงขอมูลของคณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลในระดับของมหาวิทยาลัย และสวนงาน เพ่ือใหการทํางานมีประโยชนมากข้ึน และควรนําผลจากการ
ประเมินไปสูการใหความชวยเหลือ การแกปญหาของคณะวิชา สวนงาน ท่ีเปนรูปธรรม รวมท้ังควรเพ่ิมชอง
ทางการมีสวนรวม การสื่อสาร ประชาสัมพันธกับผูท่ีจะมาใหขอมูลในการติดตาม และประเมินผลฯ ใหมากข้ึน 
           (3) ดานวิชาการ นักศึกษา สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญ และมีความหวงใยเรื่องการผลิต
บัณฑิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ดานกายภาพ การบริการนักศึกษา สภามหาวิทยาลัยจึงควรมีบทบาท
ในการขับเคลื่อน การใหทิศทาง และการสนับสนุนการดําเนินงานใหมากข้ึน รวมท้ังการกํากับ ติดตามและให
มหาวิทยาลัยมีการรายงานเรื่องนี้อยางตอเนื่อง  
  (4) การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สภามหาวิทยาลัยควรชวยผลักดัน และวางกลไกใน
การกํากับติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย เพ่ือชวยใหเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
อาทิ ใหมหาวิทยาลัยจัดทํา timeline เปาหมายการทํางานในแตละเรื่องใหชัดเจน  
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  (5) ระเบียบ ขอบังคับ ควรใหมหาวิทยาลัยไปจัดทํากลไกข้ันตอน ชองทาง การรับฟงความ
คิดเห็นจากประชาคม ใหชัดเจน และสื่อสารใหประชาคมทราบ เพ่ือการมีสวนรวม และเพ่ือใหการพิจารณาของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนไปดวยความรอบคอบมากข้ึน 
  (6) การบริหารจัดการ ดานการสื่อสาร ฐานขอมูล สภามหาวิทยาลัยควรชวยผลักดันการปรับ
ระบบการบริหารจัดการใหทันสมัย มีความเชื่อมโยงกัน อาทิ การสื่อสารเชิงรุก ฐานขอมูลมีความเชื่อมโยงกัน 
สามารถเขาถึงขอมูลท่ีสะดวก รวดเร็ว มีความเขาใจตรงกัน  
  (7) การสรรหาหัวหนาสวนงาน ควรมีกลไกการตรวจสอบขอมูล เพ่ือใหคณะกรรมการสรรหา
ไดรับขอมูลท่ีถูกตอง และควรมีฐานขอมูลท่ีเก็บขอมูลเก่ียวกับประวัติบุคลากร ผูบริหารกรณีถูกสอบสวน/
ตรวจสอบ/รองเรียน เพ่ือใชประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดวย 
            มิติท่ี 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย   
 (1) การประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนละ 1 ครั้ง มีความเหมาะสม บรรยากาศการประชุมดีข้ึน 
และใชเวลาในการประชุมนอยลง ท้ังนี้ควรบริหารจัดการเวลาในแตละวาระใหเหมาะสมมากข้ึน  
 (2) เอกสารประกอบการประชุมมีคอนขางมาก ควรลดลง เนนการใช QR Code เทคโนโลยี ให
มากข้ึน รวมท้ังควรปรับปรุงแฟม พ.ร.บ. ใหใชไดสะดวกและงายข้ึน 
 (3) วาระเชิงนโยบายยังมีนอยเกินไป ควรเพ่ิมวาระเชิงนโยบาย และใหเวลากับการพิจารณา 
อภิปราย หารือเชิงนโยบายใหมากข้ึน อาทิ ปรับใหวาระเชิงนโยบายไปเปนวาระตนๆ บริหารจัดการเวลาเพ่ือให
มีเวลาในการพิจารณาใหขอเสนอแนะเรื่องเชิงนโยบายใหมากข้ึน  
 (4) สถานท่ีจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนใหญจัดท่ีตลิ่งชัน ควรเปลี่ยนสถานท่ีบาง อาทิ ไปท่ี
คณะวิชาตางๆ เพ่ือใหคณะไดมีโอกาสนําเสนอผลงาน ความกาวหนา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดเขาใจ
บริบทของแตละคณะวิชามากข้ึน 
 มิติท่ี 3 การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
                (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนหนึ่งไมเขาใจบริบทของมหาวิทยาลัย สวนงาน ทําใหการให
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา การขับเคลื่อนบางเรื่องไมสามารถดําเนินการได จึงควรมีการศึกษาขอมูลอยางรอบ
ดานกอนการกําหนดนโยบายหรือใหขอเสนอแนะตางๆ  
 (2) การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยในบางครั้งทําเสมือนเปน
ผูบริหารมหาวิทยาลัย อาทิ ลงมาปฏิบัติงานเอง 
 (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรใหเวลากับการทํางานใหสภามหาวิทยาลัยมากข้ึน 
 (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรมีการหารือพูดคุยเรื่องนโยบายใหมากข้ึน 
            (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรทําหนาท่ีชวยจัดหาทุน/สนับสนุนเรื่องการจัดหางบประมาณ
ไดอยางเปนรูปธรรม    
          มิติท่ี 4 การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ควรไปรับการอบรมแนวทางการทํางาน และมาตรฐานตางๆ จากองคกรสมาคมหรือสมาคม
วิชาชีพ อาทิ ก.ล.ต. IOD สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย รวมท้ังในตางประเทศท่ีมีหลักสูตร เชน สิงคโปร 
อังกฤษ และจรรยาบรรณตางๆ ท่ีกรรมการควรทราบในการปฏิบัติหนาท่ี 
         มิติท่ี 5 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร โดยภาพรวมดี มีความรวมมือใน
การทํางานดี โดยควรเพ่ิมในเรื่องดังนี้  
 (1) ใหความสําคัญกับการจัดประชุมระดมความคิดระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร
มหาวิทยาลัยใหมากข้ึน เพราะจะไดแนวคิดใหมๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพ่ือนํามาพัฒนา
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มหาวิทยาลัย สวนงาน โดยหัวขอในการประชุมระดมความคิด ควรมาจากท้ังความคิดริเริ่มของสภามหาวิทยาลัย 
และผูบริหาร  
 (2) ขอเสนอแนะ ผลจากการประชุมระดมความคิด สภามหาวิทยาลัยควรกํากับติดตามอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือใหการดําเนินการเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และควรดําเนินการอยางตอเนื่องแมมีการเปลี่ยน
ผูบริหารหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม  
 
4. คณะกรรมการใหขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
      4.1 การส่ือสาร ควรปรับปรุงวิธีการสื่อสาร การถายทอดขอมูลนโยบายภายในองคกรในทุกระดับ 
โดยในระดับของสภามหาวิทยาลัยควรนําเทคโนโลยีมาชวยในการสื่อสารใหมากข้ึน อาทิ  
            (1) การสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน อาทิ เว็บไซต กลุม Line Facebook  
            (2) หลังการประชุมสภามหาวิทยาลัยในแตละครั้ง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ควรสรุปผล
การประชุม และนําเสนอผานชองทางตางๆ อาทิ การสรุปหรือแถลงผลการประชุมผานสื่อออนไลน 
 4.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย    
            (1) ควรเพ่ิมวาระเชิงนโยบาย อาทิ การนําเรื่องท่ีมีการแสดงความคิดเห็น อภิปราย พิจารณา
กําหนดเปนวาระเชิงนโยบาย ตามความเหมาะสม 
            (2) ควรมีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรไปตามสวนงานหรือวิทยาเขตตางๆ 
       4.3 ความเขมแข็งของสภามหาวิทยาลัย อาทิ เม่ือสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบขอบังคับ ระเบียบ 
ประกาศแลว จะตองมีความจริงจังในการใหนําไปบังคับใชในระยะหนึ่งกอน และเม่ือพบปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินการ ในเรื่องใด จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาปรับแกไข เพ่ือใหมีความเชื่อม่ันตอการทํางาน
ของสภามหาวิทยาลัย 
       4.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัย อาทิ ควรสงเสริมใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มี
ความรูความเขาใจบริบทของมหาวิทยาลัยและสวนงานใหมากข้ึน เชน การเชิญไปรวมใหขอเสนอแนะ
แผนพัฒนาสวนงาน  
       4.5 ทํางานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง กรณีการกลั่นกรองเรื่องท่ี
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องนั้นๆ เก่ียวของกับคณะกรรมการหลายชุด ควรหากลไกเพ่ือใหการพิจารณามี
ความรวดเร็ว ลดข้ันตอนการทํางาน อาทิ ตั้งเปนคณะกรรมการชุดพิเศษ หรือเชิญประชุมรวมกัน 
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 
1. หลักการและความเปนมา 
 สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุดของมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีกําหนดทิศทาง นโยบายการพัฒนา 
มหาวิทยาลัย และกํากับ ติดตามการทํางานของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยและพันธกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว สภามหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทและมี
ความสําคัญยิ่งตอการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ท่ีพระราชบัญญัติไดกําหนด
อํานาจ หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยไวคอนขางมาก   
 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2559  โดยสภามหาวิทยาลัยศิลปากรมีบทบาทและ
อํานาจหนาท่ี ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 22 มีจํานวน 21 ขอ อาทิ กําหนดนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัย
และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ออกขอบังคับ อนุมัติหลักสูตรการศึกษา อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและ
อนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดี 
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ (ภาคผนวก 1 หนา 52) นอกจากนั้นยังมีอํานาจ
หนาท่ีตามท่ีกําหนดในระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย และท่ีไดรับมอบหมายจาก สกอ. อาทิ แผน
อัตรากําลังของมหาวิทยาลัย การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
(ภาคผนวก 1 หนา 54)   
 จากบทบาทและอํานาจหนาท่ีท่ีมีความสําคัญของสภามหาวิทยาลัยดังกลาว หากสภามหาวิทยาลัย
สามารถทําหนาท่ีของตนเองตามท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะสงผลใหการดําเนินงานตามพันธกิจ การ
พัฒนามหาวิทยาลัย สวนงาน มีความเจริญกาวหนาตามท่ีกําหนดไว และในทางกลับกันหากการทํางานของสภา
มหาวิทยาลัยมีปญหาอุปสรรค ไมมีประสิทธิภาพ ก็จะสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีไมสามารถดําเนินการ
ไดตามท่ีกําหนดไว ดังนั้นกลไกและเครื่องมือหนึ่งท่ีจะชวยตรวจสอบ สอบทาน และสะทอนประสิทธิภาพในการ
ทํางานของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯลฯ คือ การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
และเม่ือไดดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยแลวก็ควรนําผลการประเมินนั้นไปใชในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือใหการทํางานของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูเก่ียวของ มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรไดเริ่มประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย เม่ือปการศึกษา 2552 โดย
การดําเนินการประเมินตนเองในชวงปการศึกษา 2552–2557 เปนไปเพ่ือใชประกอบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของ สกอ. และภายนอกของ สมศ. รวมท้ังนําผลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน
ของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูเก่ียวของ มีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา เปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ และหลังจากปการศึกษา 2557 เม่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
และภายนอกของ สมศ. ไมไดกําหนดตัวบงชี้เก่ียวกับการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็
ไมไดดําเนินการเรื่องการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอีก  
 ในป พ.ศ. 2560 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดนําเรื่องการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
หารือกับนายกสภามหาวิทยาลัย (นายภราเดช พยัฆวิเชียร) เนื่องจากเห็นวาการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย จะเปนประโยชนตอการพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
นายกสภามหาวิทยาลัย จึงไดเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 5/2560 วันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 



แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ 
ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ดําเนินการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2560 และเสนอผลการประเมินฯ ตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 
9 สิงหาคม 2560 
 ในป พ.ศ. 2561 เม่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบัน ซ่ึงเปนกรรมการชุดแรกตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ปฏิบัติหนาท่ีครบ 1 ป นายกสภามหาวิทยาลัย จึง
เห็นสมควรใหมีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยข้ึน และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 
วันท่ี 12 กันยายน 2561 ไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป 
พ.ศ. 2561 โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ 
(ภาคผนวก 7 หนา 108)  
 สําหรับรูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2561 ไดกําหนดกรอบการ
ประเมินเปน 5 มิติ คือ (1) การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย (2) การประชุมสภามหาวิทยาลัย (3) การทํา
หนาท่ีของกรรมการ (4) การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย (5) ความสัมพันธระหวางสภา
มหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร (ภาคผนวก 3 หนา 60) การเก็บขอมูลมีท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ คือ จากการ
สนทนากลุมและตอบแบบสอบถาม และไดมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ จัดทําขอมูลประกอบการประเมิน
ตนเองของสภามหาวิทยาลัย อาทิ สรุปผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย การดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ขอมูลสถิติเก่ียวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใช
ประกอบการสนทนากลุมและตอบแบบสอบถาม เพ่ือใหการตอบขอมูล การแสดงความคิดเห็น การให
ขอเสนอแนะอยูบนพ้ืนฐานของขอมูล และความเขาใจท่ีตรงกัน (ภาคผนวก 4 หนา 62) 
  การดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จึงเปนสิ่งท่ีมีประโยชนมากและควร
การดําเนินการอยางตอเนื่องตอไป  
 
2. คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 12 กันยายน 2561 ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 และมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากรท่ี 1563/2561 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561 โดยประกอบดวย 

 

1. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 

กรรมการ 

4. ผูศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช     
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

กรรมการ 

5. อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล     
    ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 

กรรมการ 
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6. อาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการ 

7. นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา 
    รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   

ผูชวยเลขานุการ 

8. นางสาวจันทิมา  เขมะนุเชษฐ 
    นักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

ผูชวยเลขานุการ 
 

9. นางสาวจิตติญาดา พุกกะมาน 
    นักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

ผูชวยเลขานุการ 

 หนาท่ีของคณะกรรมการฯ มีดังนี้ 
 1. ดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอสภามหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาตอไป 
 2. แตงตั้งหรือเสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือชวย
ดําเนินการกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีไดตามท่ีเห็นสมควร 
 3. เชิญผูบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง 
รวมท้ังผูเก่ียวของมาใหขอมูล เพ่ือประโยชนตอการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร   
 4. ใหขอเสนอแนะแกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

  
3. วัตถุประสงค     
 3.1 เพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของตนเองและ
นําผลท่ีไดไปพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
           3.2 เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัยและทุกฝายท่ี
เก่ียวของ นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ี และระบบ กลไกตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
4. ขอบเขต 
          4.1 ชวงระยะเวลาในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย คือ ระหวางวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 
– 20 สิงหาคม 2561 (มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2560) 
         4.2 ประชากร นับถึง ณ วันท่ี 24 ตุลาคม 2561 ประกอบดวย 
 4.2.1 นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 29 คน (เนื่องจาก 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา เกษียณอายุ 2 คน และยังไมมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ในสวนนี้) 
            4.2.2 ผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย ในฐานะผูสังเกตการณ 
ประกอบดวย รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 22 คน 
 ในการประชุมของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเชิญรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย 
สถาบัน สํานัก ท่ีไมไดเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ 
เพ่ือรับทราบนโยบาย ขอสังเกต และขอเสนอแนะตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย และนําไปใชประโยชนในการ
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ทํางานในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  
      4.3 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยประกอบดวย 5 มิติ คือ  
                  มิติท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย อาทิ การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยใน
การกําหนดทิศทางนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย และถายทอดสูมหาวิทยาลัย  
 มิติท่ี 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย อาทิ ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
การทํางานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 มิติท่ี 3 การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย อาทิ การทําหนาท่ีของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ความเหมาะสมขององคประกอบของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
 มิติท่ี 4 การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 มิติท่ี 5 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร อาทิ ความสัมพันธระหวางสภา
มหาวิทยาลัยกับผูบริหาร และสวนงานตางๆ  
 
5. นิยามคําศัพท 
สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ประธานคณะกรรมการ หมายถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นายกสภามหาวิทยาลัย หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรรมการสภามหาวิทยาลยั หมายถึง กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
นายกสมาคมนักศึกษาเกา หมายถึง นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร 
การดําเนินการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลยั 

หมายถึง การดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สวนงาน หมายถึง คณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก 
หัวหนาสวนงาน  หมายถึง คณบดี ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการ

สํานัก  
สํานักงานสภามหาวทิยาลัย หมายถึง สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
การปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวทิยาลัย หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
การประชุมสภามหาวิทยาลยั  หมายถึง การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
การทําหนาที่ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั 

หมายถึง การทําหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

การพัฒนาตนเองของกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั 

หมายถึง การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ความสัมพันธระหวางสภามหาวทิยาลัย
กับฝายบริหาร 

หมายถึง ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยศิลปากรกับฝายบริหาร
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี 
ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุม 
ในฐานะผูสงัเกตการณ  

หมายถึง รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ที่ไมได
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร แตไดรับเชิญใหเขารวมประชุม
สภามหาวิทยาลัยศิลปากรดวย ในฐานะผูสังเกตการณ 
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ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลยั หมายถึง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ผูชวยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

คณะกรรมการชุดตางๆ ทีส่ภา
มหาวิทยาลยัแตงตั้ง 

หมายถึง คณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรแตงตั้ง 
อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

หลักธรรมาภิบาลในการทํางานของสภา
มหาวิทยาลยั   
 

หมายถึง การทํางานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่เปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยยึดตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซึ่งกําหนดไวจํานวน 10 ขอ อาทิ หลักประสิทธิผล หลักการ
ตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลยั 

หมายถึง รายงานผลการประเมนิตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
            6.1 ทราบขอมูล ความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังปญหา อุปสรรคในการทํางาน ขอเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา  
           6.2 สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย และ
ผูเก่ียวของนําผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
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สวนท่ี 2 
กระบวนการข้ันตอนการดําเนินงานในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

 
 กระบวนการข้ันตอนการเก็บขอมูลการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 
2561 มีดังนี้ 
 
1. ข้ันตอนการเตรียมการ 
       1.1 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 12 กันยายน 2561 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561  
       1.2 คณะกรรมการ ประชุมครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 3 ตุลาคม 2561 พิจารณา ราง กรอบแนวทางการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561  
      1.3 เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 9/2561 วันท่ี 10 ตุลาคม 2561 พิจารณาให
ขอเสนอแนะตอ ราง กรอบแนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 
     1.4 คณะกรรมการ ประชุมครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 24 ตุลาคม 2561 พิจารณา อาทิ 
            (1) ราง กําหนดกรอบแนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561  
            (2) ขอมูลประกอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใชประกอบการสนทนากลุม 
และแบบสอบถามการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
            (3) ตารางการสนทนากลุม 
       
2. ข้ันตอน และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
      2.1 ประชากร ประกอบดวย         
                  2.1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 29 คน  
 (นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มีท้ังหมด 31 คน ณ วันท่ี 
24 ตุลาคม 2561 คงเหลือ จํานวน 29 คน เนื่องจาก กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
เกษียณอายุ 2 คน และยังไมมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยในสวนนี้) จําแนกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
แตละประเภท ตามตารางท่ี 1   
 ตารางท่ี 1 จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละประเภท 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน (คน) 
1. นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 16 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง  
   (อธิการบดี ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน นายกสมาคมนักศึกษาเกา)       

3 

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 6 
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
   (จํานวนท้ังหมดคือ 6 คน เนื่องจาก เกษียณอายุ  2 คน และยังไมมีกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยในสวนนี้ จึงคงเหลือ 4 คน) 
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รวมจํานวน 29 

                       (ขอมูล ณ วันท่ี 24 ตุลาคม 2561 รายช่ือ ภาคผนวก 2 หนา 56) 

 



 2.1.2 ผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย ในฐานะผูสังเกตการณ 
ประกอบดวย รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ณ วันท่ี 24 
ตุลาคม 2561 จํานวน 22 คน จําแนกเปนแตละประเภท ตามตารางท่ี 2 

                    ตารางท่ี 2 จํานวนผูบริหารท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย ในฐานะผูสังเกตการณ  
ผูบริหาร ท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย ในฐานะผูสังเกตการณ จํานวน (คน) 

1. รองอธิการบดี 7 
2. คณบดี 11 
3. ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 4 

รวมจํานวน 22 

  (ขอมูล ณ วันท่ี 24 ตุลาคม 2561 รายช่ือ ภาคผนวก 2 หนา 58) 

 

        2.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล มี 2 วิธีคือ  
 2.2.1 การสนทนากลุม  
  (1) จัดแบงกลุมผูเขารวมสนทนากลุมเปน 4 กลุม เพ่ือใหแตละกลุมไดสะทอนมุมมอง และ
แสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะโดยอิสระ ดังนี้  
 กลุมท่ี 1 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และนายก
สมาคมนักศึกษาเกา 
 กลุมท่ี 2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร และอธิการบดี 
 กลุมท่ี 3กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา และประธานสภาคณาจารย
และพนักงาน 
 กลุมท่ี 4 ผูบริหารท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ (รองอธิการบดี 
คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก)  

 (2) กําหนดประเด็นการสนทนากลุม ใน 5 มิติ ดังนี้ 
 มิติท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย อาทิ การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยใน
การกําหนดทิศทางนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย และถายทอดสูมหาวิทยาลัย  
 มิติท่ี 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย อาทิ ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
การทํางานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 มิติท่ี 3 การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย อาทิ การทําหนาท่ีของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ความเหมาะสมขององคประกอบของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
 มิติท่ี 4 การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 มิติท่ี 5 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร อาทิ ความสัมพันธระหวาง
สภามหาวิทยาลัยกับผูบริหาร และสวนงานตางๆ  

  (3) รูปแบบการสนทนากลุม มีการดําเนินการดังนี้ 
  (3.1) วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการ สงหนังสือเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย เขารวมสนทนากลุม พรอมแนบขอมูลประกอบการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการสนทนากลุม 
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  (3.2) วันท่ี 14 พฤศจกิายน 2561 เวลาประมาณ 9.00 น. คณะกรรมการ จัดสนทนากลุม 
โดยดําเนินการดังนี้ 
 คณะกรรมการ นําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานในดานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย 
แลวถามคําถามตามกรอบการประเมินมิติ 5 มิติ แลวใหแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนา จากนั้นจึงเปนการสนทนาท่ีเปนปลายเปดในเรื่องตางๆ  
 สําหรับผูท่ีไมสามารถเขารวมสนทนากลุมได คณะกรรมการไดจัดสงเอกสารไปใหตอบ
ขอมูลดวย 
 อนึ่งในการดําเนินการจัดสนทนากลุม วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ไดนํากลุมท่ี 3 และ
กลุมท่ี 4 มาจัดสนทนารวมกันเนื่องจากมีผูมาเขารวมสนทนากลุมนอย   
 2.2.2 การตอบแบบสอบถาม  
 (1) ผูตอบแบบสอบถาม คือ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 
29 คน 
 (2) ลักษณะของแบบสอบถาม เปนมาตราสวนประมาณคา 5 สเกล ประเมินใน 6 ดาน คือ 

ดานท่ี ขอท่ี 
1. ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 1-6 
2. การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และการกํากับติดตามการดําเนินการตาม

มติของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
7-10 

3. การทํางานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 11-15 
4. คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 16-19 
5. การปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 20-27 
6. ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร 28-31 

  (แบบสอบถามการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคผนวก 4 หนา 88) 

 (3) วิธีการตอบแบบสอบถาม  
 ผูตอบแบบสอบถามอานเอกสารขอมูลประกอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
แลวตอบแบบสอบถาม และเม่ือตอบแบบสอบถามเสร็จแลวใหสงคืนสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันท่ี 
21 พฤศจกิายน 2561 
         
        2.3 สรุปจํานวนผูเขารวมสนทนากลุมและตอบแบบสอบถาม              

              ตารางท่ี 3 จํานวนผูเขารวมสนทนากลุมและตอบแบบสอบถาม 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูเกี่ยวของ 
ท่ีเชิญสนทนากลุมและตอบแบบสอบถาม 

จํานวน
ท้ังหมด        
(คน) 

สนทนากลุม ตอบแบบสอบถาม 
จํานวนท่ีเขา
รวมสนทนา
กลุม (คน) 

คิดเปน 
รอยละ 

จํานวนท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

คิดเปน 
รอยละ 

กลุมท่ี 1 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  นายก
สมาคมนักศึกษาเกา   

17 10 58.82 

21 72.41 
กลุมท่ี 2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

ผูบริหาร อธิการบด ี
7 4 57.14 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูเกี่ยวของ 
ท่ีเชิญสนทนากลุมและตอบแบบสอบถาม 

จํานวน
ท้ังหมด        
(คน) 

สนทนากลุม ตอบแบบสอบถาม 
จํานวนท่ีเขา
รวมสนทนา
กลุม (คน) 

คิดเปน 
รอยละ 

จํานวนท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

คิดเปน 
รอยละ 

กลุมท่ี 3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจํ า  ประธานสภา
คณาจารยและพนักงาน 

5 2 40.00 

กลุมท่ี 4 รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ
ศนูย สถาบัน สํานัก ท่ีเขารวมประชุม
ในฐานะผูสังเกตการณ  

22 15 68.18 --- --- 

รวม 51 31 60.78 --- --- 

  
3. ข้ันตอนการวิเคราะห สรุปขอมูล 
 3.1 คณะกรรมการ มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ รวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม และตอบ
แบบสอบถาม มาวิเคราะห ประมวลผล สรุปผล แลวจัดทํา ราง รายงานการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561 
          3.2 คณะกรรมการ ประชุมครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 16 มกราคม 2562 (นับเปนการประชุมครั้งท่ี 3 ของ
คณะกรรมการ) และครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 (นับเปนการประชุมครั้งท่ี 4 ของคณะกรรมการ) 
พิจารณา ราง รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561  
 
4. ข้ันตอนการนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
       4.1 ประธานคณะกรรมการ นําเสนอ ราง รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ป พ.ศ. 2561 ตอนายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 13 
กุมภาพันธ 2562 
       4.2 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาและใหผูเก่ียวของนําผลการประเมินไปใชประโยชนในการปรับปรุง
และพัฒนาการทํางานตอไป          
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สวนท่ี 3 
สรุปผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  

  
 คณะกรรมการฯ ไดมอบหมายใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สรุปผลการดําเนินงานงานของ
มหาวิทยาลัยในรอบป ระหวางเดือนสิงหาคม 2560 - สิงหาคม 2561 อาทิ ผลการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในมาตรา 22 ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 การ
ทํางานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ขอมูลสถิติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯลฯ ซ่ึง
ขอมูลดังกลาว จะแสดงใหเห็นภาพรวมการทํางาน รวมท้ังจะเปนสวนหนึ่งท่ีสะทอนประสิทธิภาพ จุดแข็ง จุดท่ี
ควรพัฒนาในการทํางานของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ดวย 
           สรุปผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย จะนําเสนอใน 8 ประเด็น คือ 
 1. ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในมาตรา 22 ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559  
            2. ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในระเบียบ ขอบังคับตางๆ 
และตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 3. ขอสังเกต ขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการนําไปสูการปฏิบัติ 
 4. การใชหลักธรรมาภิบาลในการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
            5. การดําเนินการท่ียังไมบรรลุผล ของสภามหาวิทยาลัย  
            6. การนําขอเสนอแนะจากการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2560 มาปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน 
            7. สรุปขอมูลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
            8. ขอมูลสถิติตางๆ เก่ียวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
โดยมีรายละเอียด สรุปไดดังนี้ 
 

1. ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 (สิงหาคม 2560 – สิงหาคม 2561) 

 ในชวงระหวางเดือนสิงหาคม 2560 – สิงหาคม 2561 สภามหาวิทยาลัยไดทําหนาท่ีตามท่ีกําหนดใน
มาตรา 22 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 โดยสรุปการดําเนินการ ดังนี้      

อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย มาตรา 22  
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 

มติโดยสรุป 

(1) กําหนดนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยและ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

ใหความเห็นชอบแผน ดังน้ี 
1. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 
2560 – 30 กันยายน 2561) และ  
2. แผนพัฒนาคณะวิชา สวนงาน ในระยะเวลา 4 ป ของคณบดี 
และหัวหนาสวนงาน ท่ีไดรับการแตงตั้งใหม จํานวน 3 สวนงาน 

(2) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย เ พ่ือประโยชน ในการปฏิ บัติ งานของ
มหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายใหมหาวิทยาลัยหรือ
สวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกขอบังคับ ระเบียบ 
และประกาศสําหรับมหาวิทยาลัยหรือสวนงานน้ันเปน
เรื่องๆ ไปก็ได 

ใหความเห็นชอบตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ดังน้ี 
1. ขอบังคับ จํานวน 18 ฉบับ  
2. ระเบียบ จํานวน 6 ฉบับ  
3. ประกาศ จํานวน 2 ฉบับ 

 



อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย มาตรา 22  
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 

มติโดยสรุป 

(3) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย 

 

(4) ออกขอบังคับเก่ียวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ 
และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  
(5) ออกขอบังคับวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา 
การ วิจัย  และการประเมินผลการปฏิ บัติ งานของ
อธิการบดีและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
(6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการ
ปรับปรุง การยุบรวมหรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

อนุมัติเก่ียวกับหลักสูตร ดังน้ี  
1. การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 
140 หลักสูตร  
2. การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและ
สาระสําคัญของหลักสูตร จํานวน 68 หลักสูตร  
3. การเปดหลักสูตรใหม จํานวน 5 หลักสูตร  
4. การปดหลักสูตร จํานวน 7 หลักสูตร  
5. การเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ จํานวน 2 
หลักสูตร 

(7) อนุมัติการรับเขาสมทบและการยกเลิกการสมทบของ
สถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

(8) อนุมัติการจัดการศึกษารวมและการยกเลิกการจัด
การศึกษารวมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

(9) อนุมัติการใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
ช้ันหน่ึงช้ันใด ท้ังของมหาวิทยาลัยและท่ีมหาวิทยาลัยจัด
การศึกษารวมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน 
รวมท้ังอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์ 

1. มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจ
ระหวางประเทศ แกนายเอมมานูเอล ฌ็อง มิเชล เฟรเดริก 
มาครง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
2. เห็นชอบรายช่ือผูทรงคุณวุฒิเพ่ือขอพระราชทานปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จํานวน 3 ราย  
3. อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาดังน้ี (1) ดุษฎีบัณฑิต 
จํานวน 126 ราย (2) มหาบัณฑิต จํานวน 698 ราย และ (3) 
ปริญญาบัณฑิต จํานวน 6,541 ราย 

(10) อนุมัติการจัดตั้งและยุบเลิกวิทยาเขต ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 
(11) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงาน
ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการแบงหนวยงานภายในของ
สวนงานดังกลาว 

ใหความเห็นชอบ 
1. โครงสรางสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการ
สรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร   
2. การจัดตั้งศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัย
ศิลปากร Silpakorn University Food Innovation Hub (SU-
FIH) 
3. โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระ
เกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
4. การจัดตั้งศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ 
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อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย มาตรา 22  
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 

มติโดยสรุป 

(12) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติ
งบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อนุมัติ 
1. งบประมาณรายรับจากเงินรายได จํานวน 1,794,190,380 
บาท  
2. งบประมาณรายจายจากเงินรายได จํานวน 1,900,513,360 
บาท และงบประมาณรายจายจากเงินรายได (เพ่ิมเติม) จํานวน 
33,346,700  บาท  
3. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จํานวน 2,039.0987 ลานบาท 

(13) กําหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได 
จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอ่ืน 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

(14) อนุมัติการกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การถือหุน การ
เขาเปนหุนสวน และการลงทุนหรือการรวมลงทุนตาม
มาตรา 14 (8)  

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

(15) อนุมัติการจัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้ง
องคกรท่ีเปนนิติบุคคล หรือยกเลิกนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึน
ตามมาตรา 14 (11) 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

(16) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 
ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ  

เสนอเรื่องตั้งแตงตั้งศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ (ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งแตงตั้งศาสตราจารย จํานวน 2 ราย 
และศาสตราจารยพิเศษ จํานวน 1 ราย) 

(17) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี หัวหนา
สวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
ศาสตราจารย เ กี ยรติ คุณ รองศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารย พิ เศษ ผู ช วยศาสตราจารย  ผู ช วย
ศาสตราจารยพิเศษ  ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนตามมาตรา 58 วรรคสาม และกรรมการสภา
วิชาการ 

1. แตงตั้งผูบริหาร (1) รองอธิการบดี จํานวน 1 ราย (2) คณบด ี
จํานวน 5 ราย 
2. เห็นชอบรายช่ือผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารยเกียรติ
คุณ จํานวน 2 ราย 
3. เห็นชอบการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ดังน้ี (1) 
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 43 ราย (2) รองศาสตราจารย 
จํานวน 13 ราย และ (3) ศาสตราจารย จํานวน 7 ราย  

(18) แตงตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใด
บุคคลหน่ึงเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของ
สภามหาวิทยาลัย รวมท้ังมอบอํานาจใหคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกลาวทําการแทนแลว
รายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือชวยกลั่นกรอง ใหความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ ตอการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
อาทิ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงาน
และหนวยงาน 
2. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี 
จํานวน 5 สวนงาน 

(19) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

1. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  
   1.1 เห็นชอบ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
   1.2 เห็นชอบ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผล
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อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย มาตรา 22  
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 

มติโดยสรุป 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560  
    1.3 เห็นชอบ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏบัิติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  
   2.1 แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งาน  
   2.2 เห็นชอบ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  2.3 เห็นชอบ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

(20) รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัยและเสนอ
รายงานน้ันตอรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

รับรองรายงานประจําป มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2559-2560 (ปการศึกษา 2559) และรายงาน 
Good University Report 2017  

(21) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ี
มิ ไดระบุให เปนหนา ท่ีของสวนงานใดหรือของผู ใด
โดยเฉพาะ 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

  
2. ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในระเบียบ ขอบังคับตางๆ และ
ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

            ในชวงระหวางเดือนสิงหาคม 2560 – สิงหาคม 2561 สภามหาวิทยาลัยไดทําหนาท่ีตามท่ีระเบียบ 
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดไว  รวมท้ังตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ สกอ. 
(ภาคผนวก 1 หนา 54) การดําเนินการโดยสรุปดังนี้ 

อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดในระเบียบ ขอบังคับตางๆ และ
ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

มติโดยสรุป 

1. การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศ    

เห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหา วิทยาลั ยศิ ลปากร กับมหา วิทยาลั ย /สถา บันใน
ตางประเทศ จํานวน 17 สถาบัน  

2. แผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย 
 

อนุมัติ ราง แผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สวนตอขยายจากแผน
อัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 2556-
2561)) 

3. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตออายุราชการ และ
พิจารณาอนุมัติการตอเวลาราชการของอาจารย 

1. เห็นชอบตอการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 
สายวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 
2561)  จํานวน 1 รายตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เสนอ 
2. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลา
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อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดในระเบียบ ขอบังคับตางๆ และ
ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

มติโดยสรุป 

ราชการฯ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันท่ี 1 
ตุลาคม 2561) 

4. การพิจารณารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
      

เห็นชอบเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2559 
1. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสู ตรและระดับคณะ วิชา/หน วยงาน เ ทียบเท า
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
3. การสงหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินคุณภาพเปนไปตาม
เกณฑการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR: Thai 
Qualifications Register) จํานวน 59 หลักสูตร ไปยงั สกอ. 

 
3. ขอสังเกต ขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการนําไปสูการปฏิบัติ 

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในชวงระหวางเดือนสิงหาคม 2560 – สิงหาคม 2561 สภา
มหาวิทยาลัยไดใหขอสังเกต ขอเสนอแนะท้ังในเชิงนโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัย สวนงาน การดําเนินการ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการ ฯลฯ และมีระบบ กลไกการกํากับติดตามการดําเนินการตาม
มติ การนําไปสูการปฏิบัติ โดยสรุปดังนี้ 

เร่ือง  
นโยบาย ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
ของสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป  

ระบบ กลไกในการนํานโยบาย 
ขอสังเกตขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ/

การดําเนินการ  
1. การกําหนดนโยบาย 
แ น ว คิ ด ข อ ง ส ภ า
มหาวิทยาลัยในการสรร
หาผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 1.1 กอนการสรรหา
ผูบริหาร  
 1.2 เมื่อหัวหนาสวน 

1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  
     1.1 แผนพัฒนาคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ ในระยะ 4 ป   
   1) ควรเปดหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือกาวสู
ความเปนนานาชาติ  
    2)  ควรมี บทบาทในการ พัฒนาจั งห วัด
นครปฐมใหมากข้ึน  

 
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงานฯ นําไปใชใน
การติดตาม และประเมินผลฯ 

งานนําเสนอแผนพัฒนา
สวนงาน 
( ในช ว ง ระหว า ง เดื อน
สิงหาคม 2560 – สิงหาคม 
2561 สภามหาวิทยาลัย
กําหนดนโยบายแนวคิดใน
ก า ร ส ร ร ห า ผู บ ริ ห า ร 
จํานวน 5 สวนงาน และให
ข อ เ ส น อแ นะ ต อ แ ผ น 
พัฒนาท่ีหัวหนาสวนงาน
นําเสนอ 2 สวนงาน) 

2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
     2.1 ใหนโยบายแนวคิดในการสรรหาผูบริหาร 
 1) กําหนดแผนการพัฒนาให ชัดเจนโดย
คํ า นึ ง ถึ งบริ บท ท่ี เปลี่ ยนแปลง ไป  ท้ั ง  Digital 
transformation นโยบายการพัฒนาของรัฐบาล              
 2) ควรมีการบูรณาการใหมากข้ึน และการ
สรางเครือขายกับคณะสถาปตยกรรมศาสตรของ
มหาวิทยาลัยตางๆ  
   3) ควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนา
คณะใหมากข้ึน และเพ่ิมการสื่อสารท้ังภายในคณะ 
ภายนอกคณะใหมากข้ึน 

 
1. คณะกรรมการสรรหาฯ ใชประกอบ 
การสรรหาคณบดี 
2. คณบดีนําไปใชประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาคณะ  และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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เร่ือง  
นโยบาย ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
ของสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป  

ระบบ กลไกในการนํานโยบาย 
ขอสังเกตขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ/

การดําเนินการ  
 3. คณะโบราณคดี  

   3.1 ใหนโยบายแนวคิดในการสรรหาผูบริหาร 
    1) แนวทางการแกไขปญหาดานพ้ืนท่ีท่ีคับ
แคบ 
    2) จํานวนนักศึกษามีแนวโนมลดลง และ
สงผลตอเงินงบประมาณรายไดท่ีลดลงดวย  
    3) ควรมีแนวทางการบูรณาการกับคณะวิชา
อ่ืนๆ ใหมากข้ึน  
    4) ควรปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ใหทันตอความเปลี่ยนแปลง โดยนําเทคโนโลยีมา
ชวยใหมากข้ึน  
 3.2 จากการรายงานผลการสรรหาผูบริหาร 
และแผนพัฒนาคณะโบราณคดี  
     1) ควรลดภาควิชาลง รวมท้ังปรับวัฒนธรรม
องคกร แนวคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และผลักดันใหภาควิชาดาน
ภาษาท้ังภาษาตะวันตก และภาษาตะวันออก มี
ความเขมแข็งมากข้ึน เ พ่ือใหการพัฒนาคณะ
สามารถกาวไปพรอมๆ กัน  
 2) ควรแสดงศักยภาพความเปนผูนําของคณะ
โบราณคดีใหมากข้ึน และการผลักดันใหภาควิชา
ตางๆ มีความเขมแข็งและพัฒนาไปพรอมๆ กัน 
    3) ควรใหความสําคัญกับสาขาวิชาท่ีมีคุณคา
และคนเรียนนอย  
    4) ควรสนับสนุนใหอาจารยเขียนผลงานทาง
วิชาการ และเผยแพรในหนังสือท่ีไดรับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติใหมากข้ึน  
    5 )  นํ า อ งค ค ว า ม รู ด า นก า รท อ ง เ ท่ี ย ว 
ศิลปวัฒนธรรม มาชวยผลักดันนโยบายดานการ
ทองเท่ียวเมืองรองของรัฐบาล  
    6) ควรจัดทําหลักสูตร online เพ่ือการเขาถึง
องคความรู ลดปญหาอาจารยมีจํานวนนอย     
 7) ควรนําความรูดานวิทยาศาสตร  และ
เทคโนโลยี สื่อสังคม มาบูรณาการกับองคความรู
ดานโบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ และอ่ืนๆ ให
มากข้ึน เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรู นวัตกรรมท่ี
สามารถสรางมูลคาในรูปแบบตางๆ อาทิ นําไปสราง
เปนภาพยนตร นวนิยาย การตูน  

 
1. คณะกรรมการสรรหาฯ ใชประกอบ 
การสรรหาคณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คณบดีนําไปใชประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาคณะ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
3. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานฯ 
นําไปใชในการติดตาม และประเมนิผลฯ 
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เร่ือง 
นโยบาย ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
ของสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป 

ระบบ กลไกในการนํานโยบาย 
ขอสังเกตขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ/

การดําเนินการ 
 4. คณะวิทยาศาสตร  

     4.1 แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร  
    1) ควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการชวย
พัฒนาชุมชน  
    2) ควรผลักดันใหมีจํานวนผลงานทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติใหมากข้ึน  
    3) ควรเรงรัดการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ภายในคณะใหรวดเร็วมากข้ึน 
 

คณะนําไปดําเนินการ อาทิ 
1. คณะมีการสนับสนุนใหอาจารยจัดทํา
ผลงานทาง วิชาการ  นํ า เสนอและ
เผยแพรในระดับนานาชาต ิ
2. คณะนําไปดํา เ นินการเร งรัดการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมของคณะ 
3. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานฯ 
นําไปใชในการติดตาม และประเมนิผลฯ 

5. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
    5.1 จากการรายงานผลการสรรหาผูบริหาร 
      1) ควรจัดทําแผนการลดจํานวนนักศึกษาใหม 
เพ่ือใหสอดคลองปจจัยภายในคณะ และปรับปรุง
ปจจัยสนับสนุน รวมท้ังวางแผนการหารายไดเพ่ิม
จากชองทางตางๆ  
     2) ควรเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ EdPEx 

 
 
คณบดี นํา ไปใชประกอบการจัด ทํา
แผนพัฒนาคณะและ นํา เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
 

 

6. คณะดุริยางคศาสตร 
     6.1 ใหนโยบายแนวคิดในการสรรหาผูบริหาร 
 1) ดานพ้ืนท่ีท่ีคับแคบ ไมเพียงพอตอการ
จัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติของนักศึกษา 
รวมท้ังอุปกรณการเรียน 
   2) ควรสรางความรวมมือกับสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาใหมากข้ึน  
        3) การพัฒนาอาจารยใหมีความสามารถใน
การเขียนผลงานเชิงวิชาการ  
        4) ควรจัดทําแผนงบประมาณในระยะ 3-5 ป  

 
1. คณะกรรมการสรรหาฯ ใชประกอบ 
การสรรหาคณบดี 
2. คณบดีนําไปใชประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาคณะและ นํา เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 

7. บัณฑิตวิทยาลัย 
     7.1 ใหนโยบายแนวคิดในการสรรหาผูบริหาร 
  1) ควรพิจารณาทบทวนสถานภาพของ
บัณฑิตวิทยาลัยวาจะมีสถานะเปนสวนงานหรือสวน
งานสนับสนุน เมื่อครบ 4 ปแลว 
 2) ควรหาแนวทางการแกไขปญหาจํานวน
นักศึกษาท่ีลดลง 
     3) ควรกําหนดบทบาทหนาท่ีของบัณฑิต
วิทยาลัยและสวนงานใหชัดเจน 
 4) ควรพิจารณาตั้งคณะกรรมการ เพ่ือระดม
ความคิดวาภายใน 10 ปขางหนา มหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการและพัฒนาไปในทิศทางใด 

 
1. คณะกรรมการสรรหาฯ ใชประกอบ 
การสรรหาคณบดี 
2. คณบดีนําไปใชประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยและนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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เร่ือง 
นโยบาย ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
ของสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป 

ระบบ กลไกในการนํานโยบาย 
ขอสังเกตขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ/

การดําเนินการ 
 8. หอศิลป 

     8.1 ใหนโยบายแนวคิดในการสรรหาผูบริหาร 
 1) บทบาทหนาท่ีของหอศิลป ควรเนนเรื่อง 
การดูแล อนุรักษ ซอมแซมผลงาน การจัดทําทะเบียน
ผลงาน การจัดทําแกลลอรีเสมือน การจัดอบรม 
 2) การจัดแสดงนิทรรศการ ควรเนนงานท่ี
เปนสวนกลาง อาทิ นิทรรศการผลงานในระดับชาติ
และนานาชาติ และงานท่ีแสดงศักยภาพความเปน
ผูนําของมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ ผลงานของ
ศิลปนท่ีไดรับรางวัล เหรียญทอง ยอดเยี่ยม ดีเดน 
ศิลปนแหงชาติ เพ่ือจูงใจใหทุกสถาบันท่ีสอนดาน
ศิลปะเขามาศึกษาเรียนรู 
 3) ควรปรับปรุงดานกายภาพ การบริหารจัดการ
ใหทันสมัย เพ่ิมการประชาสัมพันธ นําเทคโนโลยีมา
ชวยในการทํางาน และการเขาถึงองคความรู  
       4 )  ค วรสร า ง เ ค รื อข า ยกา ร ทํ า ง าน กับ
หนวยงานตางๆ เพ่ือสรางคุณคา มูลคาและช่ือเสียง
แกมหาวิทยาลัยดวย  

 
1. คณะกรรมการสรรหาฯ ใชประกอบ 
การสรรหาผูอํานวยการ 
2 .  ผู อํ านวยการ นํา ไปใชประกอบ 
การจัดทําแผนพัฒนาหอศิลป และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป 
 

2 .  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561  

1. ควรระบุวาตัวช้ีวัดเปนตัวช้ีวัดใหมใหเห็นชัดเจน
ในแผนปฏิบัติการฯ ดวย 
2. ควรวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ และ
แนวทางปฏิบัติใหชัดเจน รวมท้ังจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของกิจกรรม/โครงการท่ีมีจํานวนมาก 
3. ควรใหความสําคัญกับเรื่อง digital transformation 
ใหมากข้ึน  
4 . ควร พิจารณาจั ด ทํ าแผนยุทธศาสตร ของ
มหาวิทยาลัยในระยะ 20 ป 

 
 
 
 
 
 
 
อยูระหวางการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยในระยะ 20 ป 

3 . แ ผ น อั ต ร า กํ า ลั ง
บุคลากรมหาวิทยาลั ย
ศิ ล ป า ก ร  ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2562 
(สวนตอขยายจากแผน
อั ต ร า กํ า ลั ง บุ ค ล า ก ร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 
ป (พ.ศ.2556-2561)) 

1. เน่ืองจากแผนอัตรากําลังเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ
มาก  เพร าะจะมี ผ ลกร ะทบต อ งบประมาณ 
โครงสราง ภาระงาน การบริหารจัดการ จึงควร
นําไปใชเปนเกณฑหน่ึง หรือพันธสัญญาหน่ึงในการ
สรรหาคณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ดวย  
2 .  ก า ร นํ า เ ส น อ แ ผ น อั ต ร า กํ า ลั ง บุ ค ล า ก ร
มหาวิทยาลัยศิลปากรในระยะตอไป ควรนําเสนอ
เรื่องโครงสราง อัตรากําลัง งบประมาณ ดวยเพ่ือให
เห็นภาพท่ีชัดเจนข้ึน  
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เร่ือง 
นโยบาย ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
ของสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป 

ระบบ กลไกในการนํานโยบาย 
ขอสังเกตขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ/

การดําเนินการ 
4.  ก า ร ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560  

1. ควรรายงานความกาวหนา เรื่อง การจัดงาน QS 
Totally Arts Summit (Art & Design) ใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบอยางตอเน่ือง  
2. ควรนําขอเสนอแนะจากรายงานการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ไปแยกแยะประเด็นตางๆ เรื่องสําคัญ
เรงดวน และเรื่องท่ีจะตองดําเนินการตาม พ.ร.บ. 
3. ควรใหความสําคัญกับกลไกสนับสนุนความ 
สามารถดานภาษาตางประเทศของนักศึกษาใหมาก
ข้ึน 

1. มีการประชาสัมพันธการจัดงาน QS 
Totally Arts Summit (Art & Design) 
อยางกวางขวาง 
2. มีการประกาศใชระบบและกลไก เพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษา 
อั งกฤษของนักศึ กษามหา วิทยาลั ย
ศิลปากร เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2561 
โดยเริ่มใชกับนักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาใน
ปการศึกษา 2561 

5. การประเมินคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น 
มหาวิทยาลั ยศิ ลปากร 
ประจําปการศึกษา 2559 

1. ควรวางแผนปรับปรุงการทํางานดานกิจการ
นักศึกษา ซึ่งมีคะแนนผลการประเมินลดลงตอเน่ือง 
อาทิ การใหความรูแกนักศึกษาในการจัดกิจกรรม 
โครงการตางๆ การกํากับติดตามและประเมินผล
กิจกรรม โครงการ รวมท้ังดานหลักสูตรซึ่งยังมีบาง
หลักสูตร ท่ีไม เปนไปตามเกณฑของสํา นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. ควรวางแผนพัฒนาการทํางานในดานท่ีมีคะแนน
ผลการประเมินสูง อาทิ การบริการวิชาการแกสังคม 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรกําหนด
ตัวช้ีวัด การทํางานใหมีความทาทายมากข้ึน  
3. ควรวางแผนนําผลงานศิลปะ และการออกแบบท่ี
มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงานมีจํานวนมาก มา
ใชใหเกิดประโยชน และสรางคุณคาและมูลคาให
มากข้ึน 

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 
2560 
  

6.  แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิ ลปากร  ป กา รศึ กษา
2560 
 

1. คะแนนดานกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ลดลง จึงควรหาแนวทางปรับปรุง อาทิ วิธีการ
ประเมินโครงการ การกําหนดตัวช้ีวัดท่ีสามารถ
นําไปใชได 
2. ควรพิจารณาเรื่องการสรางบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัยใหมีความนาอยู สงเสริม
การ เรียนรู  ซึ่ งจะส งผลใหคุณภาพการศึกษา 
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามีการเรียนรูท่ีมากข้ึน  
3. ควรหาแนวทาง มาตรการในการพัฒนาตัวบงช้ีท่ี
มีผลการประเมินระดับคุณภาพต่ํากวาระดับดี อาทิ 
การผลิตบัณฑิต อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึน 

มหาวิทยาลัยนําไปดําเนินการ อาทิ การ
ปรับปรุงพัฒนาดานกายภาพในวิทยา
เขตตางๆ  

7. การจัดอันดับ QS 1. ควรปรับปรุงเว็บไซตของมหาวิทยาลัยใหมีความ
เปนนานาชาติมากข้ึน  
2. ควรวางแผนประชาสัมพันธการจัดงาน QS 
Totally Arts Summit 2018 อยางเปนระบบ 

มหาวิทยาลยัอยูระหวางดําเนินการ 
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เร่ือง 
นโยบาย ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
ของสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป 

ระบบ กลไกในการนํานโยบาย 
ขอสังเกตขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ/

การดําเนินการ 
3. ควรจัดทําหลักสูตรใหมๆ ในลักษณะบูรณาการ 
เพ่ือรองรับความตองการ แนวโนมของประเทศ และ
นานาชาติในอนาคต อาทิ Concert Engineering 
Management 
4. ควรพัฒนาคณะวิชาท่ีมีความเขมแข็งและมี
ช่ือเสียงอยูแลว ใหมีความเขมแข็งมากข้ึน  
5. แตละคณะวิชาควรวิเคราะห และประเมินตนเอง
วาปจจุบันอยูในระดับใดของประเทศ รวมท้ังเทียบ
กับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ และพัฒนาตนเองใหสูงข้ึน  

8. จัดการเรียนการสอน 
 8 .1 คณะวิทยาการ
จัดการ จัดการเรียนการ
สอน ณ พ้ืนท่ีสวนขยาย
การจั ดการศึ กษา City 
Campus เมืองทองธานี 

1. ควรมีการบูรณาการกับคณะวิชาตางๆ ท้ังใน
ระดับหลักสู ตร  และราย วิชาใหมาก ข้ึน  เ พ่ือ
ประโยชนของนักศึกษา และความเขมแข็งของ
หลักสูตร  
2. ควรเปดหลักสูตรนานาชาติ เน่ืองจากทําเลท่ีตั้ง
ของประเทศไทยเปนศูนยกลางของอาเซียน และ
ประเทศตางๆ  

 
 
 
 
 
 

 8 .2 ร าง ระบบและ
กลไก เ พ่ือส งเสริมการ
เรียนรูและทักษะภาษา 
อั ง กฤ ษข อง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. ควรสรางแรงบันดาลใจ และใหนักศึกษาเห็น
ความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ และเนนการ
สรางโอกาสใหนักศึกษาไดใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร สรางบรรยากาศการเรียนและใหมีความสุข
สนุกกับการเรียน 
2. คณะวิชาควรมีบทบาทและมีสวนสําคัญในการ
ชวยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาดวย  

1. มีการประกาศใชระบบและกลไก เพ่ือ
ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2561 
โดยเริ่มใชกับนักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาใน
ปการศึกษา 2561  
2 .  ค ณ ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห อ า จ า ร ย ทํ า 
PowerPoint เปนภาษาอังกฤษ เชน 
คณะเภสัชศาสตร 
3. คณะศึกษาศาสตรจัดคายแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับสถาบันในตางประเทศ เชน 
มาเลเซีย เวียดนาม 

9 . การจัดตั้ งหนวยงาน
ใหม 
 9.1  การจัดตั้ งศูนย
บริหารจัดการวิชาศึกษา
ท่ั ว ไ ป แล ะ พั ฒน าก า ร
เรียนรูภาษาอังกฤษ 

 
 
1. ศูนยฯ มีพันธกิจใน 2 เรื่องใหญท่ีสําคัญคือ การ
จัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาภาษาอังกฤษ จึง
เปนภาระงานท่ีมาก 
2. ควรพิจารณาเรื่องอัตรากําลังและการคัดเลือก
บุคลากรท่ีเหมาะสม เพ่ือใหการทํางานของศูนยฯ 
บรรลุตามพันธกิจท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ควรพิจารณาใหมีคณะกรรมการท่ีปรึกษา เพ่ือ
เสนอแนะเชิงนโยบาย  
4. ควรวิเคราะหปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการ
สอน การบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีผานมา 

 
 
1. มีการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการวิชา
ศึกษา ท่ัว ไปและพัฒนาการ เรี ยนรู
ภาษาอังกฤษ 
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เร่ือง 
นโยบาย ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
ของสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป 

ระบบ กลไกในการนํานโยบาย 
ขอสังเกตขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ/

การดําเนินการ 
แลววางแผนการดําเนินการ แกไขปญหา เพ่ือใหการ
จั ดการ เรี ยนการสอนวิชาศึ กษา ท่ั ว ไปบรรลุ
วัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ 
5. ควรพัฒนาสภาพแวดลอม กายภาพท่ีเอ้ือตอการ
เรียนการสอน พัฒนาความคิดสรางสรรค การบูรณา
การกับกิจกรรมนักศึกษาใหมากข้ึน อัตลักษณความ
เปนมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
2. มีรายวิชาศิลปากรสรางสรรค 
3. มหาวิทยาลัยดําเนินการพัฒนา
สภาพแวดลอม กายภาพอยางตอเน่ือง 
 

 9.2 การจัดตั้งสถาบัน
ศิลปสถาปตยกรรมไทย
เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. ควรเปนศูนยขอมูล มีฐานขอมูลท่ีสําคัญ ท้ังดาน
ศิลปกรรม การออกแบบ สถาปตยกรรม จิตรกรรม 
ประวัติศาสตรศิลปะ โบราณคดี ซึ่งจะเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการศึกษา คนควา อางอิง และการสราง
ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและการออกแบบ 
2. ควรเปนศูนยบมเพาะ (incubator) การฝกงาน
ดานการอนุรักษสถาปตยกรรมไทย โบราณสถาน 
ฯลฯ ของนักศึกษา  
3. เปนหนวยงานท่ีจะรับงานจากภายนอกใน
ลักษณะตางๆ อาทิ งานวิจัย งานบริการวิชาการ 
งานฝกอบรม ท้ังท่ีสรางคุณคาและมูลคา โดยควรให
นักศึกษาเขามามีสวนรวม  
4. ควรสรางเครือขาย รวมท้ังการบูรณาการ ความ
รวมมือกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน ภายใน
และตางประเทศ เพ่ือสรางความเขมแข็ง ตอยอด
ผลงาน และสรางสรรคผลงานใหมๆ 
5. ควรจัดทําแผนงาน เปาหมายการทํางาน และ
งบประมาณของสถาบันฯ ในระยะเวลา 4 ป ให
ชัดเจน รวมท้ังระบบการบริหารจัดการ เทคโนโลยี 
การสื่อสารองคความรูสูภายนอก  

มีการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปตยกรรม
ไทยเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

10. การขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 

ควรใสขอมูลของลําดับท่ีของผูท่ีไดรับการอนุมัติให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือใหทราบจํานวนผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการและเปนกําลังใจในการ
ทํางาน 

นํ า เ สนอให มหา วิทย าลั ย นํ า ไ ป ใช
ประกอบการพิจารณาแลว 

11. การสรรหาหัวหนา
สวนงาน 

เน่ืองจากบริบทของอุดมศึกษา สังคม เทคโนโลยีมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสงผลตอจํานวน
นักศึกษา งบประมาณ ฯลฯ ดังน้ันเพ่ือใหการสรรหา
ไดบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถเหมาะสมกับการ
พัฒนาของแตละสวนงาน การเปดโอกาสใหทํางาน
ใหมๆ ท่ีสรางสรรคและทาทาย ซึ่งสอดรับกับแนวคิด
การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จึ งควร
พิจารณาปรับรูปแบบการสรรหาหรือบริหารองคกร
ในรูปแบบอ่ืนๆ ดวย ซึ่งจะเปนประโยชนตอสวนงาน 

นํ า เ สนอให มหา วิทย าลั ย นํ า ไ ป ใช
ประกอบการพิจารณาแลว 
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เร่ือง 
นโยบาย ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
ของสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป 

ระบบ กลไกในการนํานโยบาย 
ขอสังเกตขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ/

การดําเนินการ 
และมหาวิทยาลัยมากข้ึน เชน บางกรณี  หรือ
บางสวนงานท่ีอธิการบดีพิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอสวนงานและมหาวิทยาลัย อาจจะเสนอ
ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาสรรหาหรือการบริหาร
องคกรในรูปแบบพิเศษ โดยอธิการบดีจะเปนผูให
ความมั่นใจในการกํากับดูแลใหเกิดประโยชนตามท่ี
แจงไวตอสภามหาวิทยาลัย ก็ได  ตัวอยางเชน 
sandbox model การใหมีหนวยงานท่ีมีกฎเกณฑ
พิเศษ เปนตน 

12. การทําขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย กั บ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น
ตางประเทศ 

1. ควรจัดทํารายงานประจําปเรื่องการจัดทํา
ขอตกลงความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ และ
รายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบดวย 
2. การจัดทําขอตกลงความรวมมือ ควรเนนเรื่อง 
digital transformation ใหมากข้ึน เน่ืองจากจะมี
บทบาทท่ีสําคัญยิ่งตอการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกใน
ทุกดาน นอกจากน้ันควรไปประชุมระดมความคิดฯ 
(Retreat) ดวย 

มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานขอมูลความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
สถาบันในตางประเทศ ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561 วันท่ี 
10 ต.ค. 2561 

13. กายภาพ  การปรับปรุงวังทาพระ  
   1. ระยะเรงดวน 
 1.1 ควรบริหารจัดการเพ่ือใหการกอสราง
เสร็จเร็วข้ึน รวมท้ังวางแผนเรื่องการเสนอขอ
งบประมาณ 
       1.2 ควรสื่อสารทําความเขาใจเรื่องการ
กอสราง ใหนักศึกษา บุคลากรเขาใจ  
       1.3 ควรประชุมระดมความคิดเพ่ือแกไข
ปญหาในระยะเรงดวน อาทิ การเชาสถานท่ีเพ่ือ
จัดการเรียนการสอน  
    2. ระยะยาว 
        2.1 ควรพิจารณาจํากัดจํานวนนักศึกษาของ 
4 คณะวิชา เพ่ือใหมีพ้ืนท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา และพัฒนาเปนแหลง
เรียนรู  
        2.2 ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการ
บริหารจัดการ การสื่อสารใหมากข้ึน 
        2.3 ควรพัฒนาหลักสูตร การบูรณาการเพ่ือ
สรางความเปนเลิศของ 4 คณะวิชา 

 
 
มีการเรงรัดการดําเนินการอยางตอเน่ือง 
โดยคาดวาการปรับปรุงจะแลวเสร็จ
เดือนเมษายน 2563 
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4. การใชหลักธรรมาภิบาลในการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 

        ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดรวบรวมการปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามหลัก 
ธรรมาภิบาล (อางอิงหลักธรรมาภิบาลตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ซ่ึงมีจํานวน 10 ขอ)  
           ขอมูลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาลท่ีนําเสนอนี้ อาจจะไมครอบคลุม
ท้ังหมด อยางไรก็ตามก็จะเปนสวนหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงการทํางานของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
ซ่ึงสรุปไดดังนี้  

หลักธรรมาภิบาล/ความหมาย การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย 
1. หลักประสิทธิผล  (Effectiveness)  

คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ี
ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงานท่ีมี
ภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานใน
ระดับช้ันนําของประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชนสุข
ตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมี
ทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปน
มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 

1. สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิของ
มหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใชประกอบการสรรหา
อธิการบดีคนใหม และถายทอดไปสูมหาวิทยาลัย สวนงาน โดยมีกลไก
ดังน้ี 
กลไกของสภามหาวิทยาลัย  

1.1 มอบใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีนําไปใชประกอบการ
สรรหาอธิการบดี 

1.2 มอบนโยบายของสภามหาวิทยาลัยใหอธิการบดีนําไปใช
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

1.3 อธิการบดีเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบ หลงัจากน้ันจะลงนามในคํารับรองการปฏิบัติ
หนาท่ี 
กลไกของมหาวิทยาลัย 

1.4 อธิการบดีถายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีสภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบแลว สูสวนงาน และเจรจาตอรองคาเปาหมายรวมกัน 

1.5 หัวหนาสวนงานจัดทําแผนพัฒนาสวนงานท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
หลังจากน้ันจะลงนามในคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ี 

1.6 สวนงานถายทอดแผนพัฒนาของสวนงานลงสูภาควิชา 
สาขาวิชา และบุคลากรตามลําดับ 
2. สภามหาวิทยาลัยมีกลไกในการกํากับติดตามนโยบาย การพัฒนา
ตามท่ีกําหนดไวโดยแตงตั้งคณะกรรมการมาดําเนินการ คือ  

2.1คณะกรรมการการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  

2.2 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

2. หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency)  
คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับ

ดูแลท่ีดีท่ีมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ี
เหมาะสมใหองคการสามารถใชทรัพยากรท้ังดาน
ตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

1. สภามหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง โดยกําหนดเปนวาระประจําในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
2. สภามหาวิทยาลัยมอบนโยบาย ใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการ
ออกแบบ ดําเนินการและบริหารจัดการเพ่ือใหการใชทรัพยากรมี
ประสิทธิภาพ ลดตนทุน และนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน อาทิ 
การปรับโครงสราง การใชระบบ ERP การใช e-meeting ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย และไดขยายไปใชท่ีสวนงานดวย  
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หลักธรรมาภิบาล/ความหมาย การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย 
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  

คือ การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการได
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และสรางความ
เช่ือมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความ
คาดหวังหรือความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความ
หลากหลายและมีความแตกตาง 

1. สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนใหองคกรท่ีเปนตัวแทนบุคลากร เชน สภา
คณาจารยและพนักงาน สมาคมนักศึกษาเกา มีสวนรวมในกระบวนการ
ตางๆ อาทิ การสรรหาอธิการบดี การกําหนดนโยบาย การพิจารณาราง
ขอบังคับ การแกไขปญหาของมหาวิทยาลัย อาทิ การปรับปรุง               
วังทาพระ 
2. สภามหาวิทยาลัยสรางความเช่ือมั่น ความไววางใจตอการทําหนาท่ี 
อาทิ การกํากับติดตามการดําเนินงานตามขอสังเกต ขอเสนอแนะของ 
สตง. 
3. มีคณะกรรมการอุทธรณรองทุกข รับเรื่องรองทุกขจากบุคลากร และ
มีขอบังคับกําหนดกระบวนการทํางาน ระยะเวลาการทํางานท่ีชัดเจน 
กรณีไมสามารถทํางานใหเสร็จตามกําหนดเวลา จะตองรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบและขออนุมัติขยายเวลาการทํางาน 
4. สภามหาวิทยาลัยมีกลไกรับทราบความตองการของอาจารย บุคลากร 
นักศึกษา นักศึกษาเกา ผูประกอบการ จากหลายชองทาง อาทิ  
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏบัิติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน จัดสนทนากลุมรับฟงความคิดเห็น 
แลวรวบรวมนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได
มีการตอบสนอง โดยใหมหาวิทยาลัย สวนงานนําขอเสนอแนะตางๆ ไป
ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป   
5. Facebook ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยในการรับเรื่องตางๆ 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
คื อ  การแสดงความรั บผิ ดชอบในการ 

ปฏิบัติหนาท่ีและผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว 
โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยูในระดับท่ีสนองตอ
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึง
ความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

1. สภามหาวิทยาลัยมีความใสใจ และไดมอบนโยบายในเรื่องการ
ปรับปรุงดานกายภาพ ความเปนอยู ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต ความ
พึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร ใหมหาวิทยาลัยนําไปดําเนินการ 
2. สภามหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ และไดมอบ
นโยบายแกมหาวิทยาลัยในการทํากิจกรรม โครงการเพ่ือชวยเหลือสังคม 
ชุมชน และการ เปนผู นํ าทางความคิด  นํ า เสนอนโยบายด าน
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัยตอรัฐบาล เปนตน 
3. มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ี และผลงานท่ีไดตัดสินใจ อาทิ 
การใหทบทวนปรับปรุงขอบังคับท่ีไดประกาศไปแลว เมื่อพบวายังมี
จุดออน ความไมชัดเจน เปนตน  

5. หลักความโปรงใส (Transparency) 
คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา 

ช้ีแจงไดเมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี 
โดยประชาชนสามารถรูทุกข้ันตอนในการดําเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถ
ตรวจสอบได 

1. เชิญรองอธิการบดี คณบดี หัวหนาสวนงาน ผูอํานวยการกอง เขา
รวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ เพ่ือรับทราบ
นโยบาย ขอมูลตางๆ รวมท้ังใหรวมแสดงความคิดดวย 
2. มีการถายทอดสดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ใหผูบริหาร บุคลากร
มหาวิทยาลัยไดรับทราบขอมูล การทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
3. การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนคณะกรรมการ คณะทํางาน 
เพ่ือใหการทํางานเปนไปดวยความรอบคอบ โปรงใส อาทิ 
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย 
4. มีการเผยแพรขอมูล ขาวสารตางๆ อาทิ รายงานการประชุม รายงาน
ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัย การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ซึ่งบุคลากรท้ังภายในและภายนอก ผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถเขาถึง
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หลักธรรมาภิบาล/ความหมาย การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย 
ขอมูลไดโดยสะดวก  
5. ในชวงสิงหาคม 2560 - สิงหาคม 2561 ยังไมมีรองเรียนการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  

6. หลักการมีสวนรวม (Participation) 
คือ กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผู

มีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการ
รับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวม
เสนอปญหาหรือประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ รวม
คิ ดแนวทาง  ร วมการแก ไ ขปญหา  ร วม ใน
กระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุนสวนการพัฒนา 
 

สภามหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดเขา
รวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ นําเสนอปญหา และรวมคิดแสดง
ความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา ผานชองทางตางๆ 
อาทิ 

1. ทาง Facebook ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   
2. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ และ

การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานฯ ซึ่งจะเชิญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา 
ศิษยเกา ผูประกอบการ มารวมสนทนากลุม เพ่ือใหความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน ซึ่งคณะกรรมการฯ จะ
รวบรวมและจัดทํารายงานเสนอสภาหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

7. หลักการกระจาย (Decentralization) 
คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจทรัพยากร 

และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวย
การปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) 
และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระ
ตามสมควรรวมถึงการมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการ
ใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจ
ในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ
เพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 

สภามหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือกลั่นกรองการ
ทํางาน กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหการทํางานของสภา
มหาวิทยาลัยมีความรวดเร็วมากข้ึน  

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
คือ การใชอํานาจของกฎหมายกฎระเบียบ 

ขอบังคับในการบริหารราชการดวยความเปน
ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. องคประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีผูทรงคุณวุฒิทางดาน
กฎหมาย ชวยใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะในการทํางานตอสภา
มหาวิทยาลัยเ ก่ียวกับเรื่องท่ี เปนขอกฎหมายตางๆ ชวยใหการ
ดําเนินการมีความรอบคอบ 
2. การใชอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย จะยึดตามท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับและตามท่ีไดรับมอบอํานาจจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยาง

เทาเทียมกัน โดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือ
หญิง ถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือ
ทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอ่ืนๆ 

1. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย จะเปดโอกาสใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกประเภท ไดแสดงความคิดเห็นอยางท่ัวถึง และเทา
เทียมกัน  
2. กรณีมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางทาน มีความเห็นตางจากมติ
ของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย สามารถเขียนความเห็นตางของตนเอง
แนบทายรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยได 
3. สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญและมอบนโยบายในเรื่องการสราง
เสริมความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา เชน การใหทุนการศึกษา 
การใหโอกาสผูพิการเขามารับการศึกษา จัดสรรทุนการศึกษาใหกับ
นักศึกษากลุมชาติพันธุ ซึ่งไมมีสัญชาติไทย และไมสามารถเขาถึงกองทุน
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หลักธรรมาภิบาล/ความหมาย การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย 
กูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ได การจัดการศึกษาใหนักเรียนใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต  

10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus 
Oriented) 

คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมีสวนได
สวนเสียท่ีเก่ียวของ ซึ่งเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการ
ใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ี
ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุม
ท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานท่ี
ยุติ ไม ได ในประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไม
จําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดย
เอกฉันท 

1. ในการพิจารณาวาระตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย สวนใหญจะใชเสียง
ขางมากของท่ีประชุม  

กรณีมีประเด็นความคิดเห็นตาง จะเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น 
และอภิปรายหาขอยุติรวมกัน และหากขอยุติรวมกันไมไดจึงจะใชวิธีการ
ลงคะแนน ซึ่งกรณีน้ีมีนอยมาก 
2. การกําหนดกติกาสวนใหญของสภามหาวิทยาลัยจะใชหลักฉันทามติ 
อาทิ ใหคณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือใหฉันทามติในการเสนอช่ือผู
สมควรผูดํารงตําแหนงผูบริหาร และยกเวนในกรณีท่ีมีขอบังคับ
กําหนดใหใชวิธีลงมติดวยวิธีการอ่ืน 
  

 
5. การดําเนินการท่ียังไมบรรลุผลของสภามหาวิทยาลัย  

         การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยท่ียังไมบรรลุผล แบงออกเปน 2 สวน คือ 
 5.1 งานเชิงนโยบายท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการ แตยังไมสามารถผลักดัน
ใหการดําเนินการบรรลุผล หรือยังมีความลาชาไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว อาทิ 

ดาน สภามหาวิทยาลัยยังไมสามารถผลักดันใหการดําเนินการบรรลุผล 
1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว สภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยในระยะ 20 ป เพ่ือใหเห็นภาพอนาคตของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ในขณะน้ีอยูในข้ันตอนการดําเนินการ ยังไมแลวเสร็จ 

2. ขอบังคับมหาวิทยาลัย 1. ขอบังคับสวนหน่ึงยังดําเนินการไมแลวเสร็จตามกําหนดเวลาภายใน 2 ป 
นับแตวันท่ีมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ โดยขอมูลจากกองกฎหมาย สรุปการออกกฎหมายตาม พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ขณะน้ีแลวเสร็จมีผลบังคับ จํานวน 58 
ฉบับ อยูระหวางดําเนินการ 23 ฉบับ ท้ังน้ีมาจากหลายปจจัย อาทิ 
    1.1 ระบบกลไกพิจารณาขอบังคับมีหลายข้ันตอน ทําใหมีความลาชา  
          (ขอเสนอแนะ: การออกขอบังคับควรกําหนดระยะเวลา แนวทาง
ประชาพิจารณท่ีชัดเจน โดยมอบหมายบางหนวยงาน เชน สภาคณาจารย
และพนักงาน รับผิดชอบการดําเนินการประชาพิจารณ) 
    1.2 กองกฎหมาย มีภาระงานท่ีตองรับผิดชอบงานหลายดาน  
          (ขอเสนอแนะ: ควรพิจารณาจางผูเ ช่ียวชาญดานกฎหมายจาก
ภายนอกมาเสริม)  
2. การออกระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย เมื่อเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ สวนใหญยังอิงกับระบบราชการ การเปลี่ยนแปลงมีนอย จึงไม
เห็นความเปลี่ยนแปลงมากนักหลังมหาวิทยาลัยปรับเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ  
      (ขอเสนอแนะ: ควรมีการทบทวนขอบังคับของมหาวิทยาลัย และปรับให
เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหมีความคลองตัวมากข้ึน) 

3. ความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ  

สภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยยังไมสามารถผลักดันใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสูการเปน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเทาท่ีควร โดยเฉพาะ
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ดาน สภามหาวิทยาลัยยังไมสามารถผลักดันใหการดําเนินการบรรลุผล 
เรื่อง 
1. ขอบังคับสวนใหญยังอิงระบบราชการ ซึ่งสวนหน่ึงสืบเน่ืองมาจาก
ร ะ เ บี ย บ  ข อ ก ฎ ห ม า ย ข อ งห น ว ย ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง  อ า ทิ  ส ก อ . 
กระทรวงการคลัง ไดผูกโยงกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมากข้ึน  
2. ขอบังคับท่ีจะกอใหเกิดใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ไมสามารถบังคับไดจริง  
3. โครงสรางยังไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามขอเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย อาทิ เรื่องการปรับโครงสรางภาควิชา 
4. บุคลากรยังไมเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทํางานใหสอดคลองกับแนวคิดของ
การปรบัเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 5.2 การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยท่ียังไมบรรลุผล ควรปรับปรุง อาทิ 
ดาน การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยท่ียังไมบรรลุผล 

1. วาระการประชุม 
สวนใหญยั งเปนงานประจําวาระเ ชิง

นโยบายมีนอย 

 
ความเห็นเชิงนโยบายท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒินําเสนอ ยังไม
นําสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และยังไมมีการรายงานใหทราบเทาท่ีควร 

2. การกําหนดนโยบาย การใหขอเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนหน่ึงไมเขาใจบริบท ขอจํากัด และศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยและสวนงาน การกําหนดนโยบาย การใหขอเสนอแนะใน
บางเรื่อง มหาวิทยาลัยและสวนงานจึงไมสามารถนําไปปฏิบัติได  
   (ขอเสนอแนะ: 1. ควรเปดโอกาสใหมีการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับ
มหาวิทยาลัยหรือสวนงานตางๆ เพ่ือใหเกิดการความเขาใจบริบทและ
ขอจํากัดมากข้ึน เพ่ือใหขอเสนอแนะเปนประโยชน สามารถนําไปปฏิบัติได  
 2. ควรใหผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสรรหา มีบทบาทในการติดตาม 
การดําเนินงานของสวนงานอยางตอเน่ือง โดยทํางานรวมกับคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานของสวนงานฯ หรือพิจารณากลไกอ่ืนท่ี
จะใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมีโอกาสทํางานใกลชิดกับสวน
งานมากข้ึน) 

      
6. การนําขอเสนอแนะจากการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2560 มาปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน 

           ในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2560 ไดใหขอเสนอแนะตอการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย และงานในดานตางๆ  
        คณะกรรมการ ไดใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สรุปการดํา 3 1เนิน 3 1การท่ีไดนําไปปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานแลว แตขอมูลอาจจะไมครอบคลุมท้ังหมด ซ่ึงไดสรุปมาดังนี้ 

ขอเสนอแนะจากการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2560  

สรุปการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  

1. การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย ได
ปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทความรับผิดชอบได
ครบถวน แตควรพัฒนาการดําเนินงานใหมาก
ข้ึนโดยเฉพาะการกําหนดนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหมีความชัดเจน เนนการมีสวน
รวมของประชาคม และเผยแพรใหทราบมาก

1. สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาท้ังในระดับสภา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสวนงาน อยางเปนระบบโดยไดกําหนดไวใน
ขอบังคับฯ อาทิ 
  1.1 กอนการสรรหาผูบริหารในทุกระดับ จะตองนําเสนอสถานภาพ
สถานการณของสวนงาน ซึ่งมาจากการประชุมระดมความคิดของบุคลากร 
และสภามหาวิทยาลัยจะตองกําหนดนโยบาย เปาหมาย ผลสัมฤทธ์ิการ
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ขอเสนอแนะจากการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2560  

สรุปการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  

ข้ึนผานสื่อตางๆ        พัฒนา และมอบใหคณะกรรมการสรรหานําไปใชประกอบการสรรหา  
   1.2 กําหนดใหผูบริหารท่ีเขามาดํารงตําแหนงใหม จะตองนําเสนอ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย สวนงานตอสภามหาวิทยาลัย   
2. แผนพัฒนาท่ีไดรับความเห็นชอบแลวจะเผยแพรในรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย เว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

2 . ง า น ด า น วิ ช า ก า ร  ห ลั ก สู ต ร  ส ภ า
มหาวิทยาลัยควรทําหนาท่ีในการกําหนด
นโยบายการพัฒนานักศึกษาใหมากข้ึน  
 

สภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานวิชาการ หลักสูตร การ
พัฒนานักศึกษาอยางตอเน่ือง อาทิ  
1. การประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร
มหาวิทยาลัย  
2. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวาระตางๆ ซึ่งอาจจะไมใชวาระเรื่อง
หลักสูตรโดยตรง อาทิ วาระแผนพัฒนาสวนงาน เรื่อง การเปดหลักสูตร
นานาชาติ การสนับสนุนหลักสูตรท่ีมีคุณคา การพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษา และการแกไขปญหานักศึกษาท่ีลดลง การปรับรูปแบบการเรียน
การสอน เปนตน 
3. ผานคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดํา เนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงานฯ 

3. การกํากับ ติดตามการดําเนินงาน ควรปรับ
วิธี อาทิ การจัดลําดับความสําคัญเรงดวน การ
ติดตามอยางตอเน่ืองและเนนเชิงผลลัพธ 

สภามหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตาม เรื่องสําคัญเรงดวนมากข้ึน อาทิ การ
ปรับปรุงวังทาพระ 

4. การประเมินผูบริหาร ควรเนนการนําไปใช
ประโยชน ดําเนินการใหทันตามเวลาท่ีกําหนด
ในขอบังคับ 

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ และการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งานฯ สามารถดําเนินการไดตามเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับฯ 
2. คณะกรรมการติดตาม และประเมินฯ ไดเนนใหนําผลการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาการทํางาน โดยกําหนด
เปนตัวช้ีวัดความสําเร็จในการติดตาม และประเมินผลปตอไป 

5. ควรเนนการสื่อสาร การทํางานท่ีมีสวน
รวมกับบุคลากร นักศึกษาใหมากข้ึน อาทิ 
ควรจัดประชุมสภาฯ สัญจร รับฟงความ
คิดเห็น และปญหาตางๆ        

มีชองทางในการสื่อสารและการมีสวนรวมกับบุคลากรมากข้ึน โดยผาน
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 
และคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานฯ ซึ่ง
จะเชิญบุคลากร นักศึกษา ผูทรงคุณวุฒิมาสนทนากลุมทุกป  

6. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ควรมีวาระ
เชิงนโยบายมากข้ึนและบริหารการประชุมใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

การประชุมสภามหาวิทยาลยัในรอบปท่ีผานมาเริ่มมีวาระเชิงนโยบายเพ่ิมข้ึน  

7 . ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห สํ า นั ก ง า น ส ภ า
มหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งมากข้ึน 

1. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดรับจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิม 1 ตําแหนง เพ่ือ
รองรับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน 
2. มีการจัดสงบุคลากรไปอบรมพัฒนาในเรื่องท่ีสอดคลองกับภารกิจของ
หนวยงาน ท้ังน้ีควรสนับสนุนเรื่องการพัฒนาบุคลากรใหมากข้ึน 
3. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
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7. สรุปขอมูลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

 คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง เปนเครื่องมือและกลไกท่ีสําคัญในการชวย
พิจารณากลั่นกรองการทํางานของสภามหาวิทยาลัย และใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพ่ือประกอบพิจารณา
ของสภามหาวิทยาลัยใหมีความรอบคอบ และรวดเร็วมากข้ึน 
            ในระหวางเดือนสงิหาคม 2560 – สิงหาคม 2561 คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
จํานวน 13 ชุด ไดชวยพิจารณากลั่นกรองการทํางาน แลวนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยสรุปดังนี้ 

คณะกรรมการชดุตางๆ  
ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง 

สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ  
(ประมวลจากงานท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย) 

1.  คณะกรรมการ พิจารณานโยบายและการ
บริ ห า ร ง าน เ พ่ื อก า รปรั บ เ ปลี่ ย นสถานะของ
มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
(นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย 
เปนประธานกรรมการ)                      

1. ราง ขอบังคับ จํานวน 11 ฉบับ 
2. ราง ระเบียบ จํานวน 3 ฉบับ 
3. ราง ประกาศ จํานวน 2 ฉบับ 
4. พิจารณาโครงสรางองคกร/ศูนย/สถาบัน/สํานัก จํานวน 1 
หนวยงาน 
5. เรื่องท่ีมหาวิทยาลัยขอหารือ จํานวน 2 เรื่อง 

2. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือ
การปรับ เปลี่ ยนสถานะของมหาวิทยาลัย เปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
(นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธานกรรมการ) 

ราง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ เก่ียวกับการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 19 ฉบับ 
(ระเบียบ 4 ฉบับ ขอบังคับ 14 ฉบับ ประกาศ 1 ฉบับ) 
 

3. คณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปน
ประธานกรรมการ) 

พิจารณา ราง ขอบังคับ ประกาศ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา จํานวน 5 ฉบับ (ขอบังคับ 4 ฉบับ ประกาศ 1 ฉบับ) 

4. คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทาง
การเงิน  
(นางดวงสมร วรฤทธ์ิ เปนประธานกรรมการ) 

1. กลั่นกรองงบประมาณรายรับและรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
    ขอเสนอแนะ: มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมสัดสวนของงบประมาณงาน
นโยบายเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง (อาจจะเพ่ิม
วงเงินไปสูงสุดประมาณ 30% ของประมาณการเงินรายรับ)  
2. ราง ระเบียบ เก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
จํานวน 2 ฉบับ 

5. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ี
ของอธิการบดี   
(นายสุมนต สกลไชย เปนประธานกรรมการ) 

1. ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  
2. เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอสภามหาวิทยาลัย  
3. ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

6. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ  
(ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน เปนประธาน
กรรมการ) 
 

1. ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ี
เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 
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คณะกรรมการชดุตางๆ  
ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง 

สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ  
(ประมวลจากงานท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย) 

7. คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
(นางพรรณขนิตตา บุญครอง เปนประธานกรรมการ) 

1. การติดตามรายงานการสอบบัญชีและงบการเงิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
2. การติดตามการดําเนินงานของฝายบริหารในการแกไขขอสังเกต
ในรายงานการสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน ประจําป 2558 และขอสังเกตจากการตรวจสอบ
งบการเงิน ป 2558 
3. การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ดานการเงิน
การบัญชีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
4. การพิจารณากฎกติกาเก่ียวกับระบบการคลัง และระบบการ
ตรวจสอบภายใน 
5. การกํากับดูแลสํานักงานตรวจสอบภายใน 
6. การบริหารโครงสรางดานการเงินและการบัญชี และการพัฒนา
บุคลากรดานการเงิน การบัญชีและการตรวจสอบภายใน 
7. การทบทวนการนํามาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการท่ีมีสวนได
เสียสาธารณะมาใชในการบันทึกบัญชี 

8. คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
(ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว เปนประธาน
กรรมการ (กลุมสาขาวิทยาศาสตร) 
ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท เปนประธาน
กรรมการ (กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ) 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม เปน
ประธานกรรมการ (กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษย 
ศาสตร)) 

(1) การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 
140 หลักสูตร (2) การปรบัปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสราง
และสาระสําคัญของหลักสูตร จํานวน 68 หลักสูตร (3) การเปด
หลักสูตรใหม จํานวน 5 หลักสูตร (4) การปดหลักสูตร จํานวน 7 
หลักสูตร และ (5) การเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ 
จํานวน 2 หลักสูตร 

9. คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  
(ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปน
ประธานกรรมการ) 

พิจารณาการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 63 ราย 
จําแนกเปน (1) ผูชวยศาสตราจารย 43 ราย (2) รองศาสตราจารย 
13 ราย (3) ศาสตราจารย 7 ราย  

10.คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(นายสุมนต สกลไชย เปนประธานกรรมการ) 

พิจารณา ราง แผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สวนตอขยายจากแผนอัตรากําลัง
บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 2556-2561)) ตามท่ี
มหาวิทยาลัยเสนอ 

11. คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  
(ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปน
ประธานกรรมการ) 

พิจารณาเรื่องอุทธรณและรองทุกขท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัยรอง
มา จํานวน 1 ราย (2 ประเด็น)  

12. คณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงาน
ทางวิชาการในการตอเวลาราชการใหแกขาราชการ
พลเร ือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท เปนประธาน
กรรมการ) 

กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการตอเวลาราชการฯ 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร สายวิชาการท่ีเปลี่ยนสถานภาพ
มาจากขาราชการ จํานวน 1 ราย และเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา 

13. คณะกรรมการท่ีปรึกษาในการปรับปรุงและ
พัฒนาพ้ืนท่ีวังทาพระ  

1. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยดําเนินการ จํานวน 2 ชุด  
2. พิจารณาระยะเวลาปรับปรุงพ้ืนท่ีวังทาพระ โดยกําหนดควรแลว
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คณะกรรมการชดุตางๆ  
ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง 

สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ  
(ประมวลจากงานท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย) 

(นายอภิสิทธ์ิ ไลสัตรูไกล เปนประธานกรรมการ) 
 

เสร็จภายใน 18 เดือนหลังจากการทําสัญญาจาง  
3. พิจารณาแนวทางการจัดทําสัญญาจางกับผูรับเหมา 
4. รายงานความคืบหนาใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะ 

 
8. ขอมูลสถิติตางๆ เกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

        ในชวงเดือนสิงหาคม 2560 – สิงหาคม 2561 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุม จํานวน รวม 11 ครั้ง 
มีขอมูลเก่ียวกับการประชุม โดยสรุปดังนี้  
1. ระยะเวลาในการประชุม โดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ 2 ช่ัวโมง 57 นาที 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เขารวมประชุมโดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ 28 คน จากท้ังหมด 31 คน คิดเปนรอยละ 90.62 
3. บรรยากาศการประชุมโดยภาพรวมเปนไปอยางสรางสรรค มีการแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง กรณีมีความคิดเห็น
แตกตาง ประธานจะเปดโอกาสใหอภิปราย แสดงความคิดเห็นอยางท่ัวถึง และหาขอยุติรวมกัน 
4. จํานวนวาระการประชุม มีท้ังหมด 236 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละประมาณ 21 เรื่อง จําแนกตามลําดับดังน้ี 
 1) วาระเพ่ือพิจารณา             รอยละ 39.4  
 2) วาระเพ่ือทราบ      รอยละ 37.71  
 3) วาระเพ่ือพิจารณาทักทวง    รอยละ 15.25 
 4) วาระเชิงนโยบาย                             รอยละ 3.39 
      5) วาระอ่ืนๆ               รอยละ 3.39 
5. มหาวิทยาลัยขอถอนวาระการประชุม จํานวน 4 เรื่อง คือ 1) เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน 2 เรื่อง และ 2) เรื่อง ราง ขอบังคับ จํานวน 2 เรื่อง 
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สวนท่ี 4 
สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

 
 การเก็บขอมูลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย มี 2 สวน คือ การตอบแบบสอบถาม และ
การสนทนากลุม โดยมีกรอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยใน 5 มิต ิ
 คณะกรรมการไดนําขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม และการสนทนากลุม มาสรุปและนําเสนอเปน 
5 สวน คือ 
 1. สรุปขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม 
 2. สรุปขอมูลจากการสนทนากลุม  
 3. สรุปความสอดคลองระหวางขอมูลจากขอสังเกต ขอเสนอแนะ จากการตอบแบบสอบถาม และ
สนทนากลุม 
 4. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
 5. สรุปขอเสนอแนะท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม และสนทนากลุมตอการทํางานของมหาวิทยาลัย  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สรุปขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม 

 1.1 จากการตอบแบบสอบถามการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ของนายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 21 คน จากจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 72.41 (รายละเอียดสวนท่ี 
2 ตารางท่ี 3 หนา 8) สรุปคะแนนการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยไดตามตารางท่ี 4 ดังนี้   

 ตารางท่ี 4 คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

คําถาม 
สรุปผล 

 S.D. ความหมาย 

ดานท่ี 1 ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 3.95 0.77 มาก 

1. ทานคิดวาจํานวนวาระการประชุมแตละครั้งมีความเหมาะสมเพียงใด 4.14 0.57 มาก 
2. ทานคิดวาระยะเวลาในการประชุม และการบริหารจัดการเวลาในแตละเรื่องมี
ความเหมาะสมเพียงใด 

3.81 
 

0.60 
 

มาก 

3. ทานคิดวาสภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับวาระเชิงนโยบายเพียงใด 3.76 1.09 มาก 
4. ทานคิดวาในการประชุมไดเปดโอกาสใหมีการอภิปราย แสดงความคิดเห็นอยางเทา
เทียมกันและท่ัวถึงเพียงใด 

3.95 
 

0.80 
 

มาก 

5. ทานคิดวาบรรยากาศการประชุมอยูบนพ้ืนฐานของการใหเกียรติ เปนไปอยาง
สรางสรรคเพียงใด   

4.43 
 

0.51 
 

มาก 

6. ทานคิดวาการประชุมสภามหาวิทยาลัยในแตละครั้ง ไดขอเสนอแนะเชิงการพัฒนา 
เชิงนโยบายท่ีเปนประโยชนตอการแกไขปญหาและพัฒนามหาวิทยาลัยเพียงใด 

3.62 0.67 มาก 

ดานท่ี 2 การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และการกํากับติดตามการ
ดําเนินการตามมติของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

3.58 0.71 มาก 

7. ทานคิดวาระบบ และกลไกการกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และการ
ถายทอดสูมหาวิทยาลัย สวนงาน มีประสิทธิภาพเพียงใด 

3.48 
 

0.75 
 

ปานกลาง 
 

8. ทานคิดวาสภามหาวิทยาลัยไดทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย สวนงานเพียงใด 

3.81 
 

0.75 
 

มาก 
 

9. ทานคิดวาระบบ กลไกการกํากับ ติดตามการดําเนินการตามมติของสภา
มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมเพียงใด 

3.71 
 

0.67 
 

มาก 
 



คําถาม 
สรุปผล 

 S.D. ความหมาย 

10. ทานคิดวาการกํากับ ติดตามการดําเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย มี
ประสิทธิภาพเพียงใด 

3.43 0.68 ปานกลาง 

ดานท่ี 3 การทํางานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 4.21 0.55 มาก 
11. ทานคิดวาระยะเวลาในการจัดสงระเบียบวาระการประชุมมีความเหมาะสม
เพียงใด 

4.19 0.60 มาก 

12. ทานคิดวาคุณภาพของระเบียบวาระ เอกสารประกอบมีความครบถวน สมบูรณ
เพียงใด 

4.10 
 

0.62 
 

มาก 

13. ทานคิดวาการสรุปรายงานการประชุม มีความถูกตอง ครบถวน ชัดเจน เพียงใด 4.24 0.62 มาก 
14. ทานคิดวาการทํางานของบุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัยในการสนับสนุน
ภารกิจของสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพเพียงใด 

4.14 
 

0.36 
 

มาก 

15. ทานคิดวาการอํานวยความสะดวกแกกรรมการสภามหาวิทยาลัยชวงกอนการ
ประชุม ระหวางการประชุม และภายหลังการประชุมมีประสิทธิภาพเพียงใด 

4.38 0.50 มาก 

ดานท่ี 4 คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง 4.06 0.69 มาก 
16. ทานคิดวาคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง มีความครอบคลุม 
และสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยเพียงใด 

4.24 
 

0.44 
 

มาก 

17. ทานคิดวาองคประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสมเพียงใด 4.00 0.63 มาก 
18. ทานคิดวาการทํางานของคณะกรรมการในภาพรวมมีประสิทธิภาพเพียงใด 4.05 0.50 มาก 
19. ทานคิดวากลไก สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการชุดตางๆ มีประสิทธิภาพ
เพียงใด 

3.95 1.00 มาก 

ดานท่ี 5 การปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 4.07 0.79 มาก 
20. ทานมีความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยและของตนเอง
เพียงใด 

4.29 
 

0.72 
 

มาก 

21. ทานไดศึกษา คนควาขอมูล และอานวาระการประชุมกอนท่ีจะเขารวมการ
ประชุมเพียงใด 

3.81 0.60 มาก 

22. ทานไดซักถาม แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะท่ีชวยในการแกไขปญหาและ
พัฒนามหาวิทยาลัย เพียงใด 

3.86 
 

0.91 
 

มาก 

23. ทานไดมีการติดตาม สอบถามความคืบหนาในการดําเนินงานดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยเพียงใด   

3.71 
 

0.78 
 

มาก 

24. ทานยอมรับความคิดเห็น เสียงสวนใหญของการประชุม 4.33 0.66 มาก 
25. ทานมีสวนในการเสนอ ผลักดัน ขับเคลื่อนนโยบายท่ีสําคัญๆ ของมหาวิทยาลัย    3.86 0.96 มาก 
26. ทานไดใหเวลาและใหความสําคัญ กับการทําหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เพียงใด 

4.24 
 

0.70 
 

มาก 

27. ทานเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ 4.48 0.60 มาก 
ดานท่ี 6 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร 4.10 0.61 มาก 
28. ทานคิดวาความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร ในการทํางาน
รวมกันมีเพียงใด 

4.19 
 

0.51 
 

มาก 
 

29. ทานคิดวาสภามหาวิทยาลัยไดชวยสนับสนุน ผลักดันนโยบายของมหาวิทยาลัย
เพียงใด 

4.19 
 

0.68 
 

มาก 
 

30. ทานมีความเขาใจในบริบทของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพียงใด 4.10 0.54 มาก 
31. ทานใหความสําคัญและเขารวมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึนอยางสม่ําเสมอ 3.90 0.70 มาก 

สรุปผลในภาพรวม 4.01 0.73 มาก 
 (รายละเอียดคะแนนการตอบแบบสอบถามฯ ภาคผนวก 5 หนา 91)   
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 หมายเหตุ เกณฑคะแนนเฉลี่ยและการแปลความหมาย 
คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
4.51 - 5.00 มากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 มาก 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 
1.51 - 2.50 นอย 
1.00 - 1.50 นอยท่ีสุด 

 

         จากตารางท่ี 4 สรุปไดดังนี้  
 คะแนนการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในภาพรวมอยูใน ระดับมาก โดยมีรายละเอียด
ในแตละดานดังนี้ 
           1. ดานท่ี 1 ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย พบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
 สวนใหญมีความเห็นวา บรรยากาศการประชุมอยูบนพ้ืนฐานของการใหเกียรติ เปนไปอยาง
สรางสรรค โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในแตละครั้งมีความเหมาะสม โดยควรเพ่ิมในเรื่องขอเสนอแนะ
เชิงการพัฒนา เชิงนโยบายท่ีเปนประโยชนตอการแกไขปญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย  
          2. ดานท่ี 2 การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และการกํากับติดตามการดําเนินการตาม
มติของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย พบวาอยูในระดับมาก 2 ขอ ระดับปานกลาง 2 ขอ 
 สวนใหญมีความเห็นวา สภามหาวิทยาลัยไดทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย สวนงาน โดยควรเพ่ิมเรื่องการกํากับ ติดตามการดําเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย  
        3. ดานท่ี 3 การทํางานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย พบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
 สวนใหญมีความเห็นวา มีการอํานวยความสะดวกแกกรรมการสภามหาวิทยาลัยชวงกอนการ
ประชุม ระหวางการประชุม และภายหลังการประชุมท่ีดีมาก โดยควรเพ่ิมในเรื่องคุณภาพของระเบียบวาระ 
เอกสารประกอบใหมีความครบถวน สมบูรณมากข้ึน 
        4. ดานท่ี 4 คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง พบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
 สวนใหญมีความเห็นวา คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง มีความครอบคลุม 
และสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย โดยควรเพ่ิมในเรื่องกลไก สนับสนุนการทํางานของ
คณะกรรมการชุดตางๆ  
          5. ดานท่ี 5 การปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
 สวนใหญไดเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยอยางสมํ่าเสมอ โดยควรเพ่ิมในเรื่องการติดตาม 
สอบถามความคืบหนาในการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย  
 6. ดานท่ี 6 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร พบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
 สวนใหญมีความเห็นวา ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารในการทํางาน
รวมกันมีมาก และสภามหาวิทยาลัยไดชวยสนับสนุน ผลักดันนโยบายของมหาวิทยาลัย และอาจเพ่ิมในเรื่อง
การใหความสําคัญและเขารวมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึนอยางสมํ่าเสมอ 
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 1.2 สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
 แบบสอบถามมีขอคําถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามไดมีขอเสนอแนะใน
ดานตางๆ โดยสรุปดังนี้ 

            ดานท่ี 1 ประสิทธิภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ดาน/ประเด็น ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

1.. วาระการประชุม 
วาระเชิงนโยบายมีจํานวนนอย  

ควรมีวาระเชิงนโยบายมากข้ึน  
 

2. การประชุม/บรรยากาศ 
ปญหาท่ีนํามาอภิปรายสวนใหญ

เปนปญหาทางการบริหารงานภายใน
ของมหาวิทยาลัย 

1. บรรยากาศการประชุมดีมาก 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรมีการประชุมกลุมยอยกับผูบริหาร  
3. เรื่องเพ่ือทราบ เรื่องเก่ียวกับงานประจําดานการบริหาร ควรดําเนินการกอนการ
ประชุม เพ่ือรักษาเวลา และใหเวลากับการอภิปรายมากท่ีสุด 
4. ขอเสนอแนะเชิงการพัฒนา เชิงนโยบายท่ีเปนประโยชนมาก ควรกําหนดให
ชัดเจนวาหนวยงานใดควรเปนผูรับผิดชอบ เพ่ือความชัดเจน และการกํากับติดตาม
การทํางานตอไป 

4. ระยะเวลาในการประชุม 1. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการประชุมมากกวาน้ี 
2. ควรมีการจัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับวาระ และควรมีการควบคุมเวลาใหมากข้ึน 

5. การประชุมสภามหาวิทยาลยัสญัจร 1. ควรจัดประชุมในสถานท่ีอ่ืนของมหาวิทยาลัยดวย เชน นครปฐม เพ่ือใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไดมีโอกาสพบผูบริหาร บุคลากร นักศึกษาดวย 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรไปพบปะสวนงาน หนวยงานตางๆ ใหมากข้ึน 

6.การประชุมระดมความคดิ  ควรจัดใหมีการประชุมระดมความคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมากข้ึน 

 ดานท่ี 2 การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และการกํากับติดตามการดําเนินการตาม 
มติของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ดาน/ประเด็น ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
1. นโยบายของสภามหาวิทยาลัย 1. ควรมีการทบทวนนโยบายปละ 1 ครั้ง 

2. ควรมีนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยในระยะยาว 
ใหชัดเจน 
3. ควรถายทอดสูระดับลาง และมีสื่อสารมากข้ึน 
4. ควรเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธนโยบายของสภามหาวิทยาลัย สูสวนงาน  
ใหมากข้ึน 

2. แผนพัฒนา 1. ควรใหเวลากับการพิจารณาแผนพัฒนาสวนงานท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยให
มากข้ึน 
2. ควรสนับสนุนนโยบายระดับคณะใหเกิดผลในการปฏิบัติตามตัวช้ีวัดท่ีคณะเสนอ 

3. ระบบการกํากับ ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามมติ 

 

1. การกํากับ ติดตามควรเนนผลลัพธ มากข้ึน และดําเนินการอยางตอเน่ือง  
2. การรายงานผลการดําเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
(อธิการบดี) ควรช้ีแจงดวยตนเองสั้นๆ นาจะเปนประโยชนมากข้ึน 

  ดานท่ี 3 การดําเนินการของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ดาน/ประเด็น ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

1. ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยภาพรวมปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพด ี
2. เอกสารประกอบการประชุม 

 มีจํานวนมากเกินไป 80% ไมได
อาน หรือใชประโยชน 

1. ควรลดจํานวนเอกสารลง และใช IT ใหมากข้ึน  
2. การประชุมในแตละเรื่องควรมีการวิเคราะห สรุปประเด็นสําคัญใหท่ีประชุมทราบ 
เพ่ือลดเวลาในการทําความเขาใจ และมีเวลาคิดและใหขอเสนอแนะมากข้ึน 

34 



ดาน/ประเด็น ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
3. ควรเตรียมขอมูลและใหขอมูลประกอบการพิจารณามากข้ึน 
4. วาระเก่ียวกับการรองทุกข มีขอมูลจํานวนมาก และยากแกการทําความเขาใจ 
ควรสรุปรวบยอดเพ่ือใหเขาใจงายข้ึน 

              ดานท่ี 4 คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
ดาน/ประเด็น ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

1. การปฏิบัติงาน 
การทํางานท่ีแทจริงของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย คือการทําหนาท่ี
เปนคณะกรรมการชุดตางๆ เพราะ
ตองใหเวลาในการพิจารณา และให
ขอเสนอแนะในรายละเอียดของแตละ
เรื่อง 

 
1. ควรมีอนุกรรมการมาชวยทํางานสนับสนุน และเนนบุคลากรรุนใหมใหมาชวย
ทํางานสวนกลางใหมากข้ึน 
2. ควรมีการนําเสนอปญหาท่ีพบจากการปฏิบัติงาน และการแกไขปญหาใหทราบ
ดวย 

 ดานท่ี 5 การปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ดาน/ประเด็น ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

1. การปฏิบัติหนาท่ี 
 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรทําหนาท่ีในระดับนโยบาย ไมควรกาวลวงงาน
บริหารซึ่งเปนบทบาทของมหาวิทยาลัย 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย    
จํานวนกรรมการสภาฯ ประเภท

คณาจารยประจํามีจํานวนนอยไป 
การแสดงความคิดเห็น การออกเสียง
ไมมีนํ้าหนักเทาท่ีควร 

1. ควรมีผูบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเปนมืออาชีพ ในการมาชวยพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมีความรู ประสบการณหลายดาน ควรใช
ประโยชนจากผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนางานในดานตางๆ ใหมากข้ึน 
3. ความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แมบางเรื่องจะเปนเสียงสวนนอย แต
หากเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญก็ควรนําไปดําเนินการดวย  

3 . ภาระงานของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา  

ยังไมมีการกําหนดภาระงานของ
อาจารย ท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจํา 

 
 

ควรมีการกําหนดภาระงานข้ันต่ําของอาจารยท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําดวย เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน 

4. ก า ร พั ฒ น า ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรไดรับโอกาสไปอบรมแนวทางการทํางาน และ
มาตรฐานตางๆ จากองคกรสมาคมหรือสมาคมวิชาชีพ เชน ก.ล.ต. IOD สถาบัน
สงเสริมกรรมการบริษัทไทย รวมท้ังในตางประเทศท่ีมีหลักสูตร เชน สิงคโปร อังกฤษ 
เพราะประสิทธิภาพการทํางานเปนสิ่งสําคัญมาก รวมท้ังจรรยาบรรณตางๆ ท่ี
กรรมการควรทราบในการปฏิบัติหนาท่ี 

 ดานท่ี 6 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย 
ดาน/ประเด็น ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

ความสัมพันธกับผูบริหาร 
โดยภาพรวมดี มีความรวมมือใน

การทํางานดี  

1. ควรระมัดระวังเรื่องผลประโยชนแอบแฝง เชน การสรรหาคณบดี 
2. ความสัมพันธควรเปนไปอยางเทาเทียม ใหการยอมรับการทํางานของฝายบริหาร 
3. ควรไปพบปะบุคลากรระดับหัวหนาภาควิชาดวย  
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2. สรุปขอมูลจากการสนทนากลุม  

 จากการเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีเขารวม
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ เขารวมสนทนากลุม โดยแบงเปน 4 กลุม ซ่ึงมีผูเขารวมสนทนา
กลุม จํานวน 31 คน จากจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 60.78 (รายละเอียดสวนท่ี 2 ตารางท่ี 3 หนา 8)    
 คณะกรรมการ ไดนําขอมูลจากการสนทนากลุมของท้ัง 4 กลุม มาสรุปในภาพรวม ใน 5 มิติ (สรุป
สาระสําคัญของการสนทนากลุม จํานวน 4 กลุม อยูในภาคผนวก 6 หนา 96)  โดยสรุปดังนี้ 

     มิติท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

 1.1 การกําหนดทิศทางนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย และถายทอดสูมหาวิทยาลัย 
ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

1. นโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
- สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบาย แตบุคลากร

สวนใหญจะไมทราบ  
- การกําหนดนโยบายยังไมเห็นเดนชัดวาจะพัฒนา

มหาวิทยาลัยไปในทิศทางใด นโยบายใดเปนเรื่องเดน  
- นโยบาย ขอเสนอแนะท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นําเสนอเปนสิ่งท่ีดี แตนโยบายบางเรื่องไมสามารถนําไป
ปฏิ บัติจริงได  เ น่ืองจากไมทราบขอจํา กัด  บริบทของ
มหาวิทยาลัย และสวนงาน 

-  การกําหนดนโยบายบางเรื่องมาจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยท่ีมีลักษณะเปน Individual  

- สภามหาวิทยาลัยมีเวลาจํากัด ท่ีจะพิจารณากําหนด
นโยบาย ขอเสนอแนะ และใหความเห็นชอบเรื่องตางๆ  

-  การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย สวนใหญ
ไมไดพิจารณาถึงงบประมาณท่ีจะตองในการดําเนินการ
เพ่ือใหนโยบายบรรลุเปาหมาย อาทิ จุดแข็งของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรคือดานศิลปะ แตงบประมาณดานศิลปะไดรับ
จัดสรรนอยมาก ทําใหไมสามารถดําเนินการ/จัดโครงการ
ตางๆ ไดตามแผนท่ีกําหนดไว 

- การกําหนดนโยบายในบางเรื่องสภามหาวิทยาลัย ยังไม
มีการศึกษาขอมูลท่ีเพียงพอ เมื่อกําหนดไปแลวทําใหไดรับ
การตอตานและตองนํากลับมาปรับแกไข อาทิ การปรับ
โครงสรางเรื่องภาควิชา  

 
1. ควรเผยแพรนโยบายของสภามหาวิทยาลัยใหผูบริหาร 
บุคลากรรับทราบใหมากข้ึน  
2. สภามหาวิทยาลัยควรกําหนดใหชัดเจนวาจะมีนโยบาย
อะไรบาง และจะเนนนโยบายเรื่องใด แลวใหการสนับสนุน
ผลักดันอยางตอเน่ือง 
3. ควรมีการทบทวนนโยบาย เปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 
อยางตอเ น่ืองเ พ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมท้ังมีการจัดทํา SWOT ท่ีมี
ขอมูลท่ีครบถวน บนพ้ืนฐานขอมูลความเปนจริง รวมท้ังให
ประชาคมมีสวนรวมดวย  
4. เมื่อสภามหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายใหไปดําเนินการแลว 
ควรพิจารณาเรื่องงบประมาณในการสนับสนุนการทํางาน
ดวยเพ่ือใหนโยบายน้ันๆ บรรลุผล 
5. ควรมีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ และผลงานวิจัยท่ีจะ
ชวยในการวิเคราะห และกําหนดนโยบายในระยะยาว 

2. การกําหนดนโยบาย ทิศทาง การพัฒนาคณะวิชา                  
สวนงาน  

เมื่อสภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะ การพัฒนาคณะ
วิชา สวนงาน แลว กลไกการติดตามวาคณะวิชา สวนงาน นํา
ขอเสนอแนะ นโยบาย ไปดําเนินการหรือไมยังไมชัดเจน  

 
 
ควรมอบหมายใหอธิการบดีชวยเปนผูกํากับติดตามคณะวิชา 
สวนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัย  

3. กลไกการถายทอดนโยบาย 
- การถ ายทอดนโยบายจากสภามหา วิทยาลั ยสู

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสูสวนงาน มีความชัดเจน แต
การดําเนินการตามนโยบายอาจมีขอจํากัด      

 
1. ควรเผยแพรนโยบายของสภามหาวิทยาลัยใหผูบริหาร 
บุคลากรรับทราบใหมากข้ึน 
2.  ควรมีการสื่ อสารระหวางคณะวิชา ส วนงานและ
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ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
- ประชาคมสวนใหญไมรับรูนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัย กับสภามหาวิทยาลัย ใหมีความเขาใจท่ีตรงกัน 
ช้ีแจงเหตุผล ขอจํากัดท่ีไมสามารถดําเนินการตามนโยบายใน
บางเรื่องได 

 1.2 การกํากับ ติดตาม และการประเมินผลฯ 
ดาน/ขอสังเกต/ปญหา  ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

1. กลไก การกํากับ ติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี หัวหนาสวนงาน  

- การติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัย อธิการบดี 
หัวหนาสวนงาน การดําเนินการอยางตรงไปตรงมาตาม
ขอเท็จจริง จึงมีประสิทธิภาพดีพอสมควร  

- การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงานฯ มีความซับซอนกวาการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เน่ืองจากมีหลายสวนงาน 
จึงอาจจะตองใชเวลาในการปรับอีกระยะหน่ึง 
 

 
 

1. ควรหาแนวทาง กลไกใหการทํางานของคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 
และคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงานฯ มีความเช่ือมโยงกัน มี Feedback ระหวางกัน  
โดยเฉพาะเมื่อมีประเด็นใหม โอกาส ความกาวหนา จุดออน 
จะไดนําเสนอมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย เพ่ือปรับ
นโยบายใหมีความทันสมัย ทันเหตุการณมากข้ึน นอกจากน้ัน
ยังสงผลถึงการสรรหาอธิการบดีทานตอไปดวย 
2. ควรสะทอนผลการประเมิน ไปสูการใหความชวยเหลือ 
แกปญหา สนับสนุนการดําเนินงานของคณะวิชา สวนงาน ให
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
3. ควรคิดหากลไกท่ีเขาถึงขอมูลเชิงลึก สภาพการปฏิบัติงาน
จริงในคณะวิชาใหมากข้ึน 

2. ขอจํากัดในการติดตาม และประเมินผลฯ 
- สวนงานมีความหลากหลาย และมีบริบทท่ีแตกตางกัน 
- ระยะเวลาในการทํางานคอนขางกระช้ันชิด  
- การเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษา ยังไมไดขอมูลเชิง

ลึกอยางแทจริง 

 
ควรใช วิ ธีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ (ให เจาหนา ท่ีชวย
ดําเนินการ) ควบคูกับการปรับการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
เพ่ือใหสะทอนขอเท็จจริงมากข้ึน อาทิ การเก็บขอมูลโดยใช 
Third Party  

3. การสื่อสารและการมีสวนรวม 
- ชองทางในการสื่อสารและการมีสวนรวมของบุคลากร 

นักศึกษา ในการติดตาม และประเมินผลฯ ยังมีนอย 
- สถานภาพของผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม ตอบ

แบบสอบถาม ในการติดตาม และประเมินผลฯ อาจอยูได
มากกวา 1 กลุม เชน เปนอาจารย และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือเปนท้ังศิษยเกาและอาจารย ทําใหขอมูล 
bias ได  

 
1. ควรมีการประชาสัมพันธ กิจกรรมการรับฟงขอคิดเห็น 
การติดตาม และประเมินผลฯ ใหบุคลากร นักศึกษา ไดทราบ
โดยท่ัวถึงและมมีากข้ึน 
2. ควรกําหนด ตรวจสอบสถานภาพผูเก่ียวของกลุมตางๆ ให
รอบคอบมากข้ึน เพ่ือใหไดขอมูลตรงตามสถานภาพของกลุม
น้ันจริง อาทิ การแจงเง่ือนไขในการเสนอช่ือผูเก่ียวของของ
สวนงานใหมีสถานภาพเดียว 

        1.3 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ี  
ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

1. การพัฒนาดานวิชาการ 
1.1 หลักสูตร 
     สภามหาวิทยาลัย ใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนา

ทางวิชาการ และเริ่มมีการปรับปรุงหลักสูตรบางแลว แตก็ยัง
ไมไดใหเวลาท่ีเพียงพอในการท่ีจะผลักดันใหเกิดการพัฒนา
หลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

 
สภามหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการขับเคลื่อน การให
ทิศทาง และการสนับสนุนใหมากข้ึน เพ่ือใหคณะสามารถ
ขับเคลื่อนได 
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ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1.2 การเรียนการสอน  
      ยังมีขอจํากัดในเรื่องการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชในการเรียนการสอน ซึ่งจะตองเริ่มจากการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาอาจารย 
2. นักศึกษา 

สภามหาวิทยาลัย มีความหวงใยเรื่องการผลิตบัณฑิต 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ดานกายภาพ การใหบริการ
แกนักศึกษา  

 
สภามหาวิทยาลัยควรกํากับ ติดตามและใหมหาวิทยาลัยมี
การรายงานเรื่องน้ีใหมากข้ึน 
 

3. การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
- ยังไมเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังปรับเปนมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ  
- ในภาพรวมยังไมชัดเจนวามหาวิทยาลัยจะไดอะไร 

นักศึกษาจะไดอะไร จากการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
- การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยยัง

ดําเนินการเปนสวนๆ ไมเช่ือมโยง ทําใหไมเห็นภาพรวม
ท้ังหมด  

 
1. สภามหาวิทยาลัยควรชวยผลักดัน และวางกลไกในการ
กํากับติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย เพ่ือชวยใหเห็นการ
เปลี่ยนแปลง หลังจากการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
อยางชัดเจน อาทิ กําหนดใหมหาวิทยาลัยจัดทํา timeline 
เปาหมายการทํางานในแตละเรื่องใหชัดเจน  
2. สภามหาวิทยาลัยชวยผลักดัน ใหมีการดําเนินการปรับท้ัง
ระบบและดําเนินการไปพรอมๆ กัน เพ่ือใหการทํางานมี
เอกภาพและ เห็นภาพรวม ท้ังหมด อาทิ  โครงสร า ง 
งบประมาณ บุคลากร การบริหารจัดการ  

4. ระเบียบ ขอบังคับ  
- การร า ง  ระ เ บียบ ข อ บั งคับ  เ ก่ี ยว กับการ เป น

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ยังมีความเปลี่ยนแปลงนอย 
- การเปดรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรเ ก่ียวกับ

ขอบังคับตางๆ ยังมีนอย โดยเฉพาะเรื่องท่ีมีผลกระทบตอ
สิทธิประโยชน สวัสดิภาพ สวัสดิการของบุคลากร 

 
สภามหาวิทยาลัยควรใหมหาวิทยาลัยไปจัดทํากลไกข้ันตอน 
ชองทาง การรับฟงความคิดเห็นจากประชาคม ใหชัดเจน 
และสื่อสารใหประชาคมทราบ เพ่ือการมีสวนรวม และเพ่ือให
การพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลยัเปนไปดวยความ
รอบคอบมากข้ึน 

5. การบริหารจัดการ 
- การสื่อสารของมหาวิทยาลัย  
- การรับรู ขอมูลขาวสาร ความเขาใจของผูบริหารสวน

งานมีความแตกตางกัน  
- ฐานขอมูล การเขาถึงขอมูล 

 
สภามหาวิทยาลัยควรชวยผลักดันการปรับระบบการบริหาร
จัดการใหทันสมัย มีความเช่ือมโยงกัน เพ่ือการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย อาทิ 

1. การสื่อสารเชิงรุก Engagement ทุกระดับสามารถ
เขาถึงขอมูลท่ีสะดวก รวดเร็ว 

2. ฐานขอมูลตางๆ ควรมีความเ ช่ือมโยงกัน เปน 
Communication Management ท่ีทันสมัย การเขาถึงได
สะดวก รวดเร็ว มีความชัดเจนเพ่ือความเขาใจตรงกัน  

6. การสรรหาหัวหนาสวนงาน 
 

1. ควรมีกลไกการตรวจสอบขอมูล เพ่ือใหคณะกรรมการสรร
หาไดรับขอมูลท่ีถูกตอง เปนกลาง และไมถูกโนมนาวโดยฝาย
ใดฝายหน่ึง 
2. ควรมีฐานขอมูลท่ีเก็บขอมูลเก่ียวกับประวัติบุคลากร 
ผูบริหารกรณีถูกสอบสวน/ตรวจสอบ/รองเรียน เพ่ือใช
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา 
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 1.4 การใชหลักธรรมาภิบาลในการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
หลักธรรมาภิบาล/ความหมาย ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

1. หลักประสิทธิผล  (Effectiveness)  ประสิทธิภาพการทํางานของสภามหาวิทยาลัย สวนหน่ึงมาจาก 
- การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งอาจมีขอจํากัดบาง 

อาทิ ขอมูลไมเพียงพอ การเขาถึงขอมูลทําไดจํากัด  
- การทํางานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  ไมไดใหขอเสนอแนะ 
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  ไมไดใหขอเสนอแนะ 
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

 
1. ควรพิจารณาถึงการชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการใชขอบังคับท่ี
มีจุดบกพรอง เสียสิทธิประโยชน หรือไมไดรับความเปนธรรม 
2. ควรเพ่ิมขอบังคับท่ีระบุถึงความรับผิดชอบของผูบริหาร เมื่อมีการ
ตัดสินใจท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอการบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัย 
เชน กรณีการปรับปรุงวังทาพระ หรือออกขอบังคับท่ีสงผลกระทบและ
กอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย 

5. หลักความโปรงใส (Transparency) 
 

1. สภามหาวิทยาลัยไมคอยมีผลประโยชนกับมหาวิทยาลัย แตเนนไปท่ี
บทบาทเชิงสนับสนุนการทํางาน ไมคอยกาวลวงการบริหาร มีความ
ประนีประนอมสูง 
2. การอุทธรณรองทุกข ควรมีชองทางการสื่อสารการท่ีปกปองสิทธ์ิของ
ผูรองทุกขใหแพรหลายมากข้ึน เพ่ือสรางความเช่ือมั่นในกระบวนการ
อุทธรณ 
3. ควรประชาสัมพันธชองทางในการเขาถึงขอมูลใหมากข้ึน 

6. หลักการมีสวนรวม (Participation) 
 

สภามหาวิทยาลัยอนุญาตใหคณบดี ผูอํานวยการ ผูอํานวยการกอง เขา
รวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ ทําใหเกิดความ
โปรงใส ลดปญหาในการสื่อสารไดมาก 

7. หลักการกระจาย (Decentralization) ไมไดใหขอเสนอแนะ 
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ไมไดใหขอเสนอแนะ 
9. หลักความเสมอภาค (Equity) ไมไดใหขอเสนอแนะ 
10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus 
Oriented) 

ไมไดใหขอเสนอแนะ 

 
         มิติท่ี 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย   

 2.1 ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

1. จํานวนการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนละ 1 ครั้ง มีความ

เหมาะสม แตการบริหารจัดการเวลาในการประชุมอาจยังไม
เหมาะสมเทาท่ีควร 

 
1. วาระท่ีนําเขาท่ีประชุม ควรมาจากคณะกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง เดือนละ 1 ชุด  
2. ควรพิจารณาลดวาระประเภทงานประจําลง โดยอาจจะ
พิจารณามอบอํานาจ สั่งการ มอบหมายใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการแทนในเรื่องท่ีสามารถดําเนินการได 

2. การอภิปราย แสดงความคิดเห็น 
- สภามหาวิทยาลัยเปดกวางในการแสดงความคิดเห็น แต

ยังไมคอยท่ัวถึง โดยผูแสดงความคิดเห็นสวนใหญจะเปน

 
ควรใหคณะวิชา สวนงาน ใชโอกาสในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย แสดงความคิดเห็น เริ่มตนเสนอประเด็นมาก

39 



ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร แสดงความ
คิดเห็นนอย ซึ่งสวนหน่ึงอาจจะมาจากการท่ีเรื่องท่ีพิจารณา
น้ันๆ ไดมีการอภิปรายในท่ีประชุมระดับมหาวิทยาลัยแลว 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยบางทานใหขอเสนอแนะไม
ตรงกับเรื่องท่ีพิจารณาอยู และขอเสนอแนะในบางเรื่อง
มหาวิทยาลัย สวนงานไมสามารถดําเนินการได เน่ืองจากขาด
ทรัพยากร บริบทท่ีไมเอ้ืออํานวย 

ข้ึน 
 

3. การพิจารณาลงมติ 
บางครั้งการพิจารณาลงมติ มาจากผูอภิปรายนํา โดยไมได

ศึกษาขอมูล รายละเอียดใหรอบคอบและชัดเจน   
 

 
สภามหาวิทยาลัยควรมีการคุย หารือนอกรอบกอนการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยเนนวาระท่ีสําคัญๆ เพ่ือให
รับทราบขอมูล รายละเอียดท่ีรอบดาน และชัดเจนมากข้ึน 
และใชชวยประกอบการพิจารณาลงมต ิ

4. สถานท่ีจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย 
สวนใหญจัดท่ีตลิ่งชัน 

 

 
ควรเปลี่ยนสถานท่ีจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยไปท่ีคณะวิชา
บางเพ่ือใหคณะไดมีโอกาสนําเสนอผลงาน ความกาวหนา 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดเขาใจบริบทของคณะวิชา 
สวนงานตางๆ มากข้ึน 

5. วาระเชิงนโยบาย 
- ยังมีนอยเกินไป 
- ยังใหความสําคัญกับการติดตามการดําเนินงานตามแผน

ของคณบด ีหัวหนาสวนงานนอย 

 
1. ควรเพ่ิมวาระเชิงนโยบาย และใหเวลากับการพิจารณา 
อภิปราย หารือเชิงนโยบายใหมากข้ึน อาทิ 

- อ าจ ใ ช เ ว ล า นอ ก เ ห นื อ จ า ก กา รป ร ะ ชุ มส ภ า
มหาวิทยาลัย นัดประชุมเพ่ิมเติม นอกรอบ  

- ปรับใหวาระเชิงนโยบายไปเปนวาระตนๆ  
- ลดจํานวนวาระท่ีเปนงานประจําลง 
- บริหารจัดการเวลาเพ่ือใหมีเวลาในการพิจารณาให

ขอเสนอแนะเรื่องเชิงนโยบายใหมากข้ึน 
2. ควรมีการติดตามการดําเนินงานตามแผนของคณบดี 
หัวหนาสวนงานท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัย หลังจากมาดํารง
ตําแหนงวาสามารถดําเนินการไดตามแผนหรือไม มีปญหา 
อุปสรรค อะไรบาง เพ่ือสภามหาวิทยาลัยจะไดใหขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ แนวทางแกไขปญหา 

6. บรรยากาศในการประชุมสภามหาวิทยาลัย     
 

- บรรยากาศการประชุมดีข้ึนมาก มีความเปนมิตร 
- ใชเวลาในการประชุมนอยลง 

7. เอกสาร 
เอกสารประกอบการประชุมมีคอนขางมาก  
 

1. ควรลดจํานวนเอกสารลง เนนใช QR Code ใหไปดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมเอง 
2. ควรปรับปรุง แฟม พ.ร.บ. ประกอบการพิจารณาให
เขาถึงไดงายข้ึน 
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          2.2 คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

1. คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  และ
องคประกอบของคณะกรรมการ 

- คณะกรรมการมี จํ านวนหลาย ชุด เ กิน ไป  และ
ผูทรงคุณวุฒิมีเวลาคอนขางจํากัด นัดประชุมยาก ทําใหบาง
เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยลาชา หรือตองเรงนําเขาท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

- ผูทรงคุณ วุฒิในคณะกรรมการ ชุดตางๆ มีความ
เหมาะสม ท้ังดานความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ  

 

2. การทําหนาท่ีของคณะกรรมการ 
บางเรื่องท่ีประชุม ก.บ.ม. ไดอภิปรายและใหความ

เห็นชอบแลว แตเมื่อนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง มีการ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียด ทําใหเกิดความลาชา 

 

3. การทํางานระหวางคณะกรรมการชุดตางๆ 
- การทํางานยังขาดการประสานงาน และการบูรณาการ

ในภาพใหญรวมกัน  
- การปฏิสัมพันธระหวางคณะกรรมการชุดตางๆ กับสภา

มหาวิทยาลัย ยังมีนอย 

ควรมีความ เ ช่ือมโยง  และการส งต อขอมู ลระหว า ง
คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งข้ึน โดย
อาจจะมีการประชุมหารือเรื่องนโยบาย ในประเด็นหลักๆ 
การจัดลําดับความสําคัญ และการกําหนดกลไกในการกํากับ
ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย ท่ีจะชวยใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และเห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน
หลังจากการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 
 มิติท่ี 3 การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1. การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

- สวนหน่ึงไมเขาใจบริบทของมหาวิทยาลัยวามีขอจํากัด
วาอะไรบาง ทําใหการใหขอเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนบาง
เรื่องไมสามารถดําเนินการได  

- บางครั้งสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีเสมือนเปนผูบริหาร
มหาวิทยาลัย อาทิ กลับลงมาปฏิบัติงานเอง 

 
1. กอนการกําหนดนโยบาย ขอเสนอแนะตางๆ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ควรศึกษาขอมูลใหครอบคลุม และ
คํานึงถึงบริบทของมหาวิทยาลัย สวนงานใหมากข้ึน 
2. ควรจัดเวลาใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดพูดคุยเรื่อง
นโยบายมากข้ึน 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรใหเวลากับการทํางานให
สภามหาวิทยาลัยมากข้ึน 
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรทําหนาท่ีชวยจัดหาทุน/
สนับสนุนเรื่องการจัดหางบประมาณไดอยางเปนรูปธรรม 

  
 มิติท่ี 4 การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
           - ไมมี – 
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 มิติท่ี 5 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร 

           5.1 การประชุมระดมความคิดระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

1. การประชุมระดมความคิดระหวางสภามหาวิทยาลัยกับ
ฝายบริหาร 

ไดรับความรู แนวคิดใหมๆ มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัย สวนงาน  

 
 

1. ควรใหความสําคัญกับการประชุมระดมความคิดให 
มากข้ึน 
2. หัวขอในการประชุมระดมความคิด ควรมาจากท้ังความคิด
ริเริ่มของสภามหาวิทยาลัย และผูบริหาร เพ่ือประโยชนตอการ
ขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัย 
3. การประชุมระดมความคิดรวมกันเพ่ือใหผูบริหารทุกระดับ
มองเห็นภาพเปาหมายเปนสิ่งเดียวกัน และมี feedback 
ระหวางกันมากข้ึน 

2. ผลจากการประชุมระดมความคิด 
- ยังไมมี นําผลจากการประชุมระดมความคิด มา

ดําเนินการ ทําใหการจัดประชุมระดมความคิดไมเกิด
ประโยชนเทาท่ีควร  

- เมื่ อมี การ เปลี่ ยนผู บริ หารหรื อกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยชุดใหม ทําใหการดําเนินการไมตอเน่ือง  

 
1. ควรนําขอเสนอแนะท่ีไดจากการประชุมระดมความคิดมา
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ดําเนินการอยางจริงจัง  
2. ควรหาแนวทางใหขอมูล ขอเสนอแนะจากการประชุมระดม
ความคิดมีการสงตอในทุกชวงของผูบริหาร และสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหการพัฒนามหาวิทยาลัยมีความตอเน่ือง 
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3. สรุปความสอดคลองระหวางขอมูลจากขอสังเกต ขอเสนอแนะ จากการตอบแบบสอบถาม และสนทนา
กลุม 

 คณะกรรมการไดนําขอสังเกต ขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถาม ในสวนของคําถามปลายเปด
ซ่ึงเปนความคิดเห็นรายบุคคล (หัวขอ 1.2 หนา 34-35) และขอสังเกต ขอเสนอแนะจากการสนทนากลุม 
(หัวขอ 2 หนา 36-42) มาพิจารณาความสอดคลองกัน ซ่ึงพบวาสวนใหญมีความเห็นท่ีสอดคลองเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน อาทิ   

 1. ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ประเด็น 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

แบบสอบถาม สนทนากลุม 
1. วาระการประชุม 
วาระเชิงนโยบาย 
/ขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย 
 

1. ควรมีวาระเชิงนโยบายมากข้ึน 
2. เมื่อมีขอเสนอแนะเชิงการพัฒนา เชิงนโยบาย
แลวควรระบุหนวยงานผูรับผิดชอบดวย เพ่ือ
ความชัดเจนในการกํากับติดตามการทํางานตอไป
3. เรื่องเพ่ือทราบ เรื่องเก่ียวกับงานประจํา ควร
ดําเนินการกอนการประชุม เพ่ือรักษาเวลา และ
ใหเวลากับการอภิปรายมากท่ีสุด 

1. ควรเพ่ิมวาระเชิงนโยบาย และใหเวลากับ
การพิจารณา อภิปราย หารือเชิงนโยบายให
มากข้ึน 
2.วาระท่ีนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ควร
มาจากคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลยัแตงตัง้ 
เดือนละ 1 ชุด 
3. ควรพิจารณาลดวาระประเภทงานประจําลง 
โดยอาจจะพิจารณาถายทอดอํานาจ สั่งการ 
มอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแทน 

2. ระยะเวลาการ
ประชุม 
 

1. ควรเริ่มประชุมใหเร็วข้ึน เชนเริ่มการประชุม 
เวลา 13.00 น. 
2. ควรมีการจัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับวาระ 
และควรมีการควบคุมเวลาใหมากข้ึน 

1. ใชเวลาในการประชุมนอยลงกวาเมื่อกอน 
2. การประชุมเดือนละ 1 ครั้ง มีความเหมาะสม 
 

3. การอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น การ
พิจารณาลงมต ิ
 

 1. การแสดงความคิดเห็นยังไมท่ัวถึง สวนใหญ
จะเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
ควรเปดโอกาสใหผูบริหารสวนงาน แสดงความ
คิดเห็น ใหมากข้ึน  
2. ควรมีการหารือนอกรอบกอนการประชุม
สภามหาวิทยาลัย  เ พ่ือให รับทราบขอมูล 
รายละเอียดท่ีรอบดาน และชัดเจนมากข้ึน และ
ใชชวยประกอบการพิจารณาลงมติ 

4. บรรยากาศการ
ประชุม 

บรรยากาศการประชุมดีมาก บรรยากาศการประชุมดีข้ึนมาก มีความเปน
มิตร  

5. เอกสาร ขอมูล
ประกอบการพิจารณา 

1. ควรลดจํานวนเอกสารลง และใช IT ใหมากข้ึน 
2. ควรเตรียมขอมูลและใหขอมูลประกอบการ
พิจารณามากข้ึน 
3. การประชุมในแตละเรื่องควรมีการวิเคราะห 
สรุปประเด็นสําคัญใหท่ีประชุมทราบ เพ่ือลด
เวลาในการทําความเขาใจ และมีเวลาคิดและให
ขอเสนอแนะมากข้ึน เชน ขอมูลเก่ียวกับการรอง
ทุกข 

1. ควรลดจํานวนเอกสารลง เนนใช QR Code 
ใหไปดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเอง 
2. ควรปรับปรุง แฟม พ.ร.บ. ประกอบการ
พิจารณาใหเขาถึงไดงายข้ึน 

3. สถานท่ีจัดประชุม
สภามหาวิทยาลยั 

ควรจัดประชุมในสถานท่ีอ่ืนดวย เชน นครปฐม 
เพ่ือไดมีโอกาสพบปะผูบริหาร และบุคลากร 

ควรเปลี่ยนสถานท่ีจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
ไปท่ีคณะวิชาบาง เ พ่ือใหคณะไดมี โอกาส

43 



ประเด็น 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

แบบสอบถาม สนทนากลุม 
เจาหนาท่ีในพ้ืนท่ี 
 

นําเสนอผลงาน ความกาวหนา และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไดเขาใจบริบทของคณะวิชา 
สวนงานตางๆ มากข้ึน 

 2. การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และการกํากับติดตามการดําเนินการตามมติของท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ประเด็น 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

แบบสอบถาม สนทนากลุม 
1. ระบบ กลไก การ
กําหนดนโยบาย 

1. ควรมีการทบทวนนโยบายปละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
2. ควรมีนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือ
กําหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยในระยะยาว 
 

1. ควรมีการทบทวนนโยบาย เปาหมายของ
สภามหา วิทยาลั ย  อย า งต อ เ น่ือง เ พ่ือ ให
สอดคลองกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว รวมท้ังจัดทํา SWOT ท่ีมีขอมูลท่ี
ครบถวน บนพ้ืนฐานขอมูลความเปนจริ ง 
รวมท้ังใหประชาคมมีสวนรวมดวย 
2. ควรมีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ และ
ผลงานวิจัยท่ีจะชวยในการวิเคราะห และ
กําหนดนโยบายในระยะยาว  

2. ระบบ กลไก การ
ถายทอดนโยบาย 

1. ควรถายทอดความเขาใจสูระดับลาง และ
สื่อสารใหมากข้ึน 
2. ควรเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย สูส วนงานอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลัย  

1. ควรเผยแพรนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
ใหผูบริหาร บุคลากรรับทราบใหมากข้ึน 
2. ควรมีการสื่อสารระหวางคณะวิชา สวนงาน
และมหาวิทยาลัย กับสภามหาวิทยาลัย ใหมี
ความเขาใจท่ีตรงกัน ช้ีแจงเหตุผล ขอจํากัดท่ีไม
สามารถดําเนินการตามนโยบายในบางเรื่องได 

3.  ระบบ กลไก การ
กํากับ ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามมต ิ
 

1. การกํากับ ติดตามควรเนนผลลัพธมากข้ึน 
และดําเนินการอยางตอเน่ือง  
2. การรายงานผลการดําเนินงานตามมติของสภา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย (อธิการบดี) ควร
ช้ีแจงดวยตนเองสั้นๆ นาจะเปนประโยชนมากข้ึน 

ก า ร ติ ด ต า ม ว า ค ณ ะ วิ ช า  ส ว น ง า น  นํ า
ขอเสนอแนะ นโยบาย จากสภามหาวิทยาลัยไป
ดําเนินการหรือไม โดยมอบหมายใหอธิการบดี
เ ป น ผู กํ า กั บ ติ ด ต า ม  แ ล ะ ร า ย ง า น ส ภ า
มหาวิทยาลัย 

4. การสนับสนุน 
ผลักดันนโยบาย 

1. ควรใหเวลากับการพิจารณาแผนพัฒนาสวน
งานท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหมากข้ึน 
2. ควรสนับสนุนนโยบายระดับคณะใหเกิดผลใน
การปฏิบัติตามตัวช้ีวัดท่ีคณะเสนอ 

1. สภามหาวิทยาลัยควรกําหนดใหชัดเจนวาจะ
เนนนโยบายอะไร ให เปน เ รื่ อ ง เดน  และ
สนับสนุนอยางเต็มท่ีและตอเน่ือง 
2. เมื่อสภามหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายใหไป
ดําเนินการแลว ควรพิจารณาเรื่องงบประมาณ
ในการสนับสนุนการทํางานดวยเพ่ือใหนโยบาย
น้ันๆ บรรลุผล 

 3. คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

ประเด็น 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

แบบสอบถาม สนทนากลุม 
1. องคประกอบของ
คณะกรรมการ 

1. มีผูบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ี
เปนมืออาชีพ ในการมาชวยพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชุดตางๆ มีความ
เหมาะสม ท้ังดานความรูความสามารถ ความ
เช่ียวชาญ 
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ประเด็น 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

แบบสอบถาม สนทนากลุม 
 

2. การทําหนาท่ีของ
คณะกรรมการ 

 1. คณะกรรมการมีจํานวนหลายชุดเกินไป และ
ในบางครั้งผูทรงคุณวุฒิมีเวลาคอนขางจํากัด ทํา
ใหบางเรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยลาชา 
หรือตองเรงนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
2.  บางครั้ ง คณะกรรมการกลั่ นกรอง  มี
ความเห็นไมตรงกับมติของ ก.บ.ม. มีการ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียด ทําใหเกิดความลาชา  

3. กลไก สนับสนุน
การทํางานของ
คณะกรรมการชุด
ตางๆ 

1 .ควรมีการ นํา เสนอปญหา ท่ีพบจากการ
ปฏิบัติงาน และการแกไขปญหาใหทราบดวย 
2. ควรมีอนุกรรมการมาชวยทํางานสนับสนุน 
และเนนบุคลากรรุ น ใหม ใหมาช วยทํางาน
สวนกลางใหมากข้ึน 

ควรมีความเช่ือมโยง ความสัมพันธ และการสง
ตอขอมูลระหวางคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งข้ึน 
 

 4. การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเด็น 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

แบบสอบถาม สนทนากลุม 
1. ความเขาใจใน
บทบาท อํานาจหนาท่ี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรทําหนาท่ีในระดับ
นโยบาย ไมควรลงรายละเอียดเรื่องการปฏิบัติ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรทําหนาท่ีชวย
จัดหาทุน/สนับสนุนเรื่องการจัดหางบประมาณ
ไดอยางเปนรูปธรรม 

2. การศึกษา คนควา
ขอมูล 

 กอนการกําหนดนโยบาย ขอเสนอแนะตางๆ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรศึกษาขอมูลให
ครอบคลุม และคํานึงถึงบริบทของมหาวิทยาลัย 
สวนงานใหมากข้ึน 

3. การมีสวนในการ
เสนอ ผลักดัน 
ขับเคลื่อนนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 

 ควรจัดเวลาใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยได
พูดคุยเรื่องนโยบายมากข้ึน 
 

4. การใหเวลา และ
ความสําคญักับการทํา
หนาท่ีกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรใหเวลากับการ
ทํางานใหสภามหาวิทยาลัยมากข้ึน 

5. การพัฒนา
กรรมการสภา
มหาวิทยาลยั 

ควรไดรับโอกาสไปอบรมแนวทางการทํางาน 
และมาตรฐานตางๆ จากองคกรสมาคมหรือ
สมาคมวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
รวมท้ังจรรยาบรรณตางๆ ท่ีกรรมการควรทราบ
ในการปฏิบัติหนาท่ี 
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 5. ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย 

ประเด็น 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  

แบบสอบถาม สนทนากลุม 
1. ความสัมพันธ และ
การทํางานรวมกัน
ระหวางสภา
มหาวิทยาลยัและ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย  

1. โดยภาพรวมมีความรวมมือในการทํางานดี 
2. ควรระมัดระวังเรื่องผลประโยชนแอบแฝง เชน 
การสรรหาคณบดี 
3. ความสัมพันธควรเปนไปอยางเทาเทียม ใหการ
ยอมรับการทํางานของฝายบริหาร 
4. กรรมการสภามหาวิทยาลยัควรพบปะสวนงาน 
หนวยงานตางๆ ใหมากข้ึน 
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรมีการประชุม
กลุมยอยกับผูบริหาร 

 

2. การประชุมระดม
ความคิดระหวางสภา
มหาวิทยาลยัและ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 1. ควรใหความสําคัญกับการประชุมระดม
ความคิดใหมากข้ึน โดยหัวขอควรมาจากท้ัง
ความคิดริ เริ่มของสภามหาวิทยาลัย และ
ผูบริหาร เพ่ือประโยชนตอการขับเคลื่อนและ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
2. ควรนําขอเสนอแนะท่ีไดจากการประชุม
ระดมความคิดมาดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  
3. ควรหาแนวทางใหขอมูล ขอเสนอแนะจาก
การประชุมระดมมีการสงตอในทุกชวงของ
ผูบริหาร และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใหการ
พัฒนามหาวิทยาลัยมีความตอเน่ือง 
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4. คณะกรรมการใหขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 

 คณะกรรมการไดนําขอมูล ขอเสนอแนะท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม และสนทนากลุม มา
วิเคราะหแลว จึงนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้ 

ดาน แนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลยั 
1. การสื่อสาร 
 

ควรปรับปรุงวิธีการสื่อสาร การถายทอดขอมูลนโยบายภายในองคกรในทุกระดับ โดยใน
ระดับของสภามหาวิทยาลัยควรนําเทคโนโลยีมาชวยในการสื่อสารใหมากข้ึน อาทิ 

1. การสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน อาทิ เว็บไซต กลุม Line Facebook  
2. การประชุมสภามหาวิทยาลัยในแตละครั้ง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(รวมท้ังในทุกระดับของมหาวิทยาลัย) ควรสรุปผลการประชุม และนําเสนอผานชองทาง
ตางๆ อาทิ การสรุปหรือแถลงผลการประชุมผานสื่อออนไลน 

2. การประชุมสภามหาวิทยาลยั   1. ควรเพ่ิมวาระเชิงนโยบาย อาทิ 
1.1 การนําเรื่องท่ีมีการแสดงความคิดเห็น อภิปราย พิจารณากําหนดเปนวาระเชิง

นโยบาย ตามความเหมาะสม 
1.2 ควรเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาปรึกษา หารือ ลวงหนากอนประชุมสภา

มหาวิทยาลัยแบบไมเปนทางการ โดยอาจจะจัดพูดคุย หารือเปนกลุมๆ แลวนําไปเสนอ
ในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในแตละครั้ง 
2. ควรมีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรไปตามคณะวิชาหรือวิทยาเขตตางๆ 

3. ความเขมแข็งของสภา
มหาวิทยาลยั 
 
 

1. เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบขอบังคับ ระเบียบ ประกาศแลว จะตองมีความจริงจัง
ในการใหนําไปบังคับใชในระยะหน่ึงกอน และเมื่อพบปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ 
ในเรื่องใด จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาปรับแกไข  เพ่ือใหมีความเช่ือมั่นตอ
การทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
2. การพิจารณาขอบังคับของสภามหาวิทยาลัย ควรใหมหาวิทยาลัยดําเนินการประชา
พิจารณรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรกอน หรือกําหนดกลไกตางๆ ในการมีสวนรวม
ของบุคลากร เชน มอบหมายสภาคณาจารยและพนักงานไปดําเนินการรับฟงความ
คิดเห็นของบุคลากร 

4. กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

1. สงเสริมใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความเขาใจบริบทของ
มหาวิทยาลัยหรือสวนงาน ใหมากข้ึน เชน การเชิญไปรวมใหขอเสนอแนะแผนพัฒนา
สวนงาน  
2. ควรใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสรรหา มีบทบาทใน
การติดตาม การดําเนินงานของสวนงานอยางตอเน่ือง โดยทํางานรวมกับคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานฯ 

5. ทํางานของคณะกรรมการชุด
ตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

การกลั่นกรองเรื่องกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยของคณะกรรมการชุดตางๆ ในกรณีท่ี
เรื่องน้ันๆ เก่ียวของกับคณะกรรมการหลายชุด ควรหากลไกเพ่ือใหการพิจารณามีความ
รวดเร็ว ลดข้ันตอนการทํางาน อาทิ ตั้งเปนคณะกรรมการชุดพิเศษ หรือเชิญประชุม
รวมกัน 
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5. สรุปขอเสนอแนะท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม และสนทนากลุมตอการทํางานของมหาวิทยาลัย  

 เนื่องจากการทํางานของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมีความเก่ียวเนื่องกัน ในการสนทนากลุม
และตอบแบบสอบถาม ไดมีการขอเสนอแนะซ่ึงเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยดวย คณะกรรมการจึงสรุปมานําเสนอ
ดวยเพ่ือประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของมหาวิทยาลัย โดยสรุปคือ 

ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1. การผลิตบัณฑิต 

 
1. ควรสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
2. ควรพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะและความสามารถดานอ่ืนๆ 
นอกจากสาขาท่ีเรียนดวย อาทิ ทักษะดานการสื่อสาร การ
สนทนา การแกปญหา การใหเหตุผล  

2. หลักสูตร  
- การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน ยังมีความ

ลาชา 
- การประเมินคุณภาพหลักสูตรสวนใหญ เนนเชิง

ปริมาณ ซึ่งอาจจะไมสะทอนหรือแสดงถึงคุณภาพท่ีแทจริง
ของหลักสูตร 

- ความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต ผูมีสวนได
สวนเสียสวนใหญ อยูในระดับอาจารยประจําหลักสูตร ไมได
สะทอนสูมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ 

 

 
1. การปรับหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร ควรเริ่มจากตัว
บุคคล อาจารย สาขา ภาควิชา คณะวิชา คิดและลงมือปฏิบัติ 
โดยมหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน  
2. หลักสูตร การเรียนการสอน ควรพัฒนาโดยนําเทคโนโลยี
ใหมๆ เขามาใชใหมากข้ึน และตองปรับใหรวดเร็วทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 
3. การประเมินคุณภาพหลักสูตร ควรดําเนินการท้ังในเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ อาทิ 

- ควรใหความสําคัญกับตัวช้ีวัดท่ีบงช้ีคุณภาพท่ีแทจริง 
- ควรมีชองทางนําขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต ผูมีสวนได

สวนเสีย เพ่ือนํามาใชปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพ 
และสอดคลองกับนโยบาย ความตองการของสังคม  

3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
มีการประกาศใชระบบและกลไก เพ่ือสงเสริมการเรียนรู

และทักษะภาษาอังกฤษของนักศกึษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 
1. ควรกํากับติดตาม และประเมินผลหลังจากนําระบบและ
กลไก การพัฒนาและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาฯ มาใช 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. ควรสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู ท่ีตองใชทักษะภาษา 
อังกฤษไวในรายวิชาอ่ืนๆ ของหลักสูตรดวยนอกเหนือจาก
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

4. การประกันคณุภาพการศึกษา 
การปรับจากระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

หลักสูตร เปน AUN-QA และระบบสถาบันเปน EdPEx เปน
เรื่องท่ีดีและเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย  

อยางไรก็ตามยังมีคณะวิชาท่ียังไมเขาใจระบบดังกลาว
โดยเฉพาะคณะวิชาทางดานศิลปะ และไดรับการสนับสนุน
นอยมาก  

 
1. ควรดูแล ชวยเหลือสนับสนุนคณะวิชาดานสายศิลปะใหมี
ความเขาใจมากข้ึน เพ่ือใหการพัฒนาท้ังดานวิทยาศาสตรและ
ศิลปะเปนไปแนวทางเดียวกัน และมีความเช่ือมโยง 
2. ควรเปรียบเทียบระบบการประเมินคุณภาพรูปแบบตางๆ 
วาตัวบงช้ีของแตละระบบสอดคลองกับรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรตางๆ ท้ังสายศิลปะ และสาย
วิทยาศาสตรมากนอยเพียงใด และตัวบงช้ีใดเหมาะสมกับการ
ประเมินเพ่ือนําผลมาใชพัฒนาดานคุณภาพ และการประเมิน
ควรมีท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ  

5. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
- การใหการสนับสนุนยังมีนอย  
- การประชาสัมพันธปจจัย สิ่งสนับสนุนการทําผลงาน

 
ควรมีการสนับสนุนการขอตําแหนงวิชาการใหมากข้ึน และ
เพ่ิมการประชาสัมพันธปจจัยสนับสนุนการทําผลงานวิชาการ

48 



ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
วิชาการยังไมท่ัวถึง และไมมากพอ อาทิ กองทุนจัดพิมพ
หนังสือ ตําราวิชาการ ฐานขอมูลงานวิจัย  

ใหมากข้ึน  

6. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจาํป 
ตัวช้ีวัดสวนใหญเปนเชิงปริมาณ 

 
ควรเพ่ิมตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพดวย  

7. การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
- ยังไมเห็นการเปลี่ยนแปลงเทาท่ีควร 
- การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ไมใชการปรับแค

โครงสรางองคกร การปรับเงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึน 
- ภาพรวมยังไมชัดเจนวามหาวิทยาลัย นักศึกษาจะ

ไดรับประโยชนอยางไร  
 

 
1. ควรมีการสื่อสารกับบุคลากรท้ังมหาวิทยาลัยใหเห็น
ภาพรวมท้ังหมดท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการพัฒนาใน
อนาคต  
2. ควรกําหนดเปาหมายการทํางาน และกําหนด timeline ใน
การทํางานในแตละเรื่องใหชัดเจน 
3. การปรับเปลี่ยนควรดําเนินการท้ังระบบไปพรอมๆ กัน ท้ัง
โครงสราง บุคลากร งบประมาณ หลักสูตร การบริหารจัดการ  

8. การบริหารจัดการภาควิชา 
คณะ ภาควิชาสวนหน่ึงสามารถมีงบประมาณท่ีจะเลี้ยง

ตัวเองได แตมีคณะและภาควิชาอีกสวนหน่ึงท่ีมีความ 
สามารถนอย แตเปนสาขาวิชาท่ีทรงคุณคา  

 
มหาวิทยาลัยควรดูแลสนับสนุนสาขาวิชาท่ีทรงคุณคา            
มีความสํ าคัญตอสั งคม  ประ เทศชาติ ให มาก ข้ึน อา ทิ 
งบประมาณ ทุนการศึกษา 

9. ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ  

- กลไกการเปดรับฟงความคิดเห็นของประชาคมมีนอย 
ใหเวลาจํากัด และขาดการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง
โดยเฉพาะเรื่องท่ีมีผลกระทบตอสิทธิประโยชน สวัสดิภาพ 
สวัสดิการของบุคลากร  

- การสื่อสารขอมูลกับบุคลากรโดยเฉพาะเรื่องท่ีมี
ผลกระทบตอสิทธิประโยชน สวัสดิภาพ สวัสดิการของ
บุคลากร ยังไมมากพอ 
 

 
 
1. ควรมีการสื่อสาร สรางความเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงคของ
ระเบียบ ขอบังคับ ใหบุคลากรทราบอยางชัดเจนและท่ัวถึง 
2. ควรมีกลไกรับฟงความคิดเห็น การช้ีแจงและตอบขอสงสัย
ของบุคลากร และใหเวลาในการรับฟงความคิดเห็นใหมากข้ึน 
รวมท้ังประชาสัมพันธใหบุคลากรมีสวนรวมเพ่ิมข้ึน เพ่ือความ
รอบคอบ ครอบคลุมในทุกมิติ  
3. ควรพิจารณาเรื่องการชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการ
ประกาศใชระเบียบ ขอบังคับท่ีมีผูเสียสิทธิประโยชน หรือไม
ไดรับความเปนธรรม 

10. การสื่อสาร การถายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัย 
    การถายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสูคณบดี หัวหนา
สวนงานทําไดดี ในระดับภาควิชา คณาจารย ยังมีความ
เขาใจไมตรงกัน  

 
1. ควรปรับวิธีการสื่อสารในองคกร เพ่ือใหมีความเขาใจท่ี
ชัดเจนและตรงกัน โดยเฉพาะในเรื่องนโยบายซึ่งเปนเรื่องท่ี
ตองสื่อสารหลายระดับ รวมถึงการถายทอดสูการปฏิบัติดวย  
2. ควรเผยแพรนโยบายใหประชาคมรับทราบอยางครบถวน
และท่ัวถึง รวมท้ังการประชาสัมพันธชองทางการเขาถึงขอมูล
ตางๆ ท้ังนโยบาย ขอบังคับ สิทธิประโยชน 
3. ควรเพ่ิมการสื่อสารระหวางผูบริหารมหาวิทยาลัย กับคณะ
วิชา สูบุคลากรใหมากข้ึน 
4. ควรมีรองอธิการบดีท่ีดูแลดานการสื่อสารองคกร 

11. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
- ประสิทธิภาพการทํางานยังมีนอย ซึ่งมาสาเหตุมาจาก 

อาทิ การไมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิ ธีการทํางาน การยึด
วัฒนธรรมแบบเดิมๆ  

- เจาหนาท่ีและบุคลากรดานการเงินแตละคน มีความ

 
1. ควรมกีารพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมากข้ึน 
2. ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติเพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน 
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ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
เขาใจ มีการตีความไมตรงกัน และการปฏิบัติงานของแตละ
วิทยาเขตแตกตางกัน สงผลตอการทํางานของสวนงาน 
12. การสรางผูบริหารรุนใหม ควรใหโอกาสคนรุนใหมมาทํางานใหมหาวิทยาลัยมากข้ึน และ

ปลูกฝงการทํางานเพ่ือสวนรวม เพ่ือสรางผูนําในอนาคต 
13. การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 

การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันใน
ตางประเทศ สวนใหญยังเนนเฉพาะเรื่องการแลกเปลี่ยน
บุคลากรและนักศึกษา  

 
ควรขยายการทําขอตกลงความรวมมือใหครอบคลุมในเรื่อง
อ่ืนๆ ใหมากข้ึน อาทิ การจัดประชุมสัมมนารวมกัน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูหลักสูตร การเรียนการสอน การถายทอด
เทคโนโลยี 

14. การเสนอวาระการประชุมสภาหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอถอนเรื่องหลายครั้ง โดยเฉพาะเรื่อง

ขอบังคับ 

 
การเสนอวาระเขาสภามหาวิทยาลัย รวมถึงขอบังคับตางๆ 
ควรมีความรอบคอบมากข้ึน หากขอมูลยังไมชัดเจน ควรจะ
ชะลอเรื่องไวกอน หรืออภิปรายใน ก.บ.ม. ใหไดขอสรุปกอน
เสนอสภามหาวิทยาลัย 

15. การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีวังทาพระ  
 

ควรเ พ่ิมชองทางประชาสัมพันธความคืบหนาของการ
ดําเนินงานใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดรับทราบอยางท่ัวถึง 
และตอเน่ือง 
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก 1 
 

อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 



อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
 

 1. อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 สภามหาวิทยาลัย
มีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยอํานาจหนาท่ีเชนท่ีวานี้ใหรวมถึง 

มาตรา 
22 

อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

(1) กําหนดนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
(2) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และ

อาจมอบหมายใหมหาวิทยาลัยหรือสวนงานใดในมหาวิทยาลยัเปนผูออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศสําหรับ
มหาวิทยาลัยหรือสวนงานน้ันเปนเรื่องๆ ไปก็ได 

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

และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
(6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวมหรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
(7) อนุมัติการรับเขาสมทบและการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน 
(8) อนุมัติการจัดการศึกษารวมและการยกเลิกการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน 
(9) อนุมัติการใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรช้ันหน่ึงช้ันใด ท้ังของมหาวิทยาลัยและท่ีมหาวิทยาลัยจัด

การศึกษารวมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน รวมท้ังอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์ 
(10) อนุมัติการจัดตั้งและยุบเลิกวิทยาเขต 
(11) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการแบงหนวยงานภายในของสวน

งานดังกลาว 
(12) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 
(13) กําหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอ่ืน 
(14) อนุมัติการกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การถือหุน การเขาเปนหุนสวน และการลงทุนหรือการรวมลงทุนตามมาตรา 

14 (8)  
(15) อนุมัติการจัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองคกรท่ีเปนนิติบุคคล หรือยกเลิกนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตาม

มาตรา 14 (11) 
(16) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ  
(17) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี หัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

ศาสตราจารยเกียรตคิุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนตามมาตรา 58 วรรคสาม และกรรมการสภาวิชาการ 

(18) แตงตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของสภา
มหาวิทยาลัย รวมท้ังมอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกลาวทําการแทนแลว
รายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

(19) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ 

(20) รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานน้ันตอรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
(21) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของสวนงานใดหรือของผูใดโดยเฉพาะ 

  
 

53 



 2. อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ในมาตราอ่ืนๆ  

มาตรา อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
48 ใหสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมนิผลการปฏบัิติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรยีกช่ือ

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
52 ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญชี 

54 ใหผูสอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภามหาวิทยาลัยภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับ
แตวันสิ้นปบัญชี เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี 

58 ศาสตราจารย จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย  
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนได โดยทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

59 ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษและพนจากตําแหนงไปโดยไมมีความผิด 
สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาวิชาท่ีศาสตราจารยผูน้ันมีความเช่ียวชาญ
เพ่ือเปนเกียรติยศได 

60 ศาสตราจารยพิเศษน้ัน จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูซึง่มิไดเปนผูปฏิบัตงิานในมหาวิทยาลัยโดย
คําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 

61 สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเปนรอง
ศาสตราจารยพิเศษหรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษได 

65 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ
หน่ึงหรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได 

66 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรช้ันตางๆ และอนุปริญญาไดดังตอไปน้ี 
(1) ประกาศนียบัตรช้ันสูง ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงภายหลังไดรับ

ปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว 
(2) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงภายหลังไดรับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทาแลว 
(3) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงกอนถึงข้ันไดรับปริญญาตรี 
(4) ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 

67 มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกผูซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นวาทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแก
ปริญญาน้ันๆ  

        
 3. อํานาจหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) อาทิ 

ประกาศตางๆ  อํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทาง
ความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบัน 
อุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 
พ.ศ. 2550 
  

ใหความเห็นชอบการดําเนินการทําความตกลงทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
    ตาม ขอ 5.2 การดําเนินการความตกลงทางวิชาการใดๆ ตอง
ไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยตองแจงให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับ
จากวันท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาใหความเห็นชอบ 

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

ใหความเห็นชอบแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย 
   ตามขอ 4 ใหสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป โดยกําหนด
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ประกาศตางๆ  อํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
  เกณฑ และวิธีการในการวิเคราะหความตองการคณาจารยเปนราย

สาขาวิชาท่ีชัดเจน และนํามากําหนดจํานวนและคุณสมบัติของ
คณาจารยท่ีตองการเปนรายสาขาวิชาเปนรายป 

3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  
  
 

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตออายุราชการ และ
พิจารณาอนุมัติการตอเวลาราชการของอาจารย 
    ตามขอ 7 
    (1) ใหสถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการตอ เวลาราชการใหแกข าราชการคณะหน่ึง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนประธาน 
อธิการบดีเปนรองประธาน และกรรมการอ่ืนตามจํานวนท่ีสภา
สถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควร 
      (3 )  ใหสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตอเวลาราชการใหแกขาราชการให
แลวเสร็จกอนสิ้นปงบประมาณท่ีขาราชการน้ันจะเกษียณอายุ 
      การอนุมั ติหรือไม อ นุมัติ ให ตอ เวลาราชการของสภา
สถาบันอุดมศึกษาใหเปนท่ีสุด 

4. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  
  

การพิจารณารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ตามหนา 27 ขอ 7 สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA 
Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะวิชา 
พรอมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผน
พัฒนาสถาบัน ในปการศึกษาถัดไป 

5.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัด 
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ พ.ศ. 2560   
     

การพิจารณาเรื่องการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 
      ตามขอ 6 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใหความเห็นชอบ
ใหจัดการศึกษานอกท่ีตั้ งตามขอ 5  แลว  อ ธิการบดี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตองแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทราบภายในสามสิบวัน..... 

 

55 



ภาคผนวก 2 
 

รายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 



รายช่ือนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ขอมูล ณ วันท่ี 24 ตุลาคม 2561)     

 
1. รายช่ือนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

1. นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ* 
3. ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
4. นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
5. นายณรงค โชควัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
6. นางดวงสมร วรฤทธิ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
7. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
8. นายปญญา วิจินธนสาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
9. นางพรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
10. ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
11. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันต ิเล็กสุขุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
12. นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
13. นายโสภณ สุภาพงษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
14. นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
15. นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
16. ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ* 
   

2. รายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน * 
3. นายลลิต เลิศไมไทย นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร

   
3. รายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 

1. รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
3. อาจารยภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 
4. ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ

พิมพ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร * 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์พันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

 
หมายเหตุ  * เปนคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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4. รายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจาํ 
 (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา เกษียณอายุ 2 คน และยังไมมีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยในสวนนี้) 

1. ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห คณะโบราณคดี 
2. ผูชวยศาสตราจารยสุพิชญา เข็มทอง คณะมัณฑนศิลป  
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช คณะวิทยาศาสตร * 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ สมุหเสนีโต คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
หมายเหตุ  * เปนคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
5. รายช่ือผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ (รองอธิการบดี 
คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ) 
 รองอธิการบด ี

1. อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายบริหาร / เลขานุการสภาฯ  
2. ผูชวยศาสตราจารยสยุมพร กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
3. ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 
4. รองศาสตราจารย ดร.ประสพชัย พสุนนท รองอธิการบดี เพชรบุรี 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 
6. รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 คณบดี 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
2. อาจารย ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
3. ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ ชาติน้ําเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรณุศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
9. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
10. อาจารย ดร.ธนาทร เจยีรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป 
11. รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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 ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
1. อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป 
2. ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
3. ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
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ภาคผนวก 3 
 

กรอบมิติการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 



กรอบมิติการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
 

 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยประกอบดวย 5 มิติ คือ 
มิติท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย มี 3 ตัวช้ีวัด 
 ตัวชี้วัด 1.1 การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยในการกําหนดทิศทางนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย และถายทอดสู
มหาวิทยาลัย มี 1 ประเด็น 
 ประเด็นท่ี 1 การกําหนดนโยบาย การถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ และการกํากับติดตาม ประเมินผล
ความสําเร็จตามนโยบายท่ีกําหนดไว   
 ตัวชี้วัด 1.2 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ีใน พ.ร.บ. รวมท้ังตามท่ีไดรับมอบอํานาจจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ มี 3 ประเด็น 
 ประเด็นท่ี 1 ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (ชวงสิงหาคม 2560 – สิงหาคม 2561) 
 ประเด็นท่ี 2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการนําไปสูการปฏิบัติ 
 ประเด็นท่ี 3 การใชหลักธรรมาภิบาลในการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัด 1.3 การพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย มี 2 ประเด็น 
 ประเด็นท่ี 1 การพัฒนาการดําเนินการท่ียังเปนจุดออน ไมบรรลุผล ของสภามหาวิทยาลัย                   
 ประเด็นท่ี 2 การนําขอเสนอแนะจากการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2560 มาปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน 
มิติท่ี 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย มี 4 ตัวช้ีวัด  
 ตัวชี้วัด 2.1 ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย มี 1 ประเด็น 
 ประเด็นท่ี 1 ขอมูลสถิติตางๆ เก่ียวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัด 2.2 การกํากับ ติดตามการดําเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังขอสังเกต ขอเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มี 1 ประเด็น 
 ประเด็นท่ี 1 การกํากับติดตามการดําเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัด 2.3 การทํางานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มี 1 ประเด็น 
 ประเด็นท่ี 1 ขอมูลการดําเนินงานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัด 2.4 การทําหนาท่ีของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง มี 1 ประเด็น 
 ประเด็นท่ี 1 ขอมูลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง และขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 
มิติท่ี 3 การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มี 2 ตัวช้ีวัด 
 ตัวชี้วัด 3.1 การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัด 3.2 ความเหมาะสมขององคประกอบของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
มิติท่ี 4 การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มี 2 ตัวช้ีวัด  
 ตัวชี้วัด 4.1 การรับทราบขอมูลกอนการทําหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มี 1 ประเด็น 
 ประเด็นท่ี 1 ขอมูลการจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบขอมูลในดานตางๆ ของสภา
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย        
 ตัวชี้วัด 4.2 การศึกษางานของหนวยงานภายนอก  มี 1 ประเด็น 
 ประเด็นท่ี 1 การแจงขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธการจัดอบรม ประชุมสัมมนา 
มิติท่ี 5 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร มี 3 ตัวช้ีวัด 
 ตัวชี้วัด 5.1 การเขาใจความเปนมหาวิทยาลัยศิลปากรในบริบทตางๆ และ 
 ตัวชี้วัด 5.2 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับผูบริหาร และสวนงานตางๆ มี 1 ประเด็น 
 ประเด็นท่ี 1 การพบปะผูบริหาร บุคลากร นักศึกษา และเยีย่มสวนงานของกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
     ตัวชี้วัด 5.3 การประชุมระดมความคิด มี 1 ประเด็น 
 ประเด็นท่ี 1 จัดประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย 
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เอกสารประกอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  
ป พ.ศ. 2561 



เอกสารประกอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561 
 

คําช้ีแจง 
 1. วัตถุประสงคของการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 1.1 เพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของตนเองและนําผล
ท่ีไดไปพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
           1.2 เพ่ือสอบทานการปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาท อํานาจหนาท่ี และระบบกลไกการปฏิบัติหนาท่ีของสภา
มหาวิทยาลัย และมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ี รวมท้ังระบบ กลไกตางๆ ตอไป 
        2. รอบระยะเวลาในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 คือ สิงหาคม 2560 - สิงหาคม 
2561 (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ชุดปจจุบันเขามาปฏิบัติหนาท่ีเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2560) 
 3. กรอบแนวคิดการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561 มี 5 มิติ คือ 

มิติ วิธีการเก็บขอมูล/ขอมูลประกอบหนา 
มิติที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย  การสนทนากลุม และตอบแบบสอบถาม ขอ 7-8  

ขอมูลประกอบหนา 3-19 
มิติที่ 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย  การสนทนากลุม และตอบแบบสอบถาม ขอ 1-6, 9-19 

ขอมูลประกอบหนา 20-22 
มิติที่ 3 การทําหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย การสนทนากลุม และตอบแบบสอบถาม ขอ 20-27  

ขอมูลประกอบหนา 23-24 มิติที่ 4 การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
มิติที่ 5 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝาย
บริหาร 

การสนทนากลุม และตอบแบบสอบถาม ขอ 28-31 
ขอมูลประกอบหนา 25 

        4. ข้ันตอนและวิธีการเก็บขอมูล  
            4.1 คณะกรรมการฯ จัดสงเอกสารการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561 
พรอมขอมูลผลดําเนินงานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย (ชวงสิงหาคม 2560 - สิงหาคม 2561) ใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือใชประกอบการสนทนากลุมและการตอบแบบสอบถาม จึงขอความ
กรุณาทุกทานไดศึกษาขอมูลดังกลาวมากอน 
           4.2 การเก็บขอมูล มี 2 วิธี คือ 
                4.2.1 การสนทนากลุม การดําเนินการดังนี้ 
 คณะกรรมการฯ จะนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานในดานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย แลว
จะถามคําถามใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจึงเปนการสนทนาท่ีเปนปลายเปด โดยจะจัดสนทนากลุมในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 
เวลาประมาณ 9.00 น.เปนตนไป (รายละเอียดเวลา สถานท่ีการจัดสนทนาของแตละกลุมจะมีหนังสือแจงใหทราบ)  
 กรณีไมสามารถเขารวมสนทนากลุมได คณะกรรมการฯ จะจัดสงเอกสารไปใหตอบขอมูล 
                 4.2.2 การตอบแบบสอบถาม  
         5. เอกสารขอมูลประกอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
 เอกสารแนบ 1 ขอมูลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (ชวงสิงหาคม 2560 – สิงหาคม 2561) 
 เอกสารแนบ 2 แบบสอบถามการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  
         6. กรณีตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โทรศัพท 02 849 7500 ตอ 
31302-31305 
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รายละเอียดขอมูล 

เอกสารแนบ 1 ขอมูลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (สิงหาคม 2560 – สิงหาคม 2561) ประกอบดวย หนา 
มิติท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย มี 3 ตัวช้ีวัด 
 ตัวชี้วัด 1.1 การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยในการกําหนดทิศทางนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย และ
ถายทอดสูมหาวิทยาลัย มี 1 ประเด็น 
 ประเด็นท่ี 1 การกําหนดนโยบาย การถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ และการกํากับติดตาม ประเมินผล
ความสําเร็จตามนโยบายท่ีกําหนดไว   
 ตัวชี้วัด 1.2 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ีใน พ.ร.บ. รวมท้ังตามท่ีไดรับมอบอํานาจ
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ มี 3 ประเด็น 
 ประเด็นท่ี 1 ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (ชวงสิงหาคม 2560 – สิงหาคม 2561) 
 ประเด็นท่ี 2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการนําไปสูการปฏิบัติ 
 ประเด็นท่ี 3 การใชหลักธรรมาภิบาลในการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัด 1.3 การพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย มี 2 ประเด็น 
 ประเด็นท่ี 1 การพัฒนาการดําเนินการท่ียังเปนจุดออน ไมบรรลุผล ของสภามหาวิทยาลัย                   
 ประเด็นท่ี 2 การนําขอเสนอแนะจากการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2560 มาปรับปรุง
และพัฒนาการทํางาน 

3 
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4 
7 
14 
17 
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มิติท่ี 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย มี 4 ตัวช้ีวัด  
 ตัวชี้วัด 2.1 ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย มี 1 ประเด็น 
 ประเด็นท่ี 1 ขอมูลสถิติตางๆ เก่ียวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัด 2.2 การกํากับ ติดตามการดําเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังขอสังเกต ขอเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มี 1 ประเด็น 
 ประเด็นท่ี 1 การกํากับติดตามการดําเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัด 2.3 การทํางานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มี 1 ประเด็น 
 ประเด็นท่ี 1 ขอมูลการดําเนินงานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัด 2.4 การทําหนาท่ีของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง มี 1 ประเด็น 
 ประเด็นท่ี 1 ขอมูลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
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มิติท่ี 3 การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มี 2 ตัวช้ีวัด 
 ตัวชี้วัด 3.1 การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัด 3.2 ความเหมาะสมขององคประกอบของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

23 
23 
23 

มิติท่ี 4 การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มี 2 ตัวช้ีวัด  
 ตัวชี้วัด 4.1 การรับทราบขอมูลกอนการทําหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มี 1 ประเด็น 
 ประเด็นท่ี 1 ขอมูลการจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบขอมูลในดานตางๆ ของสภา
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย        
 ตัวชี้วัด 4.2 การศึกษางานของหนวยงานภายนอก  มี 1 ประเด็น 
 ประเด็นท่ี 1 การแจงขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธการจัดอบรม ประชุมสัมมนา 
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มิติท่ี 5 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร มี 3 ตัวช้ีวัด 
 ตัวชี้วัด 5.1 การเขาใจความเปนมหาวิทยาลัยศิลปากรในบริบทตางๆ และ 
 ตัวชี้วัด 5.2 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับผูบริหาร และสวนงานตางๆ มี 1 ประเด็น 
 ประเด็นท่ี 1 การพบปะผูบริหาร บุคลากร นักศึกษา และเยีย่มสวนงานของกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
     ตัวชี้วัด 5.3 การประชุมระดมความคิด มี 1 ประเด็น 
 ประเด็นท่ี 1 จัดประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย 

25 
25 
25 
25 
25 
25 

เอกสารแนบ 2 แบบสอบถามการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 26 
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ขอมูลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (สิงหาคม 2560 – สิงหาคม 2561) 
 

มิติท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด 

 
ตัวช้ีวัด 1.1 การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยในการกําหนดทิศทางนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย และ
ถายทอดสูมหาวิทยาลัย มี 1 ประเด็น 
 
ประเด็นท่ี 1 การกําหนดนโยบาย การถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ และการกํากับติดตาม ประเมินผลความสําเร็จ
ตามนโยบายท่ีกําหนดไว   

 สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย การถายทอดนโยบายสูมหาวิทยาลัย 
สวนงาน และมีกลไกการกํากับติดตาม และประเมินผลความสําเร็จตามนโยบายท่ีกําหนดไว ดังแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ประเด็นสนทนา 
การกําหนดนโยบาย การถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ  และกลไกการกํากับติดตาม และการประเมินผล

ความสําเร็จตามนโยบายท่ีกําหนดไว  ของสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพเพียงใด ขอเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา  

นโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย,  
แผนปฏิบัติการประจําป 

แผนพัฒนาคณะ/สวนงาน,  
แผนปฏิบัติการประจําป 

คณบด/ีผอ. 

อธิการบด ี

1. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 

2. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงานฯ 

สภามหาวิทยาลัย 

รายงานผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

รายงานผลการดําเนินงาน
ของคณะ/สวนงาน 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะ 

เจรจาตอรอง
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ดําเนินการตามแผน 

ดําเนินการตามแผน 

ผลการดําเนินงาน 
ของคณะ/สวนงาน 

เอกสารแนบ 1 

รายงานผลการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

รายงานผลการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

แตงตั้งคณะกรรมการตดิตาม และประเมินผลฯ 2 ชุด 
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ตัวช้ีวัด 1.2 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ีใน พ.ร.บ. รวมท้ังตามท่ีไดรับมอบ 
อํานาจจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ มี 3 ประเด็น 
 
ประเด็นท่ี 1 ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (ชวงสิงหาคม 2560 – สิงหาคม 2561) สรุปไดดังนี้ 
 1.1 ผลการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 จํานวน 14 ขอ จากท้ังหมด 21 ขอ        

อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย  
มาตรา 22 

มติโดยสรุป 

(1) กําหนดนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัย
และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

ใหความเห็นชอบแผน ดังน้ี 
1. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 
กันยายน 2561) และ  
2. แผนพัฒนาคณะวิชา สวนงาน ในระยะเวลา 4 ป ของคณบดี และหัวหนา
สวนงาน ท่ีไดรับการแตงตั้งใหม จํานวน 3 สวนงาน 

(2) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบหมายให
มหาวิทยาลัยหรือสวนงานใดในมหาวิทยาลัย
เปนผูออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ
สําหรับมหาวิทยาลัยหรือสวนงานน้ันเปนเรื่องๆ 
ไปก็ได 

ใหความเห็นชอบตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ดังน้ี 
1. ขอบังคับ จํานวน 18 ฉบับ  
2. ระเบียบ จํานวน 6 ฉบับ  
3. ประกาศ จํานวน 2 ฉบับ 

 

(3) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย 
(4) ออกขอบังคับเก่ียวกับการบริหารการเงิน 
การพัสดุ และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  
(5) ออกขอบังคับวาดวยการประกันคุณภาพ
การศึกษา การวิจัย และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีและผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย  
(6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน 
รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวมหรือการยกเลิก
หลักสูตรการศึกษา 

อนุมัติเก่ียวกับหลักสูตร ดังน้ี  
1. การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 140  หลักสูตร  
2. การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของ
หลักสูตร จํานวน 68 หลักสูตร  
3. การเปดหลักสูตรใหม จํานวน 5 หลักสูตร  
4. การปดหลักสูตร จํานวน 7 หลักสูตร  
5. การเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ จํานวน 2 หลักสูตร 

(7) อนุมัติการรับเขาสมทบและการยกเลิกการ
สมทบของสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

(8) อนุมัติการจัดการศึกษารวมและการยกเลิก
การจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือ
สถาบันอ่ืน 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

(9) อนุมัติการใหปริญญา อนุปริญญา และ
ประกาศ นี ย บั ต ร ช้ั นห น่ึ ง ช้ั น ใด  ท้ั ง ขอ ง
มหาวิทยาลัยและท่ีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษา

1. ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
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อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย  
มาตรา 22 

มติโดยสรุป 

รวมกับสถานศึกษาช้ันสู งหรือสถาบันอ่ืน 
รวมท้ังอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์ 

แกนายเอมมานูเอล ฌ็อง มิเชล เฟรเดริก มาครง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส 
3. เห็นชอบรายช่ือผูทรงคุณวุฒิเพ่ือขอพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ จํานวน 3 ราย  
4. อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ดังน้ี (1) ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 126 ราย 
(2) มหาบัณฑิต จํานวน 698 ราย และ (3) ปริญญาบัณฑิต จํานวน 6,541 ราย 

(10) อนุมัติการจัดตั้งและยุบเลิกวิทยาเขต ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 
(11) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก
สวนงานของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการแบง
หนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว 

ใหความเห็นชอบ 
1. โครงสรางสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   
2. โครงการจัดตั้งศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
Silpakorn University Food Innovation Hub (SU-FIH) 
3. โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
4. การจัดตั้งศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษา 
อังกฤษ 

(12) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและ
อนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อนุมัติ 
1. งบประมาณรายรับจากเงินรายได จํานวน 1,794,190,380 บาท  
2. งบประมาณรายจายจากเงินรายได จํานวน 1,900,513,360 บาท และ
งบประมาณรายจายจากเงินรายได (เพ่ิมเติม) จํานวน 33,346,700  บาท  
3. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 
2,039.0987 ลานบาท 

(13) กําหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการ
จัดหารายได จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอ่ืน 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

(14) อนุมัติการกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การถือ
หุน การเขาเปนหุนสวน และการลงทุนหรือการ
รวมลงทุนตามมาตรา 14 (8)  

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

(15) อนุมัติการจัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอ่ืนใน
การจัดตั้งองคกรท่ีเปนนิติบุคคล หรือยกเลิกนิติ
บุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามมาตรา 14 (11) 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

(16) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยพิเศษ  

1. เห็นชอบแตงตั้ง ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดํารงตําแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. เห็นชอบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย จํานวน 2 ราย และศาสตราจารยพิเศษ จํานวน 1 ราย 

(17) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี 
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รอง
ศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวย
ศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  ผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนตาม
มาตรา 58 วรรคสาม และกรรมการสภาวิชาการ 

1. แตงตั้งผูบริหาร (1) รองอธิการบด ีจํานวน 1 ราย (2) คณบด ีจํานวน 5 ราย 
2. เห็นชอบรายช่ือผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 2 
ราย 
3. เห็นชอบการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ดัง น้ี (1) ผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 43 ราย (2) รองศาสตราจารย จํานวน 13 ราย และ  
(3) ศาสตราจารย จํานวน 7 ราย  
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อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย  
มาตรา 22 

มติโดยสรุป 

(18) แตงตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยู
ในอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย รวมท้ัง
มอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
หรือบุคคลดังกลาวทําการแทนแลวรายงานให
สภามหาวิทยาลัยทราบ 

1. แตงตั้ งคณะกรรมการชุดตางๆ เ พ่ือชวยกลั่นกรอง ใหความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ ตอการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย อาทิ คณะกรรมการท่ี
ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมาย
เพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
เปนตน 
2. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน 5 สวน
งาน 

(19) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี
ของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ี
เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

1. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี  
   1.1 เห็นชอบ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   1.2 เห็นชอบ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
    1.3 เห็นชอบ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  
2. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  
   2.1 แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  
   2.2 เห็นชอบ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561  
  2.3 เห็นชอบ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

(20) รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัย
และเสนอรายงานน้ันตอรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

รับรองรายงานประจําป มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559-2560 
(ปการศึกษา 2559) และรายงาน Good University Report 2017  

(21) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของสวน
งานใดหรือของผูใดโดยเฉพาะ 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

  
 1.2 ผลการดําเนินงาน ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในระเบียบ ขอบังคับตางๆ และตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ  

อํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย มติโดยสรุป 
1. การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ    

เห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับมหาวิทยาลัย/สถาบันในตางประเทศ จํานวน 17 สถาบัน  

2. แผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย 
 

อนุมัติ ราง แผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (สวนตอขยายจากแผนอัตรากําลังบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 2556-2561)) 
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อํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย มติโดยสรุป 
3. แตงตั้ งคณะกรรมการพิจารณาการตออายุ
ราชการ และพิจารณาอนุมัติการตอเวลาราชการ
ของอาจารย 

1. เห็นชอบตอการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร สายวิชาการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2561)  จํานวน 1 ราย
ตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เสนอ 
2. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการฯ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561) 

4. การพิจารณารายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
      

เห็นชอบเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 
1. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูรและระดบั
คณะวิชา/หนวยงาน เทียบเทามหาวิทยาลัยศิลปากร  
2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร  
3. การสงหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินคุณภาพเปนไปตามเกณฑการเผยแพร
หลั กสู ตร ท่ีมี คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR : Thai Qualifications Register) จํานวน 59 
หลักสูตร ไปยัง สกอ. 

 

 ประเด็นสนทนา 
ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในแตละดานมีประสิทธิภาพเพียงใด ดานท่ียังเปนจุดออน และ

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  

 
ประเด็นท่ี 2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการนําไปสูการปฏิบัต ิ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ท่ีประชุมไดใหขอสังเกต ขอเสนอแนะในเรื่องตางๆ และมหาวิทยาลัย 
สวนงาน ไดนําไปปฏิบัติ ไปดําเนินการ โดยสรุปดังนี้ (ขอมูลท่ีรวบรวมมานําเสนออาจจะไมครบถวน สมบูรณ 
สามารถปรับเขียนเพ่ิมเติมได ทานสามารถเขียนแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะไดในชองท่ี 4) 

เร่ือง (1) 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

ของสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป (2) 
การนําขอสังเกตขอเสนอแนะ

ไปสูการปฏิบัติ (3) 
 ความคิดเห็น 

(4) 
1. การใหนโยบาย 
แน วคิ ด ขอ งส ภ า
มหาวิทยาลัยในการ
ส ร ร ห า ผู บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย 
 1 . 1  ก อนกา ร 
ส ร ร ห า ผู บ ริ ห า ร
 1.2 เมื่อหัวหนา
ส วนงานนํา เสนอ
แผนพัฒนาสวนงาน 

1. คณะโบราณคดี  
   1.1 ใหนโยบายแนวคิดในการสรรหา
ผูบริหาร 
    1) แนวทางการแกไขปญหาดานพ้ืนท่ีท่ี
คับแคบ 
    2) จํานวนนักศึกษามีแนวโนมลดลง และ
สงผลตอเงินงบประมาณรายไดท่ีลดลงดวย  
    3) ควรมีแนวทางการบูรณาการกับคณะ
วิชาอ่ืนๆ ใหมากข้ึน  
    4) ควรปรับรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนให ทันตอความเปลี่ ยนแปลง โดยนํา
เทคโนโลยีมาชวยใหมากข้ึน  
 1 .2  จากการรายงานผลการสรรหา
ผูบริหาร และแผนพัฒนาคณะโบราณคดี 
     1) ควรลดภาควิชาลง รวมท้ังปรับ
วัฒนธรรมองคกร แนวคิด วิธีการทํางานของ
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
1. คณะกรรมการสรรหาฯ ใช
ประกอบการสรรหาคณบดี 
2 .  คณบดี นํ า ไปใชประกอบ 
การจัดทําแผนพัฒนาคณะ และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
 
 
 
 
 
1. คณะฯ ไดจัดประชุมบุคลากร
ของคณะ เพ่ือแจงขอเสนอแนะ 
ตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย 
และระดมความคิดรวมกันเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน 
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เร่ือง (1) 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

ของสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป (2) 
การนําขอสังเกตขอเสนอแนะ

ไปสูการปฏิบัติ (3) 
 ความคิดเห็น 

(4) 
     2) ควรแสดงศักยภาพความเปนผูนําของ

คณะโบราณคดีใหมากข้ึน และการผลักดันให
ภาควิชาตางๆ มีความเขมแข็งและพัฒนาไป
พรอมๆ กัน 
    3) ควรใหความสําคัญกับสาขาวิชาท่ีมี
คุณคาและคนเรียนนอย  
    4) ควรสนับสนุนใหอาจารยเขียนผลงาน
ทางวิชาการ และเผยแพรในหนังสือท่ีไดรับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติใหมากข้ึน  
    5) นําองคความรูด านการทองเ ท่ียว 
ศลิปวัฒนธรรม มาชวยผลักดันนโยบายดานการ
ทองเท่ียวเมืองรองของรัฐบาล  
    6) ควรจัดทําหลักสูตร online เพ่ือการ
เขาถึงองคความรู ลดปญหาอาจารยมีจํานวนนอย      

2. นําไปจัดทําแผนพัฒนาคณะ
โบราณคดี 

 

2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
     2.1 ใหนโยบายแนวคิดในการสรรหา
ผูบริหาร 
 1) กําหนดแผนการพัฒนาใหชัดเจนโดย
คํานึงถึงบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ัง Digital 
transformation นโยบายการพัฒนาของรัฐบาล              
 2) ควรมีการบูรณาการใหมากข้ึน และ
การสรางเครือขายกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ของมหาวิทยาลัยตางๆ  
   3) ควรให นักศึกษามีสวนรวมในการ
พัฒนาคณะใหมากข้ึน และเพ่ิมการสื่อสารท้ัง
ภายในคณะ ภายนอกคณะใหมากข้ึน 

 
1. คณะกรรมการสรรหาฯ ใช
ประกอบการสรรหาคณบดี 
2 .  คณบดี นํ า ไปใชประกอบ 
การจัดทําแผนพัฒนาคณะ และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

 

3. คณะดุริยางคศาสตร 
     3.1 ใหนโยบายแนวคิดในการสรรหา
ผูบริหาร 
 1) ดานพ้ืนท่ีท่ีคับแคบ ไมเพียงพอตอการ
จัดการ เรี ยนการสอน การฝ กปฏิ บัติ ของ
นักศึกษา รวมท้ังอุปกรณการเรียน 
   2) ควรสรางความรวมมือกับสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาใหมากข้ึน  
        3) การพัฒนาอาจารยใหมีความสามารถ
ในการเขียนผลงานเชิงวิชาการ  
        4) ควรจัดทําแผนงบประมาณในระยะ 3-
5 ป  

 
1. คณะกรรมการสรรหาฯ ใช
ประกอบการสรรหาคณบดี 
2 .  คณบดี นํ า ไปใชประกอบ 
การจัดทําแผนพัฒนาคณะ และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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เร่ือง (1) 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

ของสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป (2) 
การนําขอสังเกตขอเสนอแนะ

ไปสูการปฏิบัติ (3) 
 ความคิดเห็น 

(4) 
 4. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
    4.1  จากการรายงานผลการสรรหา
ผูบริหาร 
      1) ควรจัดทําแผนการลดจํานวนนักศึกษา
ใหม เพ่ือใหสอดคลองปจจัยภายในคณะ และ
ปรับปรุงปจจัยสนับสนุน รวมท้ังวางแผนการหา
รายไดเพ่ิมจากชองทางตางๆ  
     2) ควรเขารับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ EdPEx 

 
 
 
 

 

 

5. คณะวิทยาศาสตร 
     5.1 แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร 
    1) ควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการชวย
พัฒนาชุมชน  
    2) ควรผลักดันใหมีจํานวนผลงานทาง
วิชาการในระดับนานาชาติใหมากข้ึน  
 
 
    3) ควรเรงรัดการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ภายในคณะใหรวดเร็วมากข้ึน 

 
 
 
 

1 .  คณะมี ก า ร ส นับส นุน ให
อ า จ า ร ย จั ด ทํ า ผ ล ง า น ท า ง
วิชาการ นําเสนอและเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ 
2. คณะนําไปดําเนินการเรงรัด
การปรับปรุงสภาพแวดลอมของ
คณะ 

 

6. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
     6. 1  แ ผ น พั ฒ น า ค ณ ะ จิ ต ร ก ร ร ม
ประติมากรรมและภาพพิมพ 
   1) ควรเปดหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือกาวสู
ความเปนนานาชาติ  
    2) ควรมีบทบาทในการพัฒนาจังหวัด
นครปฐมใหมากข้ึน  

  

7. บัณฑิตวิทยาลัย 
     7.1 ใหนโยบายแนวคิดในการสรรหา
ผูบริหาร 
  1) ควรพิจารณาทบทวนสถานภาพของ
บัณฑิตวิทยาลัยวาจะมีสถานะเปนสวนงานหรือ
สวนงานสนับสนุน เมื่อครบ 4 ปแลว 
 2)  ควรหาแนวทางการแก ไขปญหา
จํานวนนักศึกษาท่ีลดลง 
     3) ควรกําหนดบทบาทหนาท่ีของบัณฑิต
วิทยาลัยและสวนงานใหชัดเจน 
 4) ควรพิจารณาตั้งคณะกรรมการ เพ่ือ
ระดมความคิ ด ว าภาย ใน 10  ป ข า งหน า 
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการและพัฒนาไปใน
ทิศทางใด 

 
1. คณะกรรมการสรรหาฯ ใช
ประกอบการสรรหาคณบดี 
2 .  คณบดี นํ า ไปใชประกอบ 
การจัดทําแผนพัฒนาคณะ และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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เร่ือง (1) ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

ของสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป (2) 
การนําขอสังเกตขอเสนอแนะ

ไปสูการปฏิบัติ (3) 
 ความคิดเห็น 

(4) 
 8. หอศิลป 

     8.1 ใหนโยบายแนวคิดในการสรรหา
ผูบริหาร 
 1) บทบาทหนาท่ีของหอศิลป ควรเนน
เรื่อง การดูแล อนุรักษ ซอมแซมผลงาน การ
จัดทําทะเบียนผลงาน การจัดทําแกลลอรีเสมือน 
นําผลงานสะสมมาจัดแสดง งานดานศิลปกรรม
ของเยาวชน 
      2) ควรปรับปรุงดานกายภาพ การบริหาร
จัดการใหทันสมัย เพ่ิมการประชาสัมพันธ นํา
เทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน และการเขาถึง
องคความรู  
      3) ควรสรางเครือขายการทํางานกับ
หนวยงานตางๆ เพ่ือสรางคุณคา มูลคาและ
ช่ือเสียงแกมหาวิทยาลัยดวย  

 
1. คณะกรรมการสรรหาฯ ใช
ประกอบการสรรหาผูอํานวยการ 
2. ผูอํานวยการนําไปใชประกอบ 
การจัดทําแผนพัฒนาสวนงาน 
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 
3. มีการนําผลงานสะสมมาจัด
แสดงภายใตรูปแบบของคลัง
สะสมแบบเปด 
4. มี ก า ร จั ด ทํ า  Application 
สําหรับเขาชมนิทรรศการ 
5. มีการบูรณาการกับคณะตางๆ 
มากข้ึน 

 

2. แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

1. ควรทําเครื่องหมายในตัวช้ีวัดใหมๆ ใหเห็น
ชัดเจนดวย 
2. ควรวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ 
และแนวทางปฏิ บัติ ให ชัด เจน รวม ท้ังจั ด
เรียงลําดับความสําคัญของกิจกรรม/โครงการท่ีมี
จํานวนมาก 
3 . ค ว ร ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ เ รื่ อ ง  digital 
transformation ใหมากข้ึน  
4. ควรพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยในระยะ 20 ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
อยู ร ะหว า ง ก า ร จั ด ทํ า แผ น
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
ในระยะ 20 ป 

 

3. การติดตาม และ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานของมหา 
วิทยาลัยฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ . 
2560  

1. ควรรายงานความกาวหนา เรื่อง การจัดงาน 
QS Totally Arts Summit (Art & Design) ให
สภามหาวิทยาลัยทราบอยางตอเน่ือง  
2. ควรนําขอเสนอแนะจากรายงานการติดตาม 
และประเมินผลฯ ไปแยกแยะประเด็นตางๆ 
เรื่องสําคัญเรงดวน และเรื่องท่ีจะตองดําเนินการ
ตาม พ.ร.บ. 
3. ควร ใหค วามสํ าคัญ กับกลไกส นับส นุน
ความสามารถดานภาษาตางประเทศของ
นักศึกษาใหมากข้ึน 

1. มีการประชาสัมพันธการจัด
งาน QS Totally Arts Summit 
(Art & Design) อยางกวางขวาง 
 
 
 
 
2. มีการประกาศใชระบบและ
กลไก เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและ
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันท่ี 
29 สิงหาคม 2561 โดยเริ่มใช
กับนักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาในป
การศึกษา 2561 
 

 

72- 10 -



เร่ือง (1) ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
ของสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป (2) 

การนําขอสังเกตขอเสนอแนะ
ไปสูการปฏิบัติ (3) 

 ความคิดเห็น 
(4) 

4. ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2559 

1. ควรหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเรื่อง
กิจการนักศึกษาซึ่งไดคะแนนนอย อาทิ วิธีการ
ประเมินโครงการ การพัฒนาการจัดกิจกรรม  
2 . ควร พัฒนาด านสิ่ งแวดล อม และสร า ง
บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย และคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาใหสูงข้ึน  
3. ควรหาแนวทาง มาตรการในการพัฒนาตัว
บงช้ีท่ีมีผลการประเมินระดับคุณภาพต่ํากวา
ระดับดี อาทิ การผลิตบัณฑิต ตําแหนงทาง
วิชาการใหสูงข้ึน 

1 .  มี ก า ร จั ด ทํ า แผน พัฒน า
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

 

5. จัดการเรียนการ
สอน 
 5.1 คณะวิทยา 
การจัดการ จัดการ
เรียนการสอน ณ 
พ้ืนท่ีสวนขยายการ
จัดการศึกษา City 
Campus เมืองทอง
ธานี 

 
 
1. ควรมีการบูรณาการกับคณะวิชาตางๆ ท้ังใน
ระดับหลักสูตร และรายวิชาใหมากข้ึน เพ่ือ
ประโยชนของนักศึกษา และความเขมแข็งของ
หลักสูตร  
2. ควรเปดหลักสูตรนานาชาติ เน่ืองจากทําเล
ท่ีตั้งของประเทศไทยเปนศูนยกลางของอาเซียน 
และประเทศตางๆ  

 
 
 
 
 
 

 

 5.2 ราง ระบบ
แ ล ะ ก ล ไ ก  เ พ่ื อ
สงเสริมการเรียนรู
แ ละ ทั กษะภาษา 
อังกฤษของนักศึกษา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ศิลปากร 

1. ควรสรางแรงบันดาลใจ และใหนักศึกษาเห็น
ความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ และเนน
การสรางโอกาสใหนักศึกษาไดใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร สรางบรรยากาศการเรียนและใหมี
ความสุขสนุกกับการเรียน 
2. คณะวิชาควรมีบทบาทและมีสวนสําคัญใน
การชวยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ดวย  

1. มีการประกาศใชระบบและ
กลไก เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและ
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันท่ี 
29 สิงหาคม 2561 โดยเริ่มใช
กับนักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาในป
การศึกษา 2561  
2. คณะสนับสนุนใหอาจารยทํา 
PowerPoint เปนภาษาอังกฤษ 
เชน คณะเภสัชศาสตร 
3. คณะศึกษาศาสตรจัดคาย
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบัน
ในตางประเทศ เชน มาเลเซีย 
เวียดนาม 

 

6. การขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 

ควรใสขอมูลของลําดับท่ีของผูท่ีไดรับการอนุมัติ
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ เ พ่ือใหทราบ
จํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการและเปน
กําลังใจในการทํางาน 

  

7. กายภาพ  การปรับปรุงวังทาพระ  
   1. ระยะเรงดวน 
 1.1 ควรบริหารจัดการเ พ่ือใหการ
กอสรางเสร็จเร็วข้ึน รวมท้ังวางแผนเรื่องการ
เสนอของบประมาณ 

 
 
เรงรัดการดําเนินการแลว โดย
คาดวาการปรับปรุงจะแลวเสร็จ
เดือนมกราคม 2563 
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เร่ือง (1) ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
ของสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป (2) 

การนําขอสังเกตขอเสนอแนะ
ไปสูการปฏิบัติ (3) 

 ความคิดเห็น 
(4) 

       1.2 ควรสื่อสารทําความเขาใจเรื่องการ
กอสราง ใหนักศึกษา บุคลากรเขาใจ  
       1.3 ควรประชุมระดมความคิดเพ่ือแกไข
ปญหาในระยะเรงดวน อาทิ การเชาสถานท่ีเพ่ือ
จัดการเรียนการสอน  
    2. ระยะยาว 
        2.1 ควรพิจารณาจํากัดจํานวนนักศึกษา
ของ 4 คณะวิชา เพ่ือใหมีพ้ืนท่ี สิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา และ
พัฒนาเปนแหลงเรียนรู  
        2.2 ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใน
การบริหารจัดการ การสื่อสารใหมากข้ึน 
        2.3 ควรพัฒนาหลักสูตร การบูรณาการ
เพ่ือสรางความเปนเลิศของ 4 คณะวิชา 

8. การทําขอตกลง
ความร วมมือทาง
วิ ช า ก า ร ข อ ง
มหา วิทย าลั ย กั บ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น
ตางประเทศ 

1. ควรจัดทํารายงานประจําปเรื่องการจัดทํา
ขอตกลงความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ 
และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบดวย 
2. การจัดทําขอตกลงความรวมมือ ควรเนนเรื่อง 
digital transformation ใหมากข้ึน เน่ืองจาก
จะมีบทบาทท่ีสําคัญยิ่งตอการเปลี่ยนแปลง
สังคมโลกในทุกดาน นอกจากน้ันควรไปประชุม
ระดมความคิดฯ (Retreat) ดวย 

1. มหาวิทยาลัยรายงานขอมูล
ค ว า ม ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบัน
ในตางประเทศ ในการประชุม
ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ค รั้ ง ท่ี 
9/2561 วันท่ี 10 ต.ค. 2561 

 

9. การจัดตั้งหนวย 
งานใหม 
 9.1 การจัดตั้ ง
ศูนยบริหารจัดการ
วิชาศึกษาท่ัวไปและ
พัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 

 
 
1. ศูนยฯ มีพันธกิจใน 2 เรื่องใหญท่ีสําคัญคือ 
ก า ร จั ด ก า ร วิ ช าศึ ก ษ า ท่ั ว ไ ป แ ล ะ พั ฒ น า
ภาษาอังกฤษ จึงเปนภาระงานท่ีมาก 
2. ควรพิจารณาเรื่องอัตรากําลังและการคดัเลอืก
บุคลากรท่ีเหมาะสม เพ่ือใหการทํางานของศูนยฯ 
บรรลุตามพันธกิจท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ควรพิจารณาใหมีคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
เพ่ือเสนอแนะเชิงนโยบาย  
4. ควรวิเคราะหปญหาอุปสรรคการจัดการเรียน
การสอน การบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปท่ี
ผานมา แลววางแผนการดําเนินการ แกไขปญหา 
เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป
บรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ 
5. ควรพัฒนาสภาพแวดลอม กายภาพท่ีเอ้ือตอ
การเรียนการสอน พัฒนาความคิดสรางสรรค 
การบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษาใหมากข้ึน 
อัตลักษณความเปนมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มีรายวิชาศิลปากรสรางสรรค 
2. มหาวิทยาลัยดําเนินการ
พัฒนาสภาพแวดลอม กายภาพ
อยางตอเน่ือง 
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เร่ือง (1) ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
ของสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป (2) 

การนําขอสังเกตขอเสนอแนะ
ไปสูการปฏิบัติ (3) 

 ความคิดเห็น 
(4) 

 9.2 โครงการ
จัดตั้ งสถาบันศิลป
สถาปตยกรรมไทย
เฉลิมพระ เ กีย รติ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ศิลปากร 

1. ควรเปนศูนยขอมูล มีฐานขอมูลท่ีสําคัญ ท้ัง
ดานศิลปกรรม การออกแบบ สถาปตยกรรม 
จิตรกรรม ประวัติศาสตรศิลปะ โบราณคดี ซึ่งจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษา คนควา 
อางอิง และการสรางผลงานวิจัย งานสรางสรรค
และการออกแบบ 
2. ควรเปนศูนยบมเพาะ ( incubator) การ
ฝกงานดานการอนุรักษสถาปตยกรรมไทย 
โบราณสถาน ฯลฯ ของนักศึกษา  
3. เปนหนวยงานท่ีจะรับงานจากภายนอกใน
ลักษณะตางๆ อาทิ งานวิจัย งานบริการวิชาการ 
งานฝกอบรม ท้ังท่ีสรางคุณคาและมูลคา โดย
ควรใหนักศึกษาเขามามีสวนรวม  
4. ควรสรางเครือขาย รวมท้ังการบูรณาการ ความ
รวมมือกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน 
ภายในและตางประเทศ เพ่ือสรางความเขมแข็ง 
ตอยอดผลงาน และสรางสรรคผลงานใหมๆ 
5. ควรจัดทําแผนงาน เปาหมายการทํางาน และ
งบประมาณของสถาบันฯ ในระยะเวลา 4 ป ให
ชัด เจน รวม ท้ั งระบบการบริ หารจั ดการ 
เทคโนโลยี การสื่อสารองคความรูสูภายนอก  

  

10. การสรรหา
หัวหนาสวนงาน 

 เ น่ืองจากบริบทของอุดมศึกษา สั งคม 
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และ
สงผลตอจํานวนนักศึกษา งบประมาณ ฯลฯ 
ดังน้ันเพ่ือใหการสรรหาไดบุคคลท่ีมีความรู 
ความสามารถเหมาะสมกับการพัฒนาของแตละ
สวนงาน การเปดโอกาสให ทํางานใหมๆ ท่ี
สรางสรรคและทาทาย ซึ่งสอดรับกับแนวคิดการ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จึงควรพิจารณา
ปรับรูปแบบการสรรหาหรือบริหารองคกรใน
รูปแบบอ่ืนๆ ดวย เชน เสนอใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาสรรหาหรือการบริหารองคกรในรูปแบบ
พิเศษ โดยอธิการบดีจะเปนผูใหความมั่นใจใน
การกํากับดูแลใหเกิดประโยชนตามท่ีแจงไวตอ
สภามหาวิทยาลัยก็ได เชน sandbox model 
การใหมีหนวยงานท่ีมีกฎเกณฑพิเศษ เปนตน 

  

  

 ประเด็นสนทนา 
 1. ขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยสอดคลองกับบริบทของสวนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
หรือไม และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดเพียงใด ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
        2. ประสิทธิภาพ ผลลัทธจากการนําขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติ ไปดําเนินการ 
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ประเด็นท่ี 3 การใชหลักธรรมาภิบาลในการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการฯ ไดนําหลักธรรมาภิบาลในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

ปการศึกษา 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หนา 40-41) ซ่ึงกําหนดไวจํานวน 10 ขอ แลวนํา
การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรตามหลักดังกลาวมาเขียนไว ซ่ึงขอมูลอาจจะไมครบถวน สมบูรณ
สามารถเขียนปรับเพ่ิมเติมได (ทานสามารถเขียนแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะไดในชองท่ี 3)               

หลักธรรมาภิบาล/ความหมาย (1) การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย (2)  ความคิดเห็น (3) 
1. หลักประสิทธิผล  (Effectiveness)  

คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณ
มาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับสวนราชการหรือหนวยงานท่ีมี
ภาร กิจคล ายคลึ ง กันและมีผลการ
ปฏิบัติงานในระดับช้ันนําของประเทศ
เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน
โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทาง
ยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ี
เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยาง
ตอเน่ืองและเปนระบบ 

1. สภามหาวิทยาลัย ไดกําหนดนโยบาย เปาหมาย และ
ผลสัมฤทธ์ิของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใช
ประกอบการสรรหาอธิการบดีคนใหม และถายทอดไปสู
มหาวิทยาลัย สวนงาน โดย  

1.1 มอบใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีนําไปใช
ประกอบการสรรหาอธิการบด ี

1.2 มอบนโยบายใหอธิการบดีนําไปใชประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

1.3 อธิการบดีเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ใหสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ หลังจากน้ันจะลงนาม
ในคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ี 

1.4 อธิการบดีถายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูสวนงาน 
และเจรจาตอรองคาเปาหมายรวมกัน 

1.5 หัวหนาสวนงาน จัดทําแผนพัฒนาสวนงาน เสนอสภา
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ หลังจากน้ันจะลงนามในคํา
รับรองการปฏิบัติหนาท่ี 

1.6 สวนงานถายทอดแผนสูภาควิชา สาขาวิชา และ
บุคลากรตามลําดับ 
2. สภามหาวิทยาลัยมีกลไกในการกํากับติดตามนโยบาย การ
พัฒนาตามท่ีกําหนดไว โดยแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลฯ มาชวยดําเนินการ แลวรายงานผลตอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา คือ 

2.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  

2.2 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
คือ การบริหารราชการตามแนว

ทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและ
เครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให
องคการสามารถใชทรัพยากรท้ังดาน
ตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิด
ประโยชน สู ง สุ ดต อการ พัฒนา ขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

1. สภามหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามมติ
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง โดยกําหนดเปนวาระ
ประจําในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
2. สภามหาวิทยาลัยออกแบบ และบริหารจัดการ เพ่ือใหการ
ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ลดตนทุน แรงงาน และนํา
เทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน อาทิ นําระบบ e-meeting มา
ใชในการประชุมสภามหาวิทยาลัย การบันทึกเอกสารท่ีมี
จํานวนมากลงแผน CD 
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หลักธรรมาภิบาล/ความหมาย (1) การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย (2)  ความคิดเห็น (3) 
3. หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness)  

คื อ  ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ท่ี ส า ม า ร ถ
ดํ า เ นินการไดภายในระยะเวลา ท่ี
กําหนด และสรางความเช่ือมั่น ความ
ไว วางใจ  รวม ถึงตอบสนองความ
คาด ห วั งห รื อ ค ว าม ต อ งก า ร ขอ ง
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมี
ความแตกตาง 

1. สภามหาวิทยาลัยสรางความเช่ือมั่น ความไววางใจตอการ
ทําหนาท่ี อาทิ การกํากับติดตามการดําเนินงานตามขอสังเกต 
ขอเสนอแนะของ สตง. 
2. เมื่อมีผูรองเรียนท่ีเปนลายลักษณอักษร สภามหาวิทยาลัย
จะสงใหคณะกรรมการอุทธรณรองทุกขดําเนินการ ซึ่งการ
ทํางานจะกําหนดระยะเวลาอยางชัดเจน กรณีคณะกรรมการ
ไมสามารถทํางานใหเสร็จตามกําหนดเวลา จะตองรายงานให
สภามหาวิทยาลัยทราบและขออนุมัติขยายเวลาการทําทาน 
3. สภามหาวิทยาลัยรับทราบความตองการของอาจารย 
บุคลากร นักศึกษา นักศึกษาเกา ผูประกอบการ อาทิ ผาน
คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง อาทิ 
คณะกรรมการการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ซึ่งจะจัด
สนทนากลุมรับฟงความคิดเห็น แลวรวบรวมนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดมีการตอบสนอง 
โดยใหมหาวิทยาลัย สวนงานนําขอเสนอแนะตางๆ ไปปรับปรุง
และพัฒนาการทํางานตอไป 

 

4. หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) 

คือ การแสดงความรับผิดชอบในการ 
ปฏิบัติหนาท่ีและผลงานตอเปาหมายท่ี
กําหนดไว โดยความรับผิดชอบน้ันควร
อยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความ
สํ า นึกในการรับผิ ดชอบตอปญหา
สาธารณะ 

1. สภามหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 
โดยการใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายแกมหาวิทยาลัยในการทํา
กิจกรรม โครงการเพ่ือชวยเหลือสังคม ชุมชน และการเปน
ผูนําทางความคิด นําเสนอนโยบายดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปน
จุดแข็งของมหาวิทยาลัยตอรัฐบาล เปนตน 
2. มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ี และผลงานท่ีได
ตัดสินใจ อาทิ การใหทบทวนปรับปรุงขอบังคับท่ีไดประกาศไป
แลว เมื่อพบวายังมีจุดออน ความไมชัดเจน เปนตน  

 

5. หลักความโปรงใส 
(Transparency) 

คือ กระบวนการเปด เผยอย าง
ตรงไปตรงมา ช้ีแจงไดเมื่อมีขอสงสัย
และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไม
ตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดย
ประชาชนสามารถรูทุกข้ันตอนในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ 
และสามารถตรวจสอบได 

สภามหาวิทยาลัยมีความโปรงใสในการทําหนาท่ี มีการ
เปดเผยขอมูล และบุคลากร นักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลได
สะดวก อาทิ  
1. เชิญรองอธิการบดี คณบดี หัวหนาสวนงาน ผูอํานวยการ
กอง เขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ 
เพ่ือรับทราบนโยบาย ขอมูลตางๆ  
2. มีการถายทอดสดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ใหผูบริหาร 
บุคลากรมหาวิทยาลัยไดรับทราบขอมูล การทํางานของสภา
มหาวิทยาลัย 
3. การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนคณะกรรมการ 
คณะทํางาน เพ่ือใหการทํางานเปนไปดวยความรอบคอบ 
โปรงใส อาทิ คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย 
4. มีการเผยแพรขอมูล ขาวสารตางๆ อาทิ รายงานการประชุม 
รายงานผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัย การติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในเว็บไซตของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งบุคลากรท้ังภายในและภายนอก 
ผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก  
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หลักธรรมาภิบาล/ความหมาย (1) การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย (2)  ความคิดเห็น (3) 
5. ท้ังน้ีในชวงสิงหาคม 2560 - สิงหาคม 2561 ยังไมมี
รองเรียนการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  

6. หลักการมีสวนรวม 
(Participation) 

คือ  กระบวนการ ท่ีข า ราชการ 
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุก
กลุมมี โอกาสได เขารวมในการรับรู 
เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ 
รวมเสนอปญหาหรือประเด็นท่ีสําคัญท่ี
เ ก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมการ
แก ไ ขปญหา  ร วม ในกระบวนการ
ตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาใน
ฐานะหุนสวนการพัฒนา 
 

สภามหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสีย ไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ นําเสนอ
ปญหา และรวมคิดแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนา ผานชองทางตางๆ อาทิ 

1. ทาง Facebook ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   
2. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยฯ และการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงานฯ ซึ่งจะเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย บุคลากร
สายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา ผูประกอบการ 
มารวมสนทนากลุม เพ่ือใหความคิดเห็น และขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน ซึ่งคณะกรรมการฯ จะรวบรวม
และจัดทํารายงานเสนอสภาหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 

7. หลักการกระจาย 
(Decentralization) 

คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการ
สวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ 
(ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระ
ตามสมควรรวมถึงการมอบอํานาจและ
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนน
การสรางความพึงพอใจในการใหบริการ
ตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
การปรับปรงุกระบวนการ และเพ่ิมผลิต
ภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวน
ราชการ 

สภามหาวิทยาลัย แตงตั้ งคณะกรรมการชุดตางๆ เ พ่ือ
กลั่นกรองการทํางาน กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะเรื่องท่ีเปนงานประจํา เชน การอนุมัติปริญญา การ
พิจารณาหลักสูตร ไดปรับจากวาระเพ่ือพิจารณา ใหเปนวาระ
เพ่ือพิจารณาทักทวง ชวยใหการทํางานของสภามหาวิทยาลัย
รวดเร็วมากข้ึน 

 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
คื อ  ก า ร ใ ช อํ า น า จข อ งก ฎห มา ยก ฎ 
ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการ
ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และ
คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

การใชอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย จะยึดตามท่ีกําหนด
ไวในพระราชบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับและตามท่ีไดรับมอบ
อํานาจจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับ

บริการอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีการ
แบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด 
เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การ
ฝกอบรมและอ่ืนๆ 

 

1. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย จะเปดโอกาสใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทุกประเภท ไดแสดงความคิดเห็นอยางท่ัวถึง 
และเทาเทียมกัน 
2. กรณีมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางทาน มีความเห็นตาง
จากมติของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย สามารถเ ขียน
ความเห็นตางของตนเองแนบทายรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยได 
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หลักธรรมาภิบาล/ความหมาย (1) การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย (2)  ความคิดเห็น (3) 
10. หลักมุงเนนฉันทามติ 
(Consensus Oriented) 

คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุม
ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ ซึ่งเปน
ขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการ
เพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับ
ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะ
กลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไม
มีขอคัดคานท่ียุติไมไดในประเด็นท่ีสาํคญั 
โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวา
เปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 

1. ในการพิจารณาวาระตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย สวนใหญ
จะใชเสียงขางมากของท่ีประชุม  

กรณีมีประเด็นความคิดเห็นตาง จะเปดโอกาสใหแสดง
ความคิดเห็น และอภิปรายหาขอยุติรวมกัน และหากขอยุติ
รวมกันไมไดจึงจะใชวิธีการลงคะแนน ซึ่งกรณีน้ีมีนอยมาก 
2. การกําหนดกติกาสวนใหญของสภามหาวิทยาลัยจะใหใช
หลักฉันทามติ อาทิ การสรรหาผูบริหาร ในการตัดสินผูสมควร
ดํารงตําแหนงผูบริหารใหคณะกรรมการสรรหาใหใชหลัก
ฉันทามต ิ

 

 

 ประเด็นสนทนา 
         1. การดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของสภามหาวิทยาลัย ขอใดท่ีเปนจุดแข็ง และขอใดท่ีเปนจุดออน 
ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
 2. การดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของสภามหาวิทยาลัย ตามท่ีคณะกรรมการฯ เขียนสรุปมาควร
ปรับปรุง เพ่ิมเติมในขอใดบางเพ่ือใหมีความครบถวน และชัดเจนมากข้ึน 

 
ตัวช้ีวัด 1.3 การพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย มี 2 ประเด็น 
 
ประเด็นท่ี 1 การพัฒนาการดําเนินการท่ียังเปนจุดออน ไมบรรลุผล ของสภามหาวิทยาลัย    

 คณะกรรมการฯ ไดรวบรวมการดําเนินการในเรื่องท่ียังเปนจุดออน  ไมบรรลุผล ของสภา
มหาวิทยาลัย ซ่ึงสาเหตุอาจจะมาจากการทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย หรือการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย อาทิ  

 (ทานสามารถเขียนแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะไดในชองท่ี 2)               

การดําเนินการท่ียังเปนจุดออน ไมบรรลุผล ของสภามหาวิทยาลัย (1)  ความคิดเห็น (2) 
1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 20 ป 
    สภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 20 ป
เพ่ือใหเห็นภาพอนาคตของมหาวิทยาลัย การดําเนินการของมหาวิทยาลัยยังมีความลาชา  

 

2. ขอบังคับมหาวิทยาลัย 
 1) การดําเนินงานยังมีความลาชา คือ มีขอบังคับสวนหน่ึงยังดําเนินการไมเสร็จตามกําหนดเวลา
ภายใน 2 ป นับแตวันท่ีมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยมี
ขอมูลจากกองนิติการ สรุปการออกกฎหมายตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีดังน้ี 
(1) มีผลบังคับใชแลว 58 ฉบับ (2) อยูระหวางดําเนินการ 23 ฉบับ  
 2) ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาสวนใหญยังอิงกับระบบ
ราชการ 

 
 

3. ดานบุคคล  
 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรยังมีนอย ซึ่งมีสาเหตุมาจาก อาทิ บุคลากร
สวนใหญยังไมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน และยังยึดวัฒนธรรมเดิมๆ 

 

4. ดานวิชาการ (หลักสูตร การพัฒนานักศึกษา) 
 ในการพิจารณาวาระเรื่องหลักสูตร ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนใหญ ไมไดใหความคิดเห็น
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เน่ืองจากผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และสภา
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การดําเนินการท่ียังเปนจุดออน ไมบรรลุผล ของสภามหาวิทยาลัย (1)  ความคิดเห็น (2) 
วิชาการมาแลว  
 ท้ังน้ีสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับดานวิชาการอยูในการพิจารณาวาระอ่ืนๆ อยาง
ตอเน่ือง อาทิ ในการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัย การพิจารณาแผนพัฒนาของสวน
งาน สภามหาวิทยาลัยจะใหขอเสนอแนะเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา 
การเรยีนการสอน  
 สําหรับขอมูลดานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจากสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ในป
การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท้ังหมด 197 หลักสูตร โดยผานเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
ท้ังหมด และอยูระดับดีข้ึนไป จํานวน 170 หลักสูตร 
5. ดานงบประมาณ การเงิน การจัดหารายได  
 1) ดานการเงินและบัญชี สามารถแกไขปญหาตามขอสังเกต ขอเสนอแนะของ สตง. ไดมี
ความกาวหนาในระดับหน่ึง  
 2) สภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการจัดทําแผนการจัดหารายได การ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัยยังไมมีความกาวหนา 

 

6. ความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
 การรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนยังไมบรรลุเทาท่ีควร อาทิ ภาพการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
อนาคต โครงสราง บุคลากร  

 

7. การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 - วาระการประชุมสวนใหญยังเปนงานประจํา วาระเชิงนโยบาย ยังมีนอย 
 - มีวาระเพ่ิมเติมในท่ีประชุมในบางครั้ง 

 

 
 ประเด็นสนทนา 
 ขอเสนอแนะแนวทางดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา และพัฒนาการดําเนินการท่ียังเปนจุดออน ไมบรรลุผล 
ของสภามหาวิทยาลัย    

 
ประเด็นท่ี 2 การนําขอเสนอแนะจากการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2560 มาปรับปรุงและ 
               พัฒนาการทํางาน 
 คณะกรรมการฯ ไดรวบรวมขอเสนอแนะจากการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเม่ือป พ.ศ. 
2560 และการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน อาทิ  
 (ทานสามารถเขียนความคิดเห็น ขอเสนอแนะในชองท่ี 3) 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน
ตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

ป พ.ศ. 2560 (1) 

การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย 
ในการปรับปรุงและพัฒนา (2) 

 ความคิดเห็น (3) 

 1. การทําหนาท่ีของสภา
มหาวิทยาลัย ไดปฏิบัติหนาท่ี
ตามบทบาทความรับผิดชอบได
ครบถวน แตควรพัฒนาการ
ดําเนินงานใหมากข้ึนโดยเฉพาะ
การกําหนดนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหมีความชัดเจน 
เ น น ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง
ประชาคม และเผยแพรใหทราบ

1. สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาท้ังในระดบั
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสวนงาน อยางเปนระบบมาก
ข้ึน รวมท้ังกําหนดไวในขอบังคับฯ ดวย อาทิ 
  1.1 กอนการสรรหาผูบริหารในทุกระดับ จะตองนําเสนอ
สถานภาพสถานการณของสวนงาน ซึ่งมาจากการประชุมระดม
ความคิดของบุคลากร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะใหแนวคิด นโยบายใน
การพัฒนา และมอบใหสรรหาฯ นําไปใชประกอบการสรรหาฯ  
   1.2 กําหนดใหผูบริหารทุกระดับท่ีดํารงตําแหนงแลว จะตอง
นําเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัย สวนงานตอสภามหาวิทยาลัย   
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน
ตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

ป พ.ศ. 2560 (1) 

การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย 
ในการปรับปรุงและพัฒนา (2) 

 ความคิดเห็น (3) 

มากข้ึนผานสื่อตางๆ     
   

2. แผนพัฒนาท่ีไดรับความเห็นชอบแลวจะเผยแพรในรายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย เว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

    2. งานดานวิชาการ หลัก 
สูตร สภามหาวิทยาลัยควรทํา
หนาท่ีในการกําหนดนโยบาย
การพัฒนานักศึกษาใหมากข้ึน  
 

สภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานวิชาการ หลักสูตร 
การพัฒนานักศึกษาอยางตอเน่ือง อาทิ  
1. การประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร
มหาวิทยาลัย  
2. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวาระตางๆ ซึ่งอาจจะไมใช
วาระเรื่องหลักสูตรโดยตรง อาทิ วาระแผนพัฒนาสวนงาน เรื่อง การ
เปดหลักสูตรนานาชาติ การสนับสนุนหลักสูตรท่ีมีคุณคา การพัฒนา
คุณภาพของนักศึกษา และการแกไขปญหานักศึกษาท่ีลดลง การ
ปรับรูปแบบการเรียนการสอน เปนตน 
3. ผานคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงานฯ 

 

 3. การกํากับ ติดตามการ
ดําเนินงาน ควรปรับวิธี อาทิ 
การจัดลําดับความสําคัญเรงดวน 
การติดตามอยางตอเน่ืองและ
เนนเชิงผลลัพธ     

สภามหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตาม เรื่องสําคัญเรงดวนมากข้ึน 
อาทิ การปรับปรุงวังทาพระ 

 

 4. การประเมินผูบริหาร 
ควรเนนการนําไปใชประโยชน 
ดําเนินการให ทันตามเวลาท่ี
กําหนดในขอบังคับ 

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ และการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงานฯ สามารถดําเนินการไดตามเวลาท่ีกําหนด
ในขอบังคับฯ 
2. คณะกรรมการติดตาม และประเมินฯ ไดเนนใหนําผลการติดตาม 
และประเมินผลฯ ไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาการทํางาน 
โดยกําหนดเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จในปตอไป 

 

    5. ควรเนนการสื่อสาร การ
ทํางานท่ีมีสวนรวมกับบุคลากร 
นักศึกษาใหมากข้ึน อาทิ ควร
จัดประชุมสภาฯ สัญจร รับฟง
ความคิดเห็น และปญหาตางๆ        

มีชองทางในการสื่อสารและการมีสวนรวมกับบุคลากรมากข้ึน โดย
ผานคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงานฯ ซึ่งจะเชิญบุคลากร นักศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ
มาสนทนากลุมทุกป  

 

 6 . ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัย ควรมีวาระเชิง
นโยบายมากข้ึนและบริหารการ
ประชุมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยในรอบปท่ีผานเริ่มมีวาระเชิงนโยบาย
เพ่ิมข้ึน  

 

 7. การสนับสนุนใหสํานัก 
งานสภามหาวิทยาลัยมีความ
เขมแข็งมากข้ึน 

1. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดรับจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิม 1 
ตําแหนง เพ่ือรองรับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน 
2. มีการจัดสงบุคลากรไปอบรมพัฒนาในเรื่องท่ีสอดคลองกับภารกิจ
ของหนวยงาน  
3. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
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 ประเด็นสนทนา 
การดําเนินการในดานใดท่ีสภามหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาใหไดดีข้ึน และดานใดท่ียังคงเปนจุดออน 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  

 

มิติท่ี 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด 

 
ตัวช้ีวัด 2.1 ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย มี 1 ประเด็น 
 

ประเด็นท่ี 1 ขอมูลสถิติตางๆ เกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
         จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 9/2560 วันท่ี 13 กันยายน 2560 - ครั้งท่ี 7/2561 วันท่ี 15 
สิงหาคม 2561 รวม 11 ครั้ง มีสถิติเก่ียวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี ้

1. ระยะเวลาในการประชุม โดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ 2 ช่ัวโมง 57 นาที 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เขารวมประชุมโดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ 28 คน จากท้ังหมด 31 คน คิดเปนรอยละ 90.62 
3. บรรยากาศการประชุมโดยภาพรวมเปนไปอยางสรางสรรค มีการแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง กรณีมีความคิดเห็นแตกตาง 
ประธานจะเปดโอกาสใหอภิปราย แสดงความคิดเห็นอยางท่ัวถึง และหาขอยุติรวมกัน 
4. จํานวนวาระการประชุม มท้ัีงหมด 236 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละประมาณ 21 เรื่อง จําแนกตามลําดับดังน้ี 
 1) วาระเพ่ือพิจารณา             รอยละ 39.4  
 2) วาระเพ่ือทราบ      รอยละ 37.71  
 3) วาระเพ่ือพิจารณาทักทวง    รอยละ 15.25 
 4) วาระเชิงนโยบาย, วาระอ่ืนๆ               รอยละ 3.39 
5. การถอนวาระการประชุม มหาวิทยาลัยเสนอขอถอนวาระการประชุม จํานวน 4 เรื่อง คือ 1) เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 เรื่อง และ 2) เรื่อง ราง ขอบังคับ จํานวน 2 เรื่อง 

 
ตัวช้ีวัด 2.2 การกํากับ ติดตามการดําเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังขอสังเกต ขอเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มี 1 ประเด็น 
 
ประเด็นท่ี 1 การกํากับ ติดตามการดําเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย 
          1. สภามหาวิทยาลัยมีกลไกการกํากับ ติดตามการดําเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย โดย
ภายหลังการประชุมสภามหาวิทยาลัยในแตละครั้ง สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจะติดตามการปฏิบัติตามมติท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร และผูเก่ียวของทุกเรื่อง และจะรวบรวมนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งตอไป  
         2. การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 9/2560 วันท่ี 13 กันยายน 2560 - ครั้งท่ี 7/2561 วันท่ี 15 
สิงหาคม 2561 มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย รวม 107 เรื่อง 
       3. ประสิทธิภาพของการกํากับ ติดตามการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 เรื่องท่ีติดตามจะไดรับคืนตามกําหนดเวลาประมาณ รอยละ 99 และสงคืนลาชา/ไมเปนไปตาม
กําหนดเวลาประมาณรอยละ 1 
 

 ประเด็นสนทนา 
กลไกการกํากับ ติดตามการดําเนินการตามมติ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ มีประสิทธิภาพเพียงใด ขอเสนอแนะ

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
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ตัวช้ีวัด 2.3 การทํางานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มี 1 ประเด็น 
 
ประเด็นท่ี 1 ขอมูลการดําเนินงานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 9/2560 วันท่ี 13 กันยายน 2560 - ครั้งท่ี 7/2561 วันท่ี 15 
สิงหาคม 2561 รวม 11 ครั้ง สรุปขอมูลการดําเนินงานของฝายเลขานุการในดานตางๆ ไดดังนี้ 

1. ระยะเวลาในการจัดสงระเบียบวาระการประชุม โดยเฉลี่ยประมาณภายใน 7 วัน กอนการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
2. การประชุม จํานวน 11 ครั้ง มีการขอแกไขรายงานการประชุม วาระปกติ รวม 5 ครั้ง เก่ียวกับ  
            - ขอผิดพลาดในการพิมพ/ตัวสะกด จํานวน 3 เรื่อง  
           - รายละเอียดปลีกยอย จํานวน 2 เรื่อง 
3. จํานวนวาระเพ่ิมเติม มหาวิทยาลัยมีเรื่องเรงดวนท่ีจะตองเสนอเพ่ิมเติม จํานวน 5 เรื่อง เก่ียวกับ 
             1) วาระปกติ เพ่ือทราบ จํานวน 1 เรื่อง (รายงานสรุปโครงการประชุมระดมความคิดฯ) 
             2) วาระปกติ เพ่ือพิจารณาทักทวง จํานวน 2 เรื่อง (การเสนอขออนุมัติปริญญา) 
            3) วาระปกติ เพ่ือพิจารณา จํานวน 1 เรื่อง (การแตงตั้งเลขานุการสภาฯ และผูชวยเลขานุการสภาฯ) 
            4) วาระลับ เพ่ือพิจารณา จํานวน 1 เรื่อง (รายงานผลการพิจารณารองทุกข) 

 
ตัวช้ีวัด 2.4 การทําหนาท่ีของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง มี 1 ประเด็น 
             
ประเด็นท่ี 1 ขอมูลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง และขอเสนอแนะของ 
               คณะกรรมการ 

 ในชวงสิงหาคม 2560 – สิงหาคม 2561 คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง มีการ
ดําเนินงาน สรุปดังนี้ (ทานสามารถเขียนความคิดเห็น ขอเสนอแนะในชองท่ี 3) 

คณะกรรมการ 
ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง 

การดําเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยสรุป  ความคิดเห็น (3) 

1. คณะกรรมการพิจารณานโยบาย
และการบริหารงานเพ่ือการปรับ 
เปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
(นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ)                      

1. ราง ขอบังคับ จํานวน 11 ฉบับ 
2. ราง ระเบียบ จํานวน 3 ฉบับ 
3. รางประกาศ จํานวน 2 ฉบับ 
4. พิจารณาโครงสรางองคกร/ศูนย/สถาบัน/สํานัก จํานวน 1 
หนวยงาน 
5. เรื่องท่ีมหาวิทยาลัยขอหารือ จํานวน 2 เรื่อง 

 

2. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ขอกฎหมายเ พ่ือการปรับ เปลี่ ยน
ส ถ า น ะ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ป น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
(นายอนุชาติ คงมาลัย เปนประธาน
กรรมการ) 

ร า ง  ร ะ เ บี ยบ ข อ บั งคั บ  ประกาศ  เ ก่ี ย ว กับการ เป น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา จํานวน 19 ฉบับ (ระเบียบ 4 ฉบับ ขอบังคับ 14 
ฉบับ ประกาศ 1 ฉบับ) 
 

 

3. คณะกรรมการกลั่นกรองดาน
กฎหมายของสภามหา วิทยาลั ย
ศิลปากร  
(ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ เปนประธานกรรมการ) 

พิจารณา ราง ขอบังคับ ประกาศ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา จํานวน 5 ฉบับ (ขอบังคับ 4 ฉบับ ประกาศ 1 ฉบับ) 

 

4. คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับ
นโยบายทางการเงิน  

1. กลั่นกรองงบประมาณรายรับและรายจายจากเงินรายได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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คณะกรรมการ 
ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง 

การดําเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยสรุป  ความคิดเห็น (3) 

(นางดวงสมร วรฤทธ์ิ เปนประธาน
กรรมการ) 

    ขอเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมสัดสวนของงบประมาณ
งานนโยบายเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางตอเ น่ือง 
(อาจจะเพ่ิมวงเงินไปสูงสุดประมาณ 30% ของประมาณ
การเงินรายรับ)  
2. ราง ระเบียบ เก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ฉบับ 

5. คณะก ร รมกา รติ ด ต า ม  แล ะ
ประ เมิ นผลการดํ า เ นิน งานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ี
ของอธิการบดี   
(นายสุมนต สกลไชย เปนประธาน
กรรมการ) 

1.  ร าง คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560  
2. เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอสภามหาวิทยาลัย  
3. ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

6. คณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยาง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  
(ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน 
เปนประธานกรรมการ) 

1. ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวน
งานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 
2560) 

 

7. คณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(นางพรรณขนิตตา บุญครอง เปน
ประธานกรรมการ) 

1. การติดตามรายงานการสอบบัญชีและงบการเงิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
2. การติดตามการดําเนินงานของฝายบริหารในการแกไข
ขอสังเกตในรายงานการสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ประจําป 2558 และขอสังเกต
จากการตรวจสอบงบการเงิน ป 2558 
3. การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ดาน
การเงินการบัญชีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
4. การพิจารณากฎกติกาเก่ียวกับระบบการคลัง และระบบ
การตรวจสอบภายใน 
5. การกํากับดูแลสํานักงานตรวจสอบภายใน 
6. การบริหารโครงสรางดานการเงินและการบัญชี และการ
พัฒนาบุคลากรดานการเงิน การบัญชีและการตรวจสอบ
ภายใน 
7. การทบทวนการนํามาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการท่ีมี
สวนไดเสียสาธารณะมาใชในการบันทึกบัญชี 

 

8. คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (1) การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางหลักสูตร 
จํานวน 140 หลักสูตร (2) การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบ
ตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร จํานวน 68 
หลักสูตร (3) การเปดหลักสูตรใหม จํานวน 5 หลักสูตร (4) 
การปดหลักสูตร จํานวน 7 หลักสูตร และ (5) การเปดสอน
หลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ จํานวน 2 หลักสูตร 
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คณะกรรมการ 
ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง 

การดําเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยสรุป  ความคิดเห็น (3) 

9. คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ  
(ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ เปนประธานกรรมการ) 

พิจารณาการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 63 
ราย จําแนกเปน (1) ผูชวยศาสตราจารย 43 ราย (2) รอง
ศาสตราจารย 13 ราย (3) ศาสตราจารย 7 ราย  

 

10.คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับ
นโยบายการบริ ห ารและ พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
(นายสุมนต สกลไชย เปนประธาน
กรรมการ) 

พิจารณา ราง แผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สวนตอขยายจากแผน
อัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 2556-
2561)) ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

 

11. คณะกรรมการอุทธรณและรอง
ทุกข  
(ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ เปนประธานกรรมการ) 

พิจารณาเรื่องอุทธรณและรองทุกขท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลยั
รองมา จํานวน 1 ราย (2 ประเด็น)  

 

12. คณะกรรมการกลั ่นกรอง
คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการใน
การตอเวลาราชการใหแกขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลั ยศิ ลปากร ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2561  

กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการตอเวลา
ราชการฯ ของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร สายวิชาการท่ี
เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ จํานวน 1 ราย และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

13. คณะกรรมการท่ีปรึกษาในการ
ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีวังทาพระ 
(นายอภิสิทธ์ิ ไลสัตรูไกล เปนประธาน
กรรมการ) 
 

1. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยดําเนินการ จํานวน 2 ชุด  
2. พิจารณาระยะเวลาปรบัปรุงพ้ืนท่ีวังทาพระ โดยกําหนดควร
แลวเสร็จภายใน 18 เดือนหลังจากการทําสัญญาจาง  
3. พิจารณาแนวทางการจัดทําสัญญาจางกับผูรับเหมา 
4. รายงานความคืบหนาใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะ 

 

    

 ประเด็นสนทนา 
      1. ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง 
      2. การพัฒนากลไก เครื่องมือ สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ 

 
 

มิติท่ี 3 การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด 

 
ตัวช้ีวัด 3.1 การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด 3.2 ความเหมาะสมขององคประกอบของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
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มิติท่ี 4 การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด 

 
ตัวช้ีวัด 4.1 การรับทราบขอมูลกอนการทําหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มี 1 ประเด็น 
 
ประเด็นท่ี 1 ขอมูลการจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบขอมูลในดานตางๆ ของสภา

มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย            
  1. เ ม่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาปฏิบัติหนาท่ี ไดมีการจัดโครงการเชิญกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบขอมูลในดานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 13 
กันยายน 2560 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน     
        2. อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายบริหาร แนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
ใหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับสภามหาวิทยาลัย องคประกอบของสภามหาวิทยาลัย อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง รายงานผลการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2560  
       3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี นําเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2560-2564 โดยนําเสนอจุดเนนการทํางานในป พ.ศ. 2561 
 4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยใหความคิดเห็น และขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการ
ทํางานของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย  
 

 ประเด็นสนทนา 
      การดําเนินการใหขอมูลกอนการทําหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพียงพอตอการทําหนาท่ีหรือไม 
ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

 
ตัวช้ีวัด 4.2 การศึกษางานของหนวยงานภายนอก มี 1 ประเด็น 
 
ประเด็นท่ี 1 การแจงขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธการจัดอบรม ประชุมสัมมนา 
 1. เม่ือหนวยงานภายนอกแจงขาวการจัดประชุม สัมมนา สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจง 
ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ อาทิ “ตีแผธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยเครื่องมือในการบริหารจัดการ” โดย 
สถาบันคลังสมอง และ “ทางรอดอุดมศึกษาไทย” โดย สสมท   
 2. มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีสนใจเขารวม อาทิ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  
นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย นายณรงค โชควัฒนา ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม 
 

 ประเด็นสนทนา 
        การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรมีการดําเนินการอยางไรบาง และสิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
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มิติท่ี 5 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด 

 
ตัวช้ีวัด 5.1 การเขาใจความเปนมหาวิทยาลัยศิลปากรในบรบิทตางๆ  
ตัวช้ีวัด 5.2 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับผูบริหาร และสวนงานตางๆ  
 
ประเด็นท่ี 1 การพบปะผูบริหาร บุคลากร นักศึกษา และเย่ียมสวนงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 1. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี จัดสนทนากลุมกับผูบริหารสวนงาน บุคลากร นักศึกษา  
 2. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณบดีและหัวหนาสวนงานฯ จัดสนทนากลุมกับผูบริหาร บุคลากร นักศึกษา และเยี่ยมชมคณะวิชา สวนงาน 
 3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร รวมชมงานนิทรรศการ "ศาสตรศิลปแหงศิลปากร เพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียวและอนุรักษศิลปกรรม" Wisdom of Silpakorn University for Tourism Promotion and 
Conservation of Applied Arts พรอมเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ี City Campus เมือง
ทองธานี ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของโครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2561  
 4. นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดรับเชิญไปรวมงานสําคัญหรือกิจกรรมท่ี
มหาวิทยาลัยหรือสวนงานจัด อาทิ เปดงานโครงการอัตลักษณาภาษาศิลป กับศิลปะ ศิลปนบนถ่ินไทย รวมรับเสด็จ
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เปนประธานเปดงานนิทรรศการศิลปกรรม 
“หลากลาย หลายชีวิต”  
 

 ประเด็นสนทนา 
ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร ในการทํางานรวมกันเปนอยางไร ขอเสนอแนะแนวทาง

การปรับปรุงและพัฒนา 

 
ตัวช้ีวัด 5.3 การประชุมระดมความคิด มี 1 ประเด็น 
 
ประเด็นท่ี 1 จัดประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 1. สภามหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย 
ปละ 1 ครั้ง หัวขอการจัดประชุมมาจากการหารือรวมกันระหวางสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ.
2561 ไดจัดประชุมระดมความคิดเรื่อง “การบูรณาการองคความรูและศักยภาพดานการทองเท่ียวและการอนุรักษ
ศิลปกรรมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร” เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2561 ณ หองแซฟไฟร ศูนยการประชุมอิม
แพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีผูเขารวมประชุมจํานวน 55 คน 

        2. ผลการประชุมไดสรุปนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะตางๆ ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

       

 ประเด็นสนทนา 
1. สภามหาวิทยาลัยควรจัดการประชุมระดมความคิดอยางไร เพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
2. ประเด็นท่ีควรประชุมระดมความคิด 
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แบบสอบถามการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

คําช้ีแจง 
1. กรุณาอานเอกสารขอมูลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (เอกสารแนบ 1) กอนตอบแบบสอบถาม 
2. ลักษณะของแบบสอบถาม เปนมาตราสวนประมาณคา 5 สเกล ประเมินใน 6 ดาน คือ 

ดานที่ ขอที ่ ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 1-6 ตัวชี้วัด 2.1 หนา 20 
2. การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และการกํากับติดตาม
การดําเนินการตามมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

7-10 ตัวชี้วัด 1.1 หนา 3 
ตัวชี้วัด 2.2 หนา 20 

3. การทํางานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 11-15 ตัวชี้วัด 2.3 หนา 21 
4. คณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 16-19 ตัวชี้วัด 2.4 หนา 21 
5. การปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 20-27 ตัวชี้วัด 3.1 และ 3.2  

ตัวชี้วัด 4.1 และ 4.2 หนา 24 
6. ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร 28-31 ตัวชี้วัด 5.1-5.3 หนา 25 

3. ระดับความคิดเห็น และการใหคะแนนมีดังนี้  

มีการดําเนินการในเร่ืองนัน้ในระดับดีมาก/มีความพึงพอใจมากที่สุด 5  คะแนน 
มีการดําเนินการในเร่ืองนัน้ในระดับดี/มีความพึงพอใจมาก 4  คะแนน 
มีการดําเนินการในเร่ืองนัน้ในระดับปานกลาง/มีความพึงพอใจปานกลาง 3  คะแนน 
มีการดําเนินการในเร่ืองนัน้ในระดับนอย/มีความพึงพอใจระดบันอย 2  คะแนน 
มีการดําเนินการในเร่ืองนัน้ในระดับนอยทีสุ่ด/มีความพึงพอใจระดับนอยทีสุ่ด 1  คะแนน 
ไมมีขอมูลเพียงพอที่จะตอบในขอนั้นๆ ได N/A 

4. ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามประเมินตนเองฯ จะถือเปนความลับ   
5. กรุณาสงแบบสอบถามการประเมินตนเองฯ คืนท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยโดยตรง หรือ ทางจดหมาย หรือ 

โทรสาร 02 849 7505 หรือ e-mail council.su@gmail.com ภายในวันท่ี 14 พฤศจกิายน 2561 
6. กรณีตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โทรศัพท 02 849 7500 ตอ 31302-

31305 โทรศัพทมือถือ 087 022 4477  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
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กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน  

ขอ
ที่ 

รายการ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

N/
A 

ดานที่ 1 ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
1 ทานคิดวาจํานวนวาระการประชุมแตละครั้งมีความเหมาะสมเพียงใด       
2 ทานคิดวาระยะเวลาในการประชมุ และการบริหารจัดการเวลาในแตละเรื่อง 

มีความเหมาะสมเพียงใด 
     

 

3 ทานคิดวาสภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับวาระเชิงนโยบายเพียงใด       
4 ทานคิดวาในการประชุมไดเปดโอกาสใหมีการอภิปราย แสดงความคิดเห็น

อยางเทาเทียมกันและทั่วถึงเพียงใด 
     

 

5 ทานคิดวาบรรยากาศการประชุมอยูบนพ้ืนฐานของการใหเกียรติ เปนไปอยาง
สรางสรรคเพียงใด   

     
 

6 ทานคิดวาการประชุมสภามหาวิทยาลัยในแตละครั้ง ไดขอเสนอแนะเชิงการ
พัฒนา เชิ งนโยบายท่ี เปนประโยชนตอการแก ไขปญหาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพียงใด 

     
 

 ขอเสนอแนะ  
........................................................................................................................................................................................  

ดานที่ 2 การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  
และการกํากับติดตามการดาํเนินการตามมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
7 ทานคิดวาระบบ และกลไกการกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และ

การถายทอดสูมหาวิทยาลัย สวนงาน มีประสิทธิภาพเพียงใด 
     

 

8 ทานคิดวาสภามหาวิทยาลัยไดทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย สวนงานเพียงใด 

     
 

9 ทานคิดวาระบบ กลไกการกํากับ ติดตามการดําเนินการตามมติของสภา
มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมเพียงใด 

     
 

10 ทานคิดวาการกํากับ ติดตามการดําเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย มี
ประสิทธิภาพเพียงใด 

     
 

 ขอเสนอแนะ  
........................................................................................................................................................................................  

ดานที่ 3 การทํางานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
11 ทานคิดวาระยะเวลาในการจัดสงระเบียบวาระการประชุมมีความเหมาะสม

เพียงใด 
     

 

12 ทานคิดวาคุณภาพของระเบียบวาระ เอกสารประกอบมีความครบถวน 
สมบูรณเพียงใด 

     
 

13 ทานคิดวาการสรุปรายงานการประชุม มีความถูกตอง ครบถวน ชัดเจน เพียงใด       
14 ทานคิดวาการทํางานของบุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัยในการ

สนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพเพียงใด 
     

 

15 ทานคิดวาการอํานวยความสะดวกแกกรรมการสภามหาวิทยาลัยชวงกอนการ
ประชุม ระหวางการประชุม และภายหลังการประชุมมีประสิทธิภาพเพียงใด 

     
 

 ขอเสนอแนะ  
........................................................................................................................................................................................  
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ขอ
ที่ 

รายการ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

N/
A 

ดานที่ 4 คณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  
16 ทานคิดวาคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง มีความ

ครอบคลุม และสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยเพียงใด  
     

 

17 ทานคิดวาองคประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสมเพียงใด       
18 ทานคิดวาการทํางานของคณะกรรมการในภาพรวมมีประสิทธิภาพเพียงใด       
19 ทานคิดวากลไก สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการชุดตางๆ มี

ประสิทธิภาพเพียงใด 
     

 

 ขอเสนอแนะ  
........................................................................................................................................................................................  

ดานที่ 5 การปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
20 ทานมีความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยและของ

ตนเองเพียงใด 
     

 

21 ทานไดศึกษา คนควาขอมูล และอานวาระการประชุมกอนท่ีจะเขารวมการ
ประชุมเพียงใด 

     
 

22 ทานไดซักถาม แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะท่ีชวยในการแกไขปญหา
และพัฒนามหาวิทยาลัย เพียงใด 

     
 

23 ทานไดมีการติดตาม สอบถามความคืบหนาในการดําเนินงานดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยเพียงใด   

     
 

24 ทานยอมรับความคิดเห็น เสียงสวนใหญของการประชุม       
25 ทานมีสวนในการเสนอ ผลักดัน ขับเค ล่ือนนโยบายท่ีสําคัญๆ ของ

มหาวิทยาลัย    
     

 

26 ทานได ให เวลาและใหความสําคัญ กับการทําหนา ท่ีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพียงใด 

     
 

27 ทานเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยอยางสมํ่าเสมอ       
 ขอเสนอแนะ  

........................................................................................................................................................................................  
ดานที่ 6 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร 
28 ทานคิดวาความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร ในการทํางาน

รวมกันมีเพียงใด 
     

 

29 ทานคิดว าสภามหาวิทยาลัยไดชวยสนับสนุน ผลักดันนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเพียงใด 

     
 

30 ทานมีความเขาใจในบริบทของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพียงใด       
31 ทานใหความสําคัญและเขารวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอยางสมํ่าเสมอ       
 ขอเสนอแนะ  

........................................................................................................................................................................................  

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก 5 
 

รายละเอียดคะแนนการตอบแบบสอบถาม 
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  



รายละเอียดคะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
 

คําถาม 

จํานวนคําตอบ/คิดเปนรอยละ สรุปผล 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

n �̅�𝑥 S.D. 
ความ
หมาย 

ดานท่ี 1 ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
1. ทานคิดวาจํานวนวาระการประชุม
แตละครั้งมีความเหมาะสมเพียงใด 

5 14 2 0 0 21 
 

4.14 
 

0.57 
 

มาก 
23.81% 66.67% 9.52% 0.00% 0.00% 

2. ทานคิดวาระยะเวลาในการประชุม 
และการบริหารจัดการเวลาในแตละ
เรื่องมีความเหมาะสมเพียงใด 

2 13 6 0 0 21 
 

3.81 
 

0.60 
 

มาก 
9.52% 61.90% 28.57% 0.00% 0.00% 

3. ทานคิดวาสภามหาวิทยาลัยให
ความสําคัญกับวาระเชิงนโยบาย
เพียงใด 

5 10 3 2 1 21 
 

3.76 
 

1.09 
 

มาก 
23.81% 47.62% 14.29% 9.52% 4.76% 

4. ทานคิดวาในการประชุมไดเปด
โอกาสใหมีการอภิปราย แสดงความ
คิดเห็นอยางเทาเทียมกันและท่ัวถึง
เพียงใด 

5 11 4 1 0 21 
 

3.95 
 

0.80 
 

มาก 
23.81% 52.38% 19.05% 4.76% 0.00% 

5. ทานคิดวาบรรยากาศการประชุม
อยู บน พ้ืนฐานของการ ให เ กียรติ 
เปนไปอยางสรางสรรคเพียงใด   

9 12 0 0 0 21 
 

4.43 
 

0.51 
 

มาก 
42.86% 57.14% 0.00% 0.00% 0.00% 

6. ทานคิดวาการประชุมสภา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น แ ต ล ะ ค รั้ ง  ไ ด
ขอ เสนอแนะเ ชิ งการพัฒนา เ ชิ ง
นโยบายท่ีเปนประโยชนตอการแกไข
ปญหาและพัฒนามหาวิทยาลัยเพียงใด 

2 9 10 0 0 21 3.62 0.67 มาก 
9.52% 42.86% 47.62% 0.00% 0.00% 

สรุปผลในดานท่ี 1 3.95 0.77 มาก 

ดานท่ี 2 การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และการกํากับติดตามการดําเนินการตามมติของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
7. ทานคิดวาระบบ และกลไกการ
กําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
และการถายทอดสูมหาวิทยาลัย สวน
งาน มีประสิทธิภาพเพียงใด 

1 10 8 2 0 21 
 

3.48 
 

0.75 
 

ปาน
กลาง 

 
4.76% 47.62% 38.10% 9.52% 0.00% 

8. ทานคิดวาสภามหาวิทยาลัยไดทํา
หนาท่ีกําหนดนโยบาย ทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย สวนงานเพียงใด 

4 9 8 0 0 21 
 

3.81 
 

0.75 
 

มาก 
 19.05% 42.86% 38.10% 0.00% 0.00% 

9. ทานคิดวาระบบ กลไกการกํากับ 
ติดตามการดําเนินการตามมติของ
สภามหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม
เพียงใด 

1 12 7 1 0 21 
 

3.71 
 

0.67 
 

มาก 
 4.76% 57.14% 33.33% 4.76% 0.00% 

10. ทานคิดวาการกํากับ ติดตามการ
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ม ติ ข อ ง ส ภ า
มหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพเพียงใด 

0 11 8 2 0 21 3.43 0.68 ปาน
กลาง 0.00% 52.38% 38.10% 9.52% 0.00% 

สรุปผลในดานท่ี 2 3.58 0.71 มาก 
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คําถาม 

จํานวนคําตอบ/คิดเปนรอยละ สรุปผล 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

n �̅�𝑥 S.D. 
ความ
หมาย 

ดานท่ี 3 การทํางานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
11. ทานคิดวาระยะเวลาในการจัดสง
ระเบียบวาระการประชุมมีความ
เหมาะสมเพียงใด 

6 13 2 0 0 21 
 

4.19 
 

0.60 
 

มาก 
28.57% 61.90% 9.52% 0.00% 0.00% 

12. ทานคิดวาคุณภาพของระเบียบ
วาระ  เ อกสารประกอบมี ความ
ครบถวน สมบูรณเพียงใด 

5 13 3 0 0 21 
 

4.10 
 

0.62 
 

มาก 
23.81% 61.90% 14.29% 0.00% 0.00% 

13. ทานคิดวาการสรุปรายงานการ
ประชุม มีความถูกตอง ครบถวน 
ชัดเจน เพียงใด 

7 12 2 0 0 21 
 

4.24 
 

0.62 
 

มาก 
33.33% 57.14% 9.52% 0.00% 0.00% 

14. ทานคิดวาการทํางานของ
บุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ในการสนับสนุนภาร กิจของสภา
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพเพียงใด 

3 18 0 0 0 21 
 

4.14 
 

0.36 
 

มาก 
14.29% 85.71% 0.00% 0.00% 0.00% 

15. ทานคิดวาการอํานวยความ
สะดวกแกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ชวงกอนการประชุม ระหวางการ
ประชุม และภายหลังการประชุมมี
ประสิทธิภาพเพียงใด 

8 13 0 0 0 21 4.38 0.50 มาก 
38.10% 61.90% 0.00% 0.00% 0.00% 

สรุปผลในดานท่ี 3 4.21 0.55 มาก 
ดานท่ี 4 คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง 
16. ทานคิดวาคณะกรรมการชุดตางๆ 
ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง มีความ
ครอบคลุม และสอดคลองกับอํานาจ
หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยเพียงใด 

5 16 0 0 0 21 
 

4.24 
 

0.44 
 

มาก 
23.81% 76.19% 0.00% 0.00% 0.00% 

17. ทานคิดวาองคประกอบของ
คณะกรรมการมีความเหมาะสม
เพียงใด 

3 16 1 1 0 21 
 

4.00 
 

0.63 
 

มาก 
14.29% 76.19% 4.76% 4.76% 0.00% 

18. ทานคิดวาการทํางานของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ใ น ภ า พ ร ว ม มี
ประสิทธิภาพเพียงใด 

3 16 2 0 0 21 
 

4.05 
 

0.50 
 

มาก 
14.29% 76.19% 9.52% 0.00% 0.00% 

19. ทานคิดวากลไก สนับสนุนการ
ทํางานของคณะกรรมการชุดตางๆ มี
ประสิทธิภาพเพียงใด 

2 15 3 0 0 20 3.95 1.00 มาก 
10.00% 75.00% 15.00% 0.00% 0.00% 

สรุปผลในดานท่ี 4 4.06 0.69 มาก 
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คําถาม 

จํานวนคําตอบ/คิดเปนรอยละ สรุปผล 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

n �̅�𝑥 S.D. 
ความ
หมาย 

ดานท่ี 5 การปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
20. ทานมีความเขาใจในบทบาท 
อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย
และของตนเองเพียงใด 

9 9 3 0 0 21 
 

4.29 
 

0.72 
 

มาก 
42.86% 42.86% 14.29% 0.00% 0.00% 

21. ทานไดศึกษา คนควาขอมูล และ
อานวาระการประชุมกอนท่ีจะเขารวม
การประชุมเพียงใด 
 

2 13 6 0 0 21 3.81 0.60 มาก 
9.52% 61.90% 28.57% 0.00% 0.00% 

22. ทานไดซักถาม แสดงความคิดเห็น 
ใหขอเสนอแนะท่ีชวยในการแกไข
ปญหาและ พัฒนามหา วิทยาลั ย 
เพียงใด 

5 10 4 2 0 21 
 

3.86 
 

0.91 
 

มาก 
23.81% 47.62% 19.05% 9.52% 0.00% 

23. ทานไดมีการติดตาม สอบถาม
ความคืบหนาในการดําเนินงานดาน
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยเพียงใด   

2 13 4 2 0 21 
 

3.71 
 

0.78 
 

มาก 
9.52% 61.90% 19.05% 9.52% 0.00% 

24. ทานยอมรับความคิดเห็น เสียง
สวนใหญของการประชุม 

9 10 2 0 0 21 
 

4.33 
 

0.66 
 

มาก 
42.86% 47.62% 9.52% 0.00% 0.00% 

25. ทานมีสวนในการเสนอ ผลักดัน 
ขับเคลื่อนนโยบายท่ีสําคัญๆ ของ
มหาวิทยาลัย    

6 8 5 2 0 21 
 

3.86 
 

0.96 
 

มาก 
28.57% 38.10% 23.81% 9.52% 0.00% 

26. ทานไดใหเวลาและใหความ 
สําคัญ กับการทําหนาท่ีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพียงใด 

7 13 0 1 0 21 
 

4.24 
 

0.70 
 

มาก 
33.33% 61.90% 0.00% 4.76% 0.00% 

27. ทานเขารวมประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ 

11 9 1 0 0 21 4.48 0.60 มาก 
52.38% 42.86% 4.76% 0.00% 0.00% 

สรุปผลในดานท่ี 5 4.07 0.79 มาก 
ดานท่ี 6 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร 
28. ทานคิดวาความสัมพันธระหวาง
สภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร ในการ
ทํางานรวมกันมีเพียงใด 

5 15 1 0 0 21 
 

4.19 
 

0.51 
 

มาก 
 23.81% 71.43% 4.76% 0.00% 0.00% 

29. ทานคิดวาสภามหาวิทยาลัยได
ชวยสนับสนุน ผลักดันนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเพียงใด 

7 11 3 0 0 21 
 

4.19 
 

0.68 
 

มาก 
 33.33% 52.38% 14.29% 0.00% 0.00% 

30. ทานมีความเขาใจในบริบทของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพียงใด 

4 15 2 0 0 21 
 

4.10 
 

0.54 
 

มาก 
 19.05% 71.43% 9.52% 0.00% 0.00% 

31. ทานใหความสําคัญและเขารวม
กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึนอยาง
สม่ําเสมอ 

4 11 6 0 0 21 3.90 0.70 มาก 
19.05% 52.38% 28.57% 0.00% 0.00% 

สรุปผลในดานท่ี 6 4.10 0.61 มาก 
สรุปผลในภาพรวม 4.01 0.73 มาก 
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 หมายเหตุ เกณฑคะแนนเฉลี่ยและการแปลความหมาย 
คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
4.51 - 5.00 มากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 มาก 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 
1.51 - 2.50 นอย 
1.00 - 1.50 นอยท่ีสุด 

 

95 



ภาคผนวก 6 
 

สรุปสาระสําคัญของการสนทนากลุมจํานวน 4 กลุม 



สรุปสาระสําคัญของการสนทนากลุมจํานวน 4 กลุม 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการไดจัดสนทนากลุมเม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 4 กลุม โดยในการ
ดําเนินการสนทนากลุม ไดนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานในดานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย แลวถามคําถาม
ตามมิติการประเมิน 5 มิติ หลังจากนั้นไดเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในเรื่องอ่ืนๆ ตอไป 
 อนึ่ง ในวันสนทนากลุม กลุมท่ี 3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา และ
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน มารวมสนทนากลุมจํานวน 2 คน จาก 5 คน คณะกรรมการจึงให
ดําเนินการสนทนากลุมรวมกับ กลุมท่ี 4 ผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู
สังเกตการณ ซ่ึงมารวมสนทนากลุมจํานวน 15 คน จาก 22 คน 
 สรุปสาระสําคัญจากการสนทนากลุมของ 4 กลุม ไดดังนี้ 
 
กลุมท่ี 1 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และนายกสมาคมนักศึกษาเกา  
(ผูเขารวมสนทนากลุม จํานวน 10 คน จาก 17 คน คิดเปนรอยละ 58.82) 
 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้   

มิติท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
 1.1 การกําหนดทิศทางนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย และถายทอดสูมหาวิทยาลัย 

ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1. นโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

- สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบาย แตบุคลากร
สวนใหญจะไมทราบ  

- การกําหนดนโยบายบางเรื่องจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยท่ีมีลักษณะเปน Individual โดยไมทราบ
ขอจํากัด บริบทของมหาวิทยาลัย และคณะวิชา 

 
ควรเผยแพรนโยบายใหผูบริหาร บุคลากรรับทราบใหมากข้ึน 

2. การกําหนดนโยบาย ทิศทาง การพัฒนาคณะวิชา สวนงาน  
เมื่อสภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะ การพัฒนาคณะ

วิชา สวนงาน แลว กลไกการติดตามวาคณะวิชา สวนงาน นํา
ขอเสนอแนะ นโยบาย จากสภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการ
หรือไม ยังไมชัดเจน  

 
ควรมอบหมายใหอธิการบดีชวยเปนผูกํากับติดตามคณะวิชา 
สวนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัย  

3. กลไกการถายทอดนโยบาย 
กา ร ถ า ย ทอด น โ ยบา ยจ า กสภ าม หา วิ ทย า ลั ย สู

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสูสวนงาน มีความชัดเจน แต
การดําเนินการตามนโยบายอาจมีขอจํากัด       

 
ควรตองมีการสื่อสารระหวางคณะวิชา สวนงานและ
มหาวิทยาลัย กับสภามหาวิทยาลัย ใหมีความเขาใจท่ีตรงกัน 
ช้ีแจงเหตุผล ขอจํากัดท่ีไมสามารถดําเนินการตามนโยบายใน
บางเรื่องได 

       
1.2 การกํากับ ติดตาม และการประเมินผลฯ 

ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1. กลไก การกํากับ ติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี หัวหนาสวนงาน  

- การติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัย อธิการบดี 
หัวหนาสวนงาน การดําเนินการตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริง 

 
1. ควรหาแนวคิดใหคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานฯ มีความ
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ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
ไมใชทําเปนพิธีการ จึงมีประสิทธิภาพดีพอสมควร  

- การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานฯ 
มีความซับซอนกวาการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เน่ืองจากมีหลายสวนงาน 
อาจจะตองใชเวลาในการปรับอีกระยะหน่ึง 
 

เช่ือมโยงกัน มี Feedback ระหวางกัน โดยเฉพาะเมื่อมี
ประเด็นใหม โอกาส ความกาวหนา จุดออน ควรนําเสนอ
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย เพ่ือปรับนโยบายใหมีความ
ทันสมัย ทันเหตุการณมากข้ึน นอกจากน้ันยังสงผลถึงการ
สรรหาอธิการบดีทานตอไปดวย 
2. ควรสะทอนผลการประเมิน ไปสูการใหความชวยเหลือ 
แกปญหา สนับสนุนการดําเนินงานของคณะวิชา สวนงาน ให
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

2. ขอจํากัดในการติดตาม และประเมินผล 
- สวนงานมีความหลากหลาย และมบีริบทท่ีแตกตางกัน 
- ระยะเวลาในการทํางานคอนขางกระช้ันชิด 
- การเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษา ยังไมไดขอมูลเชิง

ลึกอยางแทจริง 

 
ควรใช วิ ธีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ (ให เจาหนา ท่ีชวย
ดําเนินการ) ควบคูกับการปรับการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
เพ่ือใหสะทอนขอเท็จจริงมากข้ึน อาทิ การเก็บขอมูลโดยใช 
Third Party 

       
        1.3 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ี  

ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1. การพัฒนาดานวิชาการ 

1.1 หลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัย ใหความสําคัญเรื่องการพัฒนาทาง

วิชาการ และเริ่มมีการปรับปรุงหลักสูตรบางแลว แตก็ยัง
ไมไดใหเวลาอยางเพียงพอท่ีจะผลักดันใหเกิดการพัฒนา
หลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

1.2 การเรียนการสอน  
ยังมีขอจํากัดในเรื่องการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน

การเรียนการสอน ซึ่งจะตองเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาอาจารย 

 
สภามหาวิทยาลัยควรมีบทบาท ในการขับเคลื่อน การให
ทิศทาง และการสนับสนุนใหมากข้ึน เพ่ือใหคณะสามารถ
ขับเคลื่อนได 

 

2. นักศึกษา 
สภามหาวิทยาลัย มีความหวงใยเรื่องการผลิตบัณฑิต 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ดานกายภาพ การใหบริการ
แกนักศึกษา  

 
สภามหาวิทยาลัยควรกํากับ ติดตามและใหมหาวิทยาลัยมี
การรายงานเรื่องน้ีใหมากข้ึน 
 

3. การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
ในภาพรวมยังไมชัดเจนวามหาวิทยาลัยจะไดอะไร 

นักศึกษาจะไดอะไร จากการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 

 
1. สภามหาวิทยาลัยควรชวยผลักดัน และวางกลไกในการ
กํากับติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย เพ่ือชวยใหเห็นการ
เปลี่ยนแปลงหลังจากการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
อยางชัดเจน อาทิ กําหนดใหมหาวิทยาลัยจัดทํา timeline 
เปาหมายการทํางานในแตละเรื่องใหชัดเจน 
2. สภามหาวิทยาลัยควรชวยผลกัดัน ใหมีการดําเนินการปรับ
ท้ังระบบและดําเนินการไปพรอมๆ กัน เพ่ือใหการทํางานมี
เอกภาพและ เห็นภาพรวม ท้ังหมด อาทิ  โครงสร า ง 
งบประมาณ หลักสูตร บุคลากร การบริหารจัดการ  

4. การบริหารจัดการ 
- การรับรู ขอมูลขาวสาร ความเขาใจของผูบริหารสวน

 
สภามหาวิทยาลัยควรชวยผลักดันการปรับระบบการบริหาร
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ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
งานมีความแตกตางกัน  

- ฐานขอมูล การเขาถึงขอมูล 
 

จัดการใหทันสมัย มีความเช่ือมโยงกัน เพ่ือการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย อาทิ 
1. การสื่อสารเชิงรุก Engagement ทุกระดับสามารถเขาถึง
ขอมูลท่ีสะดวก รวดเร็ว 
2. ฐ านข อมู ล ต า งๆ  ค ว รมี ค ว าม เ ช่ื อม โ ย ง กั น  เ ป น 
Communication Management ท่ีทันสมัย การเขาถึงได
สะดวก รวดเร็ว มีความชัดเจนเพ่ือความเขาใจตรงกัน 
3. ควรมีรองอธิการบดีท่ีดูแลดานการสื่อสารองคกร 

         
 1.4 หลักธรรมาภิบาล อาทิ 

หลักธรรมาภิบาล ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1. หลักความโปรงใส สภามหาวิทยาลัยไมคอยมีผลประโยชนกับมหาวิทยาลัย แตเนนไปท่ีบทบาทเชิงสนับสนุน

การทํางาน ไมคอยกาวลวงการบริหาร มีความประนีประนอมสูง 
2. หลักประสิทธิผล ประสิทธิภาพการทํางานของสภามหาวิทยาลัย สวนหน่ึงมาจากการทําหนาท่ีของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย ซึ่งอาจมีขอจํากัดบาง อาทิ ขอมูลไมเพียงพอ การเขาถึงขอมูลทําไดจํากัด 
ฝายเลขานุการฯ จึงเปนสวนสําคัญท่ีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานสวนน้ี 

3. หลักการมีสวนรวม สภามหาวิทยาลัยอนุญาตใหคณบดี ผูอํานวยการ ผูอํานวยการกอง เขารวมประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ ทําใหเกิดความโปรงใส ลดปญหาในการสื่อสารไดมาก 

 
มิติท่ี 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย   
          2.1 ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1. จํานวนการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนละ 1 ครั้ง มีความ
เหมาะสม แตการบริหารจัดการเวลาในการประชุมอาจยัง
เหมาะสมเทาท่ีควร 

 
1. วาระท่ีนําเขาท่ีประชุม ควรมาจากคณะกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง เดือนละ 1 ชุด  
2. ควรพิจารณาลดวาระประเภทงานประจําลง โดยอาจจะ
พิจารณามอบอํานาจ สั่งการ มอบหมายใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการในเรื่องท่ีสามารถดําเนินการได 

2. การอภิปราย แสดงความคิดเห็น 
- สภามหาวิทยาลัยเปดกวางในการแสดงความคิดเห็น 

แตยังไมคอยท่ัวถึง โดยผูแสดงความคิดเห็นสวนใหญจะเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร แสดง
ความคิดเห็นนอย ซึ่งสวนหน่ึงอาจจะมาจากการท่ีเรื่องท่ี
พิจ ารณา น้ันๆ  ไ ด มี กา รอภิ ปราย ใน ท่ีประ ชุมระดั บ
มหาวิทยาลัยแลว 

 
ควรใหคณะวิชา สวนงาน ใชโอกาสในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย แสดงความคิดเห็น เริ่มตนเสนอประเด็นมาก
ข้ึน 
 

3. สถานท่ีจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย 
สวนใหญจัดท่ีตลิ่งชัน 

 

 
ควรเปลี่ยนสถานท่ีจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยไปท่ีคณะวิชา
บางเพ่ือใหคณะไดมีโอกาสนําเสนอผลงาน ความกาวหนา 
และกรรมการสภามหาวิทาลัยไดเขาใจบริบทของคณะวิชา 
สวนงานตางๆ มากข้ึน 
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ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
4. วาระเชิงนโยบาย 

ยังมีนอยเกินไป 
    

 
ควรใหเวลากับการพิจารณา อภิปราย หารือเชิงนโยบายให
มาก ข้ึน อาจใช เ วลานอกเหนือจากการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย นัดประชุมเพ่ิมเติม นอกรอบ  

5. เอกสาร 
เอกสารประกอบการประชุมมีคอนขางมาก  
 

 
1. ควรลดจํานวนเอกสารลง เนนใช QR Code ใหไปดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมเอง 
2. ควรปรับปรุง แฟม พ.ร.บ. ประกอบการพิจารณาใหเขาถึง
ไดงายข้ึน 

 
        2.2 คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
การทํางานระหวางคณะกรรมการชุดตางๆ 

-  สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการหลายชุด แต
การทํางานยังขาดการประสานงาน และการบูรณาการใน
ภาพใหญรวมกัน 

- การปฏิสัมพันธระหวางคณะกรรมการชุดตางๆ กับสภา
มหาวิทยาลัย ยังมีนอยเกินไป 

 
ควรมีความเช่ือมโยง และการสงตอขอมูลระหวาง
คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งข้ึน โดย
อาจจะมีการประชุมหารือเรื่องนโยบาย ในประเด็นหลักๆ 
การจัดลําดับความสําคัญ และการกําหนดกลไกในการกํากับ
ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย ท่ีจะชวยใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และเห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน
หลังจากการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 
มิติท่ี 3 การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

สวนหน่ึงไมเขาใจบริบทของมหาวิทยาลัยวามีขอจํากัดวา
อะไรบาง ทําใหการใหขอเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนบาง
เรื่องไมสามารถดําเนินการได 

 
1. กอนการกําหนดนโยบาย ขอเสนอแนะตางๆ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ควรศึกษาขอมูลใหครอบคลุม และคํานึงถึง
บริบทของมหาวิทยาลัย สวนงานใหมากข้ึน 
2. ควรจัดเวลาใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดพูดคุยเรื่อง
นโยบายมากข้ึน 

 
มิติท่ี 4 การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
           - ไมมี – 
 
มิติท่ี 5 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร 
           5.1 การประชุมระดมความคิดระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
การประชุมระดมความคิดระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝาย
บริหาร  

1. หัวขอในการประชุมระดมความคิด ควรมาจากท้ังความคิด
ริเริ่มของสภามหาวิทยาลัย และผูบริหาร เพ่ือประโยชนตอ
การขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. การประชุมระดมความคิดรวมกันเพ่ือใหผูบริหารทุกระดับ
มองเห็นภาพเปาหมายเปนสิ่งเดียวกัน และมี feedback 
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ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
ระหวางกันมากข้ึน 

 
ขอเสนอแนะตอการทํางานของมหาวิทยาลัย 

ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1. การผลิตบัณฑิต 

 
1. ควรสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
2. ควรพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะและความสามารถดานอ่ืนๆ 
นอกจากสาขาท่ีเรียนดวย อาทิ ทักษะดานการสื่อสาร การ
สนทนา การแกปญหา การใหเหตุผล 

2. หลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน ยังมีความลาชา 

  

 
1. การปรับหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร ควรเริ่มจากตัว
บุคคล อาจารย สาขา ภาควิชา คณะวิชา คิดและลงมือ
ปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน 
2. หลักสูตร การเรียนการสอน ควรพัฒนาโดยนําเทคโนโลยี
ใหมๆ  เขามาใชใหมากข้ึน และตองปรับใหรวดเร็ว ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

 
กลุมท่ี 2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร (ผูเขารวมสนทนากลุม จํานวน 4 คน จาก 7 คน คิด
เปนรอยละ 57.14) 
 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้   
 
มิติท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
 1.1 การกําหนดทิศทางนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย และถายทอดสูมหาวิทยาลัย 

ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1. การกําหนดนโยบาย 

- การกําหนดนโยบายมักเปนนโยบายระยะสั้นๆ ข้ึนอยู
กับการนําเสนอของอธิการบดีแตละคน ไมมีการสานตอ
ระหวางชวง 

- สภามหาวิทยาลัยมีเวลาจํากัด ท่ีจะพิจารณากําหนด
นโยบาย ขอเสนอแนะ และใหความเห็นชอบเรื่องตางๆ  

 
1. ควรมีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ และผลงานวิจัยท่ีจะ
ชวยในการวิเคราะห และกําหนดนโยบายในระยะยาว 
2. ควรคิดหากลไกท่ีจะหารือรวมกันในการกําหนดนโยบาย
อยางตอเน่ือง  
 

2. การถายทอดนโยบาย 
กา รถ า ยทอ ดน โ ยบาย จ ากสภามห า วิทย าลั ย สู

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสูสวนงาน มีความชัดเจน แต
การดําเนินการตามนโยบายอาจมีขอจํากัด 

 
ควรปรับวิธีการสื่อสารในองคกร เพ่ือใหมีความเขาใจท่ีชัดเจน
และตรงกัน โดยเฉพาะในเรื่องนโยบายซึ่งเปนเรื่องท่ีตอง
สื่อสารหลายระดับ รวมถึงการถายทอดสูการปฏิบัติดวย 

       
 1.2 การกํากับ ติดตาม และการประเมินผลฯ 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
กลไก การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงานฯ 
 

ควรคิดหากลไกท่ีจะเขาถึงขอมูลเชิงลึก สภาพการปฏิบัติงาน
จริ ง ในคณะวิชาใหมาก ข้ึน เ พ่ือติดตามว านโยบาย ท่ี
มหาวิทยาลัยมอบไปไดผล มีความกาวหนา และมีปญหา 
ขอจํากัดอยางไร รวมท้ังกลไกในการชวยเหลือสนับสนุนคณะ
วิชาเพ่ือแกปญหาตางๆ ดวย 
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        1.3 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ี  
 - ไมมี - 
      
        1.4 หลักธรรมาภิบาล  
 - ไมมี – 
 
มิติท่ี 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย   
          2.1 ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1. บรรยากาศในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ดีข้ึนกวาท่ีผานมา  

 

2. การพิจารณาลงมติ 
- บางครั้งการพิจารณาลงมติ มาจากผูอภิปรายนํา โดย

ไมไดศึกษาขอมูล รายละเอียดใหรอบคอบและชัดเจน  
- คณบดี หัวหนาสวนงาน ไมคอยมีโอกาสไดพูดแสดง

ความคิดเห็นในท่ีประชุม มักจะเกรงใจกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ หรือบางครั้งจะรูสึกวามีการบล็อค
โหวต 

 
สภามหาวิทยาลัยควรมีการคุย หารือนอกรอบกอนการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยเนนวาระท่ีสําคัญๆ เพ่ือให
รับทราบขอมูล รายละเอียดท่ีรอบดาน และชัดเจนมากข้ึน 
และจะใชชวยประกอบการพิจารณาลงมติ 

                
         2.2 คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
 - ไมมี - 
 
มิติท่ี 3 การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
           - ไมมี - 
 
มิติท่ี 4 การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
           - ไมมี – 
 
มิติท่ี 5 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร 
 - ไมมี – 
 
ขอเสนอแนะตอการทํางานของมหาวิทยาลัย 

ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1. การบริหารจัดการภาควิชา 

คณะ ภาควิชาสวนหน่ึงสามารถมีงบประมาณท่ีจะเลี้ยง
ตั ว เ อ ง ไ ด  แ ต มี คณะ  บ า งภ าค วิ ชา อี กส วนห น่ึ ง ท่ี มี
ความสามารถนอย แตเปนภาควิชาท่ีทรงคุณคา 

 
มหาวิทยาลัยควรดูแลสนับสนุน คณะ ภาควิชาท่ีทรงคุณคา 
มีความสําคัญสังคม ประเทศชาติใหมากข้ึน อาทิ งบประมาณ 
ทุนการศึกษา 

2. การประกันคณุภาพการศึกษา 
การปรับจากระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

หลักสูตร เปน AUN-QA และระบบสถาบันเปน EdPEx เปน

 
ควรดูแล ชวยเหลือสนับสนุนคณะวิชาดานสายศิลปะใหมี
ความเขาใจมากข้ึน เพ่ือใหการพัฒนาท้ังดานวิทยาศาสตร
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ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
เรื่องท่ีดีและเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย  

อยางไรก็ตามยังมีคณะวิชาท่ียังไมเขาใจระบบดังกลาว
โดยเฉพาะคณะวิชาทางดานศิลปะ และไดรับการสนับสนุน
นอยมาก 

และศิลปะเปนไปแนวทางเดียวกัน และมีความเช่ือมโยง 
 

 
กลุมท่ี 3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา และประธานสภาคณาจารยและพนักงาน  
(ผูเขารวมสนทนากลุม จํานวน 2 คน จาก 5 คน คิดเปนรอยละ 40.00) รวมกับ 
กลุมท่ี 4 ผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ (ผูเขารวมสนทนา
กลุม จํานวน 15 คน จาก 22 คน คิดเปนรอยละ 68.18) 
 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้   
 
มิติท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
 1.1 การกําหนดทิศทางนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย และถายทอดสูมหาวิทยาลัย 

ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1. นโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

- การกําหนดนโยบายยังไมเห็นเดนชัดวาตองการให
มหาวิทยาลัยไปในทิศทางใด นโยบายใดเปนเรื่องเดน  

- การกําหนดนโยบายในบางเรื่องสภามหาวิทยาลัย ยังไม
มีการศึกษาขอมูลท่ีเพียงพอ เมื่อกําหนดไปแลวทําใหไดรับ
การตอตานและตองนํากลับมาปรับแกไข อาทิ การปรับ
โครงสรางเรื่องภาควิชา 

- นโยบาย ขอเสนอแนะท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นําเสนอเปนสิ่งท่ีดี แตนโยบายบางเรื่องไมสามารถนําไป
ปฏิ บัติจริ งได  เ น่ืองจากไมทราบขอจํา กัด  บริบทของ
มหาวิทยาลัย และสวนงาน 

- การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย สวนใหญ
ไมไดพิจารณาถึงงบประมาณท่ีจะตองในการดําเนินการ
เพ่ือใหนโยบายบรรลุเปาหมาย อาทิ จุดแข็งของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรคือดานศิลปะ แตงบประมาณดานศิลปะไดรบัจดัสรร
นอยมาก ทําใหไมสามารถดําเนินการ/จัดโครงการตางๆ ได
ตามแผนท่ีกําหนดไว 

 
1. สภามหาวิทยาลัยควรกําหนดใหชัดเจนวาจะมีนโยบาย
อะไรบาง และจะเนนนโยบายเรื่องใด แลวใหการสนับสนุน
ผลักดันอยางตอเน่ือง 
2 .  ควรมี ก า รทบทวนน โยบาย  เป าหม ายของสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยอาจกําหนดวาจะมีการ
ทบทวนนโยบายทุกๆ ก่ีป   
3. ขอมูลการจัดทํานโยบายของสภามหาวิทยาลัย ควรมาจาก
การจัดทํา SWOT ท่ีมีขอมูลท่ีครบถวน บนพ้ืนฐานขอมูล
ความเปนจริง รวมท้ังใหประชาคมมีสวนรวมดวย   
4. เมื่อสภามหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายใหไปดําเนินการแลว 
ควรพิจารณาเรื่องงบประมาณในการสนับสนุนการทํางาน
ดวยเพ่ือใหนโยบายน้ันๆ บรรลุผล 

2. การถายทอดนโยบาย 
- ประชาคมสวนใหญไมรับรูนโยบายของสภา

มหาวิทยาลัย 
- การถายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสูคณบดี 

หัวหนาสวนงานทําไดดี ในระดับภาควิชา คณาจารย ยังมี
ความเขาใจไมตรงกัน 

 

 
1. ควรปรับวิธีการสื่อสารในองคกร เพ่ือใหมีความเขาใจท่ี
ชัดเจนและตรงกัน โดยเฉพาะในเรื่องนโยบายซึ่งเปนเรื่องท่ี
ตองสื่อสารหลายระดับ รวมถึงการถายทอดสูการปฏิบัติดวย  
2. ควรเผยแพรนโยบายใหประชาคมรับทราบอยางครบถวน
และท่ัวถึง รวมท้ังการประชาสัมพันธชองทางการเขาถึงขอมูล
ตางๆ ท้ังนโยบาย ขอบังคับ สิทธิประโยชน 
3. ควรเพ่ิมการสื่อสารระหวางผูบรหิารมหาวิทยาลัย กับคณะ
วิชา สูบุคลากรใหมากข้ึน 
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 1.2 การกํากับ ติดตาม และการประเมินผลฯ 
ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

การสื่อสารและการมีสวนรวม 
- ชองทางในการสื่อสารและการมีสวนรวมของบุคลากร 

นักศึกษา ในการติดตาม และประเมินผลฯ ยังมีนอย 
- สถานภาพของผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม ตอบ

แบบสอบถาม ในการติดตาม และประเมินผลฯ อาจอยูได
มากกวา 1 กลุม เชน เปนอาจารย และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือเปนท้ังศิษยเกาและอาจารย ทําใหขอมูล 
bias ได 

 
1. ควรมีการประชาสัมพันธ กิจกรรมการรับฟงขอคิดเห็น 
การติดตาม และประเมินผลฯ ใหบุคลากร นักศึกษา ไดทราบ
โดยท่ัวถึงและมีมากข้ึน 
2. ควรกําหนด ตรวจสอบสถานภาพผูเก่ียวของกลุมตางๆ ให
รอบคอบมากข้ึน เพ่ือใหไดขอมูลตรงตามสถานภาพของกลุม
น้ันจริง อาทิ การแจงเง่ือนไขในการเสนอช่ือผูเก่ียวของของ
สวนงานใหมีสถานภาพเดียว 

 
        1.3 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ี  

ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1. ระเบียบ ขอบังคับ 

- การราง ระเบียบ ขอบังคับ เ ก่ียวกับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ยังมีความเปลี่ยนแปลงนอย 

- การเปดรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรเ ก่ียวกับ
ขอบังคับตางๆ ยังมีนอย โดยเฉพาะเรื่องท่ีมีผลกระทบตอ
สิทธิประโยชน สวัสดิภาพ สวัสดิการของบุคลากร 

 
สภามหาวิทยาลัยควรใหมหาวิทยาลัยไปจัดทํากลไกข้ันตอน 
ชองทาง การรับฟงความคิดเห็นจากประชาคม ใหชัดเจน 
และสื่อสารใหประชาคมทราบ เพ่ือการมีสวนรวม และเพ่ือให
การพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลยัเปนไปดวยความ
รอบคอบมากข้ึน 

2. การสรรหาหัวหนาสวนงาน 
 

1. ควรมีกลไกการตรวจสอบขอมูล เพ่ือใหคณะกรรมการสรร
หาไดรับขอมูลท่ีถูกตอง เปนกลาง และไมถูกโนมนาวโดยฝาย
ใดฝายหน่ึง 
2. ควรมีฐานขอมูลท่ีเก็บขอมูลเก่ียวกับประวัติบุคลากร 
ผูบริหารกรณีถูกสอบสวน/ตรวจสอบ/รองเรียน เพ่ือใช
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา 

      
        1.4 หลักธรรมาภิบาล อาทิ 

หลักธรรมาภิบาล ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1. หลักภาระรับผิดชอบ 
  
  
 

1. ควรพิจารณาถึงการชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการใชขอบังคับท่ีมีจุดบกพรอง เสีย
สิทธิประโยชน หรือไมไดรับความเปนธรรม 
2. ควรเพ่ิมขอบังคับท่ีระบุถึงความรับผิดชอบของผูบริหาร เมื่อมีการตัดสินใจท่ีกอใหเกิด
ผลกระทบตอการบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัย เชน กรณีการปรับปรุงวังทาพระ หรือ
ออกขอบังคับท่ีสงผลกระทบและกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย 

 
มิติท่ี 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย   
          2.1 ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1. บรรยากาศในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

- บรรยากาศการประชุมดีข้ึนมาก มีความเปนมิตร 
- ใชเวลาในการประชุมนอยลงกวาเมื่อกอน 

 

2. วาระเชิงนโยบาย 
- ยังมีนอยเกินไป 

 
1. ควรเพ่ิมวาระเชิงนโยบายใหมากข้ึน ลดจํานวนวาระท่ีเปน

104 



ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
- ยังใหความสําคัญกับการติดตามการดําเนินงานตาม

แผนของคณบด ีหัวหนาสวนงานนอย 
งานประจําลง โดยอาจปรับใหวาระเชิงนโยบายไปเปนวาระ
ตนๆ และบริหารจัดการเวลาเพ่ือใหมีเวลาในการพิจารณาให
ขอเสนอแนะเรื่องเชิงนโยบายใหมากข้ึน 
2. ควรมีการติดตามการดําเนินงานตามแผนของคณบดี 
หัวหนาสวนงานท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัย หลังจากมาดํารง
ตําแหนงวาสามารถดําเนินการไดตามแผนหรือไม มีปญหา 
อุปสรรค อะไรบาง เพ่ือสภามหาวิทยาลัยจะไดใหขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ แนวทางแกไขปญหา 

3. การอภิปราย การใหขอเสนอแนะ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยบางทานใหขอเสนอแนะไม

ตรงกับเรื่องท่ีพิจารณาอยู และขอเสนอแนะในบางเรื่อง
มหาวิทยาลัย สวนงานไมสามารถดําเนินการได เน่ืองจากขาด
ทรัพยากร บริบทท่ีไมเอ้ืออํานวย 

 

                
         2.2 คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1. องคประกอบของคณะกรรมการ 

- คณะกรรมการมี จํ านวนหลาย ชุด เ กิน ไป และ
ผูทรงคุณวุฒิมีเวลาคอนขางจํากัด นัดประชุมยาก ทําใหบาง
เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยลาชา หรือตองเรงนําเขาท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

- ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชุดตางๆ มีความ
เหมาะสม ท้ังดานความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ 

 

2. การทําหนาท่ีของคณะกรรมการ 
บางเรื่องท่ีประชุม ก.บ.ม. ไดอภิปรายและใหความ

เห็นชอบแลว แตเมื่อนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง มีการ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียด ทําใหเกิดความลาชา 

 

 
มิติท่ี 3 การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1. บางครั้งสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีเสมือนเปนผูบริหาร
มหาวิทยาลัย อาทิ กลับลงมาปฏิบัติงานเอง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรทําหนาท่ีในระดับนโยบาย ไม
ควรลงรายละเอียดเรื่องการปฏิบัติ 

2. การใหเวลา และความสําคัญกับการทําหนาท่ีกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรใหเวลากับการทํางานให
สภามหาวิทยาลัยมากข้ึน 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรทําหนาท่ีชวยจัดหาทุน/
สนับสนุนเรื่องการจัดหางบประมาณไดอยางเปนรูปธรรม 

 
มิติท่ี 4 การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  - ไมมี - 
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มิติท่ี 5 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร 
           5.1 การประชุมระดมความคิดระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร  

ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1. การประชุมระดมความคิด 

ไดรับความรู แนวคิดใหมๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
มีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
สวนงาน  

 
ควรใหความสําคัญกับการประชุมระดมความคิดใหมากข้ึน 

 

2. ผลจากการประชุมระดมความคิด 
- ยัง ไมมี นําผลจากการประชุมระดมความคิด  มา

ดําเนินการ ทําใหการจัดประชุมระดมความคิดไม เ กิด
ประโยชนเทาท่ีควร  

- เ มื่ อมี ก า ร เ ปลี่ ยนผู บ ริ ห า รหรื อก รรมการสภา
มหาวิทยาลัยชุดใหม ทําใหการดําเนินการไมตอเน่ือง 

 
1. ควรนําขอเสนอแนะท่ีไดจากการประชุมระดมความคิดมา
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ดําเนินการอยางจริงจัง  
2. ควรหาแนวทางใหขอมูล ขอเสนอแนะจากการประชุม
ระดมความคิดมีการสงตอในทุกชวงของผูบริหาร และสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหการพัฒนามหาวิทยาลัยมีความตอเน่ือง 

 
 ขอเสนอแนะตอการทํางานของมหาวิทยาลัย 

ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1. หลักสูตร  

- การประเมินคุณภาพหลักสูตรสวนใหญ เนนเชิงปริมาณ 
ซึ่งอาจจะไมสะทอนหรือแสดงถึงคุณภาพท่ีแทจริงของ
หลักสูตร 

- ความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต ผูมีสวนได
สวนเสียสวนใหญ อยูในระดับอาจารยประจําหลักสูตร ไมได
สะทอนสูมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ 

 
การประเมินคุณภาพหลักสูตร ควรดําเนินการท้ังในเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ อาทิ 

- ควรใหความสําคัญกับตัวช้ีวัดท่ีบงช้ีคุณภาพท่ีแทจริง 
- ควรมีชองทางนําขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต ผูมีสวน

ไดสวนเสีย เ พ่ือนํามาใชปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรใหมี
คุณภาพ และสอดคลองกับนโยบาย ความตองการของสังคม 

2. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
มีการประกาศใชระบบและกลไก เพ่ือสงเสริมการเรียนรู

และทักษะภาษาอังกฤษของนักศกึษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 
1. ควรกํากับติดตาม และประเมินผลหลังจากนําระบบและ
กลไก การพัฒนาและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาฯ มา
ใช เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. ควรสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรูท่ีตองใชทักษะภาษา 
อังกฤษไวในรายวิชาอ่ืนๆ ของหลักสูตรดวยนอกเหนือจาก
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

3. การประกันคณุภาพการศึกษา 
 

ควรเปรียบเทียบระบบการประเมินคุณภาพรูปแบบตางๆ วา
ตัวบงช้ีของแตละระบบสอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรต างๆ ท้ังสายศิลปะ และสาย
วิทยาศาสตรมากนอยเพียงใด และตัวบงช้ีใดเหมาะสมกับการ
ประเมินเพ่ือนําผลมาใชพัฒนาดานคุณภาพ และการประเมิน
ควรมีท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

4. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
- การใหการสนับสนุนยังมีนอย  
- การประชาสัมพันธปจจัย สิ่งสนับสนุนการทําผลงาน

วิชาการยังไมท่ัวถึง และไมมากพอ อาทิ กองทุนจัดพิมพ
หนังสือ ตําราวิชาการ ฐานขอมูลงานวิจัย  

 
ควรมีการสนับสนุนการขอตําแหนงวิชาการใหมากข้ึน และ
เพ่ิมการประชาสัมพันธปจจัยสนับสนุนการทําผลงานวิชาการ
ใหมากข้ึน 

5. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจาํป 
ตัวช้ีวัดสวนใหญเปนเชิงปริมาณ 

 
ควรเพ่ิมตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพดวย 
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ดาน/ขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
6. การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

- ยังไมเห็นการเปลี่ยนแปลงเทาท่ีควร 
- การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ไมใชการปรับแค

โครงสรางองคกร การปรับเงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
ควรมีการสื่อสารกับบุคลากรท้ังมหาวิทยาลัยใหเห็นภาพรวม
ท้ังหมดท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการพัฒนาในอนาคต 

7. ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ  

- กลไกการเปดรับฟงความคิดเห็นของประชาคมมีนอย 
ให เวลาจํากัด และขาดการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง
โดยเฉพาะเรื่องท่ีมีผลกระทบตอสิทธิประโยชน สวัสดิภาพ 
สวัสดิการของบุคลากร  

- การสื่อสารขอมูลกับบุคลากรโดยเฉพาะเรื่องท่ีมี
ผลกระทบตอสิทธิประโยชน สวัสดิภาพ สวัสดิการของ
บุคลากร ยังไมมากพอ 
 

 
 
1. ควรมีการสื่อสาร สรางความเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงค
ของระเบียบ ขอบังคับ ใหบุคลากรทราบอยางชัดเจนและ
ท่ัวถึง 
2. ควรมีกลไกรับฟงความคิดเห็น การช้ีแจงและตอบขอสงสัย
ของบุคลากร และใหเวลาในการรับฟงความคิดเห็นใหมากข้ึน 
รวมท้ังประชาสัมพันธใหบุคลากรมีสวนรวมเพ่ิมข้ึน เพ่ือความ
รอบคอบ ครอบคลุมในทุกมิติ  
3. ควรพิจารณาเรื่องการชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการ
ประกาศใชระเบียบ ขอบังคับท่ีมีผูเสียสิทธิประโยชน หรือไม
ไดรับความเปนธรรม 

8. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
- ประสิทธิภาพการทํางานยังมีนอย ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 

อาทิ การไมปรับเปลี่ยนวิ ธีคิด วิ ธีการทํางาน  การยึด
วัฒนธรรมแบบเดิมๆ  

- เจาหนาท่ีและบุคลากรดานการเงินแตละคน มีความ
เขาใจ มีการตีความไมตรงกัน และการปฏิบัติงานของแตละ
วิทยาเขตแตกตางกัน สงผลตอการทํางานของสวนงาน  

 
1. ควรมกีารพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมากข้ึน 
2. ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติเพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน 

9. การสรางผูบริหารรุนใหม ควรใหโอกาสคนรุนใหมมาทํางานใหมหาวิทยาลัยมากข้ึน 
และปลูกฝงการทํางานเพ่ือสวนรวม เพ่ือสรางผูนําในอนาคต 

10. การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันใน

ตางประเทศ สวนใหญยังเนนเฉพาะเรื่องการแลกเปลี่ยน
บุคลากรและนักศึกษา  
 

 
ควรขยายการทําขอตกลงความรวมมือใหครอบคลุมในเรื่อง
อ่ืนๆ มากข้ึน อาทิ การจัดประชุมสัมมนารวมกัน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูหลักสูตร การเรียนการสอน การถายทอด
เทคโนโลยี 

11. การเสนอวาระการประชุมสภาหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอถอนเรื่องหลายครั้ง โดยเฉพาะเรื่อง

ขอบังคับ 
 

 
1. การนําเรื่องใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาควรมีความ
รอบคอบมากข้ึน และหากขอมูลยังไมชัดเจน ไมแนใจก็ควร
จะชะลอไวเรื่องไวกอน  
2. การพิจารณาเรื่องขอบังคับตางๆ มหาวิทยาลัยควรมีความ
รอบคอบมากข้ึน และพิจารณาอภิปรายใหเรียบรอย ใน 
ก.บ.ม.  เ พ่ือจะไดมิตองถอนเรื่ องในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

12. การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีวังทาพระ 
  
 

ควรเพ่ิมชองทางประชาสัมพันธความคืบหนาของการ
ดําเนินงานใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดรับทราบอยาง
ท่ัวถึงและตอเน่ือง 
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ภาคผนวก 7 
 

คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเอง 
ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก 8 
 

ปฏิทินการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเอง 
ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561 

 
 
 



ปฏิทินการดําเนินงาน 
ของคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561 

  
วันท่ี เดือน ป รายละเอียดการดําเนินการ 

3 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2561 พิจารณา 
1. กําหนดแนวทาง ข้ันตอนการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
2. ปฏิทินการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

10 ตุลาคม 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561  
ประธานฯ แจง ราง กรอบแนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป 

พ.ศ. 2561 ใหสภามหาวิทยาลัยทราบในเบื้องตน และขอความคิดเห็นขอเสนอแนะ  
24 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2561 พิจารณา  

1. ราง กรอบแนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 (ตอ) 
2. ตารางการสนทนากลุม 

14 พฤศจิกายน 2561 จัดสนทนากลุม 
15 พฤศจิกายน 2561 
- 9 มกราคม 2562 

คณะกรรมการฯ รวบรวมขอมูล และมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ นํามาสรุป  
และจัดทํา ราง รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 

16 มกราคม 2562 
 

ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2562 (นับเปนการประชุมครั้งท่ี 3 ของ
คณะกรรมการ) พิจารณา  
ราง รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 

1 กุมภาพันธ 2562 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2562 (นับเปนการประชุมครั้งท่ี 4 ของ
คณะกรรมการ) พิจารณา  
ราง รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 (ตอ) 

1 กุมภาพันธ 2562 ประธานคณะกรรมการ มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ 
ราง รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 

13 กุมภาพันธ 2562 สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 พิจารณา 
ราง รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 
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