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คํานํา 
 

 รายงานการประมวลผลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2560 – 2563 ฉบับนี้ 
จัดทําโดยคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ 
ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมผลการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ในชวงป พ.ศ. 2560 - 2563 (สิงหาคม 2560 – กุมภาพันธ 2563) และมอบ
ใหสภามหาวิทยาลัยชุดตอไป นําไปใชในการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และการปรับปรุง
และพัฒนาการทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย รวมถึงระบบและกลไกตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 สภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันเปนสภามหาวิทยาลัยชุดแรกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2559 เขามาปฏิบัติหนาท่ีเม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 ซ่ึงเปนชวงสําคัญเพราะเปนชวงเริ่มตนท่ี
มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สภามหาวิทยาลัยจะตองกําหนดทิศทาง 
นโยบายในการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัย การกํากับ ติดตามงาน รวมถึงภารกิจ บทบาทอํานาจหนาท่ี 
ท่ีเพ่ิมข้ึนของสภามหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เม่ือสภามหาวิทยาลัยชุดนี้จะครบวาระการ
ดํารงตําแหนงในวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 จึงมอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย ประมวลผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตั้งแต ป พ.ศ. 2560 - 2563 เพ่ือใหทราบถึงการ
ดําเนินงานท่ีผานมาตลอดเวลา 3 ป และเพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยชุดใหมท่ีจะเขามาปฏิบัติหนาท่ีไดรับทราบ
ขอมูล และนําไปใชประโยชนในการวางแผนการทํางานการปรับและพัฒนาการทํางานตอไป  
 ในการดําเนินการจัดทํารายงานการประมวลผลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 
2560 – 2563 คณะกรรมการไดรวมกันสรุปขอมูล วิเคราะหนโยบายท่ีสําคัญของสภามหาวิทยาลัยท่ีมอบให
มหาวิทยาลัยนําไปดําเนินการ การขับเคลื่อน ผลักดันนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
ธรรมาบาลของสภามหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะท่ีสภามหาวิทยาลัยชุดใหมควรดําเนินการตอไป  
 คณะกรรมการ หวังวารายงานการประมวลผลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 
2560 – 2563 นี้ จะเปนประโยชนกับสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตางๆ  
ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ผูบริหารในทุกระดับ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม ท่ีจะนําไปใชปรับปรุง
และพัฒนาการทํางานในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ซ่ึงจะทําใหการดําเนินการงานของคณะกรรมการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
 
 
                                                     คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
                                                                          21 สิงหาคม 2563  
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

                จากการประมวลผลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางป พ.ศ. 2560-2563 
คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย มีความเห็นรวมกันวาสภามหาวิทยาลัยชุดนี้มี
ความมุงม่ันตั้งใจท่ีจะปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ไดใหความสําคัญตอการประเมินตนเองอยางจริงจัง
และไดนําผลการประเมินมาพัฒนาการทํางาน ทําใหการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยในดานตางๆ มี
ความกาวหนามากข้ึนตามลําดับ อยางไรก็ดียังมีประเด็นท่ีจําเปนตองไดรับการสนับสนุน และพัฒนาสานตอ
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยศิลปากรไดดํารงความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับประเทศ และกาวไปสูการเปน
มหาวิทยาลัยท่ีมีความเปนเลิศทางศิลปะ วัฒนธรรม ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมเปนท่ียอมรับในเวทีโลก 
 สรุปความกาวหนาและผลงานหลักท่ีสําคัญระหวางป พ.ศ. 2560-2563 
 1. สภามหาวิทยาลัยไดปฏิบัติหนาท่ีครบถวนตามกรอบพันธกิจท่ีกําหนดไวในมาตรา 22 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559  
 2. สภามหาวิทยาลัยไดปรับปรุงการทํางานตามหลักธรรมาภิบาลอยางตอเนื่อง โดยในชวงสี่ปท่ี
ผานมา มีความกาวหนาท่ีโดดเดนในเรื่องการปรับกระบวนการทํางานของสภามหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
ผานคณะกรรมการกลั่นกรองชุดตางๆ การนําผูรูผูชํานาญเฉพาะดานมารวมกํากับ ติดตามแกไขปญหา การ
หลอมรวมคณะกรรมการท่ีหลากหลายใหมีระบบและมาตรฐานเดียวกัน  สภามหาวิทยาลัยไดเปดโอกาสและจัด
เวทีเพ่ือรับฟงปญหาและความคิดเห็นจากประชาคมอยางกวางขวาง มีชองทางการสื่อสารเพ่ิมมากข้ึน และ
สงเสริมใหมีการวิเคราะหสภาพและปญหา การนําเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยจากภาคสวนตางๆ
สงผลใหเกิดความตื่นตัวและความรูสึกรวมเปนเจาของในกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน (Change 
Ownership) 
 3. สภามหาวิทยาลัยไดขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนผานสูมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ใหมี
พ้ืนฐานท่ีจําเปนในเรื่องระเบียบ/ขอบังคับ การปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกัน ลดความซํ้าซอนและเอ้ือตอการประสานภารกิจ ไดอนุมัติแผน
อัตรากําลังและการจัดสรรอัตรากําลัง ผลักดันใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ และการนํา
ระบบ SU-ERP มาใชในการบรหิารงบประมาณ และการเงิน สงผลใหการทํางานท้ังองคกรอยูในขอกําหนดและ
มาตรฐานเดียวกัน สภามหาวิทยาลัยยังไดรณรงคสรางความตระหนักเรื่องความจําเปนท่ีจะตองหารายไดเสริม
งบประมาณแผนดินท่ีจะลดนอยลงตามลําดับ ไดเห็นชอบระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวกับการจัดการทรัพยสิน การ
จัดต้ังกองทุน ทรัพยสินทางปญญา และการริเริ่มแนวทางพัฒนาวิชาการและการฝกอบรมท่ีจะเปนแหลงหา
รายไดใหแกมหาวิทยาลัย  
 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา จึงทําใหมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความพรอมท่ีจะใชประโยชนจาก
โอกาสและเผชิญความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนจาก พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 การจัดตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมท้ังมีความพรอมท่ีจะรับมือกับความทาทายท่ีจะ
เกิดจากสถานการณท่ีไมคาดคิด เชน การเกิดโรคระบาด COVID-19 
 4. ในการกําหนดและขับเคลื่อนนโยบายนั้น การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในชวงสอง
ปแรกไดสะทอนใหเห็นวาสภามหาวิทยาลัยไดใชเวลาในการพิจารณางานประจํามากกวางานนโยบาย และแม
จะมีขอเสนอเชิงนโยบายเปนจํานวนมาก แตขอเสนอเหลานั้นมักเปนแนวปฏิบัติระยะสั้นท่ีแยกสวนจากกัน 
ขาดการบูรณาการและความตอเนื่องเพ่ือใหเกิดเปนนโยบายเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว อีกท้ังยังมี
ขอจํากัดในการกํากับการขับเคลื่อนอยางเปนระบบและการสื่อสารสูประชาคม ในชวงสองปหลัง เม่ือภารกิจ
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เรงดวนในการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไดลดนอยลง สภามหาวิทยาลัยจึงมี
บทบาทในการกําหนดนโยบายและการกํากับ ติดตามการนํานโยบายสูการปฏิบัติมากข้ึน โดยมีผลงานดาน
นโยบายดังนี ้
 การกําหนดวิสัยทัศนและกรอบในการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว จากความเปนผูนําทาง
ศิลปวัฒนธรรมสูการเปนผูนําทางศิลปะ วัฒนธรรม ความสรางสรรค และนวัตกรรมระดับชาติ จากจุดแข็งใน
เรื่องมาตรฐานสากลและความเปนนานาชาติสูการยกระดับมหาวิทยาลัยสูความเปนผูนําในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในระดับโลก โดยในป 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลการประเมินตามเกณฑ QS Stars Ratings 
ในภาพรวมอยูในระดับ 4 ดาว และในดาน Arts & Culture, Innovation, Internationalization และดาน 
Employability อยูในระดับ 5 ดาว โดยเฉพาะในดาน Arts & Culture, Innovation เปนมหาวิทยาลัยแหง
เดียวในประเทศไทยท่ีอยูในระดับ 5 ดาว   
 จากพ้ืนฐานความสําเร็จดังกลาว สภามหาวิทยาลัยจึงไดริเริ่มกระบวนการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
ท้ังระบบ โดยผานโครงการ SU Transformation และไดรับความไววางใจจากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหเขารวมนํารองในโครงการ Reinventing University System โครงการ
เหลานี้ไดสรางความตื่นตัวในประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร และจะเปนเครื่องมือสําคัญในการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัยในการเปนผูนําท่ีจะรับใชชุมชน และสรางผลงานในระดับชาติตลอดจนนานาชาติตอไป 
 นโยบายดานงานวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค สภามหาวิทยาลัยไดสนับสนุนการปรับ
ระบบการบริหารงานวิจัยดวยการจัดตั้งสํานักบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค อนุมัติแผนกลยุทธ 
สงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามแนวยุทธศาสตรชาติ 20 ป อนุมัติขอบังคับวาดวยกองทุนวิจัย 
หลักเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีเชื่อมโยงกับผลงานวิจัย การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัยและสวนงานท่ีเก่ียวกับงานวิจัย นวัตกรรมและงานสรางสรรค สงผลใหเกิดโครงการและ
ผลงานท่ีโดดเดนเปนท่ีรับรูของสังคมในวงกวาง มหาวิทยาลัยจึงไดรับโครงการและการจัดสรรงบประมาณดาน
วิจัยเพ่ิมมากข้ึน ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 
 นโยบายดานหลักสูตร การเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ สภามหาวิทยาลัยไดมอบ
นโยบายการผลิตนักศึกษาท่ีมีอัตลักษณแหงความเปนศิลปากร ควบคูไปกับการมีสมรรถนะระดับสูงท่ีจะตอบ
โจทยของประเทศ การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล สภามหาวิทยาลัยยังไดกํากับ 
ติดตาม เพ่ือใหมีการวิเคราะห ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร ผลักดันใหมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน
โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการ Design Thinking ใหแกนักศึกษา ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการพัฒนา
นวัตกรรม รวมท้ังสนับสนุนใหนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ซ่ึงไดชวยใหการเปดเรียนในชวงโรค
ระบาด COVID-19 ลุลวงไปดวยดี  
 ในดานการประกันคุณภาพ สภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบใหนําระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยใชเกณฑ EdPEx มาใชท่ัวท้ังองคกร ตั้งแตปการศึกษา 2562 ควบคูไปกับการใชเกณฑ AUN-QA 
ในระดับหลักสูตร ท้ังยังไดอนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562-2566 เพ่ือเปน
หลักในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองรับชวงกัน 
 นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของนักศึกษา สภามหาวิทยาลัยได
เห็นชอบนโยบาย Student First ในป พ.ศ. 2560 สานตอการปรับปรุงกายภาพและสภาพแวดลอม ปรับปรุง
การใหบริการนักศึกษาใหเปน one-stop service โดยผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สรางเครือขายผูนํา
นักศึกษา จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางนักศึกษา วางกลไกดูแลนักศึกษาท่ีประสบปญหาหรืออยูใน
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ภาวะยากลําบาก เชน การจัดตั้งศูนยระบายศิลปของมหาวิทยาลัย และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมใน
การเสนอความคิดเห็นเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย  
 5. การแกไขปญหาท่ีตอเนื่องจากอดีต และการสานตอนโยบาย สภามหาวิทยาลัยไดมีบทบาท
สําคัญในการติดตาม ตรวจสอบรายงานการเงินโดยผานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย อนุมัติให
นําระบบ SU-ERP เขามาใชเพ่ือปรับปรุงการทํางานดานการเงินและบัญชี จนเปนท่ียอมรับของหนวยงานท่ี
เก่ียวของวาไดมาตรฐานการบัญชีท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ท้ังยังไดแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือเรงรัด
การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีวังทาพระ จนมีกําหนดท่ีจะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2563 สําหรับการพัฒนา City 
Campus ไดชวยแกปญหาใหคณะท่ีขาดพ้ืนท่ีในการจัดการเรียนการสอน  

 

ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในระยะตอไป  

 1. การปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยในปจจุบันมีบรรยากาศของความรวมแรงรวมใจ มีกลไก
ในการกลั่นกรองงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเครือขายการทํางานท่ีใกลชิดกับประชาคมมากข้ึน ในระยะตอไป 
ควรสงเสริมใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบความเคลื่อนไหวทางวิชาการท่ีเก่ียวของ ไดเขาใจปญหา
การปฏิบัติงาน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดในประเด็นเชิงนโยบายอยางตอเนื่องมากข้ึน ควรมีกลไกการ
ทํางานรวมกันกับทีมผูบริหารมหาวิทยาลัยในระดับตางๆ เพ่ือใหการกําหนดนโยบายสามารถขับเคลื่อนสูการ
ปฏิบัติไดจริง ปรับปรุงกลไกการสื่อสารระหวางสภามหาวิทยาลัย และประชาคมทุกกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น รับฟงปญหาและแกไขผลกระทบท่ีเกิดจากการตัดสินใจเชิงนโยบาย อันจะนําไปสูการสรางความเขาใจ
รวมกันและความรูสึกรวมเปนเจาของกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 
 2. ในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยในระยะท่ีผานมา ไดมีการออกขอบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ ปรับเปลี่ยนโครงสรางและแนวปฏิบัติเปนจํานวนมาก โดยอาจจะยังไมมีเวลาเพียงพอท่ีจะสรางความ
เขาใจ หรือประเมินผลกระทบจากมาตรการเหลานี้ ระยะตอไปจึงเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะประเมินผลและ
สรางพ้ืนฐานความเขาใจรวมกันเพ่ือเปนแนวทางสงเสริม สนับสนุน ขยายผล ผอนคลายแกไขปญหาขอจํากัดให
ตรงประเด็น ตลอดจนปรับเปลี่ยน mindset ของคนในองคกรเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีบรรลุตามเปาหมาย
และเจตนารมณในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
 3. สภามหาวิทยาลัยชุดนี้มีความโดดเดนในการกําหนดนโยบายและขับเคลื่อนใหเกิดการนําสูการ
ปฏิบัติ แตยังจําเปนตองไดรับการสานตอในระดับตางๆ อาทิ  
 3.1 โครงการตามนโยบายท่ีมีการขับเคลื่อนไปแลว และนโยบายท่ีรับชวงมา เชน การ
สนับสนุนให City Campus เปนศูนยกลางการศึกษานานาชาติและเทคโนโลยีและขยายพ้ืนท่ีการใหบริการใน
เขตเมือง รวมถึงโครงการใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนจากสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบัน เชน ศูนยเฉพาะทางเพ่ือหารายไดและ
ใหบริการสังคมในดานตางๆ  การใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา โครงการเหลานี้ จําเปนท่ีจะตองติดตาม
ดูแลสนับสนุนอยางจริงจังและตอเนื่องหรือในบางกรณีควรทบทวนแนวคิดเดิมเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 3.2 นโยบายเฉพาะดาน ซ่ึงจะตองดําเนินการและพัฒนาขยายผลอยางตอเนื่อง ไดแก 
 3.2.1 ดานวิชาการและการพัฒนาความเปนนานาชาติสูมาตรฐานสากล ไดมีความชัดเจน 
เปนรูปธรรมและมีการนําสูการปฏิบัติจนเริ่มเห็นผล อยางไรก็ตามยังมีประเด็นท่ีตองติดตาม สานตอเพ่ือใหเกิด
การขยายผลท่ีกวางขวางครอบคลุมข้ึน และสงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร สามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาตางชาติท้ังในหลักสูตรปกติ และหลักสูตร
นานาชาติ ซ่ึงควรปรับกลไก/เปดโอกาสใหสามารถพัฒนาหลักสูตรไดอยางยืดหยุน ตามศักยภาพ ความ
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คลองตัว ความพรอมของคณะและหลักสูตร รวมถึงการกําหนดนโยบายใหหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามี
หลักสูตรนานาชาติเพ่ิมข้ึน 
 การพัฒนาเทคนิคการสอน และดานกายภาพใหเอ้ือตอการเรียนการสอน online หรือ
การเรียนการสอนแบบผสม Hybrid Learning เพ่ือรองรับสถานการณ New Normal ภายหลังวิกฤต ิ 
COVID-19 รวมไปถึงการบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้น เชน หลักสูตร Upskill/Reskill เพ่ือพัฒนาทักษะท่ีจะ
ตอบโจทยอุตสาหกรรมใหม หรือลักษณะงานใหม 
 การผลิตบัณฑิตท่ีมุงเนนทักษะดานการปฏิบัติข้ันสูง โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรอาจจะ
เปนแกนนําและรวมมือกับคณะและสถาบันตางๆ รวมถึงการสรางหลักสูตร/ออกแบบวางเกณฑมาตรฐานใหมๆ 
เปนตน 
 3.2.2 ดานงานวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรค ซ่ึงยังมีผลผลิต (จํานวนงานวิจัย จํานวน
ผลงานตีพิมพ) ไมสูงมากนัก สภามหาวิทยาลัยควรสนับสนุน/สงเสริม กําหนดกลไกท่ีจะชวยผลักดันท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพโดยวิเคราะหสาเหตุท่ีจํานวนผลงานยังมีจํากัด แนวทางเพ่ิมในอัตราท่ีสูงข้ึน และวางเกณฑ
ท่ีจะเชื่อมโยงผลงานตีพิมพเผยแพรกับตําแหนงทางวิชาการอยางเหมาะสมกับบริหารและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย 
 3.2.3 ดานการพัฒนาบุคลากร สภามหาวิทยาลัยไดมอบนโยบายใหมีการพัฒนาบุคลากรใน
ทุกระดับท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพ่ือใหมีขีดความสามารถท่ีสูงข้ึนสอดคลองกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ปรับรูปแบบวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และการเตรียมพัฒนาผูบริหารในระดับตางๆ อยาง
ตอเนื่อง เพ่ือใหมีความพรอมท่ีจะกาวข้ึนสูการเปนผูบริหารตอไป ในระยะตอไปควรขยายผลไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สรางความสุข ความผูกพันและทัศนคติท่ีดีตอองคกร  
 3.2.4 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากแนวคิดของ EdPEx เปนไปเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพท่ัวท้ังองคกร ครอบคลุมมิติในการดําเนินการท่ีกวางขวาง และไดรับการตอบรับดวยดีจากทุก
สวนงานในมหาวิทยาลัย ในระยะตอไป สภามหาวิทยาลัยจึงควรมีนโยบายในการสงเสริมใหทุกสวนงานไดมี
ความพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองและสามารถผานการประเมินตามเกณฑ EdPEx ไดในระดับท่ีสูงข้ึน  
 3.2.5 ดานการดูแลคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของนักศึกษา ไดมีผลงานท่ีเปนรูปธรรมท่ี
รับชวงจากสภามหาวิทยาลัยท่ีผานมาในหลายมิติ อาทิ การสรางสภาพแวดลอมท่ีเก้ือหนุน การสงเสริมการมี
สวนรวม การดูแลนักศึกษาท่ีเปราะบาง การพัฒนาเครือขายผูนํานักศึกษา แตระดับการประเมินความพึงพอใจ
ยังอยูในระดับท่ีไมสูงนัก อีกท้ังยังมีความจําเปนตองสรางความรูความเขาใจในการดูแล ชวยเหลือ นักศึกษา
กลุมใหมๆ  ท่ีจะเขาสูมหาวิทยาลัยดวยอายุ ภูมิหลัง ความคาดหวังท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงเปนประเด็น
ท่ีสภามหาวิทยาลัยชุดตอไปตองใหความสนใจเปนพิเศษเพ่ือใหมหาวิทยาลัยศิลปากรยังสามารถดํารงความเปน
มหาวิทยาลัยยอดนิยม University of Choice ตอไป  
 3.3 การกํากับติดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาวและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ปการศึกษา 2562-2566 เพ่ือขับเคลื่อน ติดตามผลท่ีเกิดข้ึนและนําขอมูลมาปรับปรุง และทบทวนแผน 
 3.4 ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเปนความหวงใยของสภามหาวิทยาลัยในทุกยุคสมัยและ
ไดรับชวงกันผลักดันใหมีความกาวหนาข้ึนตามลําดับ ในเรื่องความครอบคลุมและความเร็วของระบบเครือขาย 
ตลอดจนการนํามาใชในการบริหาร และการเรียนการสอน จําเปนตองเรงพัฒนาการใชระบบ SU-ERP ใหเต็ม
ศักยภาพ ยกระดับฐานขอมูลเพ่ือการวางแผนระยะยาว เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิด platform 
ท่ีจะพลิกโฉมการเรียนการสอนเพ่ือรองรับรูปแบบการเรียนรูและผูเรียนกลุมใหมๆ ตลอดจนการประสาน
เครือขายและการเตรียมบุคลากรของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเพ่ือสังคมดิจิทัล ท้ังนี้อาจใชขอมูลจากการ
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ประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการ SU Transformation เปนพ้ืนฐานในการ
ประเมินและพัฒนาระบบตอไป 
 4. การเตรียมความพรอมเพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถเผชิญความทาทาย และไดรับประโยชนจาก
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดจากการปฏิรูปอุดมศึกษา นโยบายและแผนยุทธศาสตรของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนปจจัยจากภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางมี
นัยสําคัญ สภามหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองชวยสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งในดานตางๆ อาทิ  
 4.1 เรงปรับระบบบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพสามารถประเมินสถานการณ และ
ตอบสนองไดอยางทันทวงที ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ ท่ีมีอยูใหเหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนไป 
ท้ังนี้โดยอาจนําวิธีการบริหารจัดการ แบบ Sandbox มาใชในบางกรณี 
 4.2 การนําเสนอแนวคิด แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา หลักสูตร การบริหารจัดการ 
ฯลฯ ท่ีสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ การกําหนดตําแหนงทางวิชาการของสายศิลปะ ตอ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และองคกรท่ีกําหนด
นโยบายอ่ืนๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการบริหาร การพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 
 4.3 การเสริมสรางความเขมแข็งในดานการวางแผนกลยุทธ เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถ
พัฒนาในเชิงรุก และกาวสูความเปนนานาชาติ โดยควรดําเนินการในเรื่องตางๆ อาทิ การจัดต้ังหนวยงานท่ีจะ
รับผิดชอบงานวางแผนกลยุทธ เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาในระดับตางๆ ท่ีเชื่อมโยงสัมพันธกันในทุกระดับ การ
พัฒนาทีมงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในทุกสวนงาน และเรงปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพ่ือเฝาระวัง
สถานการณ สรางเครือขายท่ีจะเชื่อมโยงและทํางานเชิงรุกกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน รณรงคสรางความ
ตระหนัก และผนึกกําลังประชาคมศิลปากร ใหมีสวนรวมในการวิเคราะห ระดมความคิดเพ่ือหาจุดหมายท่ี
มหาวิทยาลัยจะกาวเดินตอไปในอนาคต (ในการกําหนดวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยท่ีจะไปถึงในอีก 5 –10 ป  
ขางหนา) การวางแผนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ตอยอดจากโครงการ SU Transformation 
 ท้ังนี้ในการดําเนินการดังกลาวสภามหาวิทยาลัยจําเปนตองมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางความ
เชื่อถือศรัทธาในศักยภาพของมหาวิทยาลัยและนําเสนอสูผูกําหนดนโยบายระดับประเทศ 
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บทวิเคราะหจากการประมวลผลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย (ป พ.ศ. 2560 – 2563) 
 

 ภายหลังจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ดวยหลักการแหงการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ คือ การมีอิสระใน 4 ดาน ไดแก (1) ความเปนอิสระในการจัดการองคกร (2) ความเปนอิสระ
ในทางวิชาการ (3) ความเปนอิสระในการบริหารงาน และ (4) ความเปนอิสระในดานการเงิน โดยความเปน
อิสระดังกลาวตองเชื่อมโยงกับรัฐในฐานะท่ีเปนผูกํากับดูแลใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของการ
จัดต้ังมหาวิทยาลัยซ่ึงกําหนดไวในพระราชบัญญัติ รวมถึงกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุดท่ีมี
อํานาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการท้ัง 4 ดานดังกลาว สงผลใหสภามหาวิทยาลัยมีบทบาท อํานาจหนาท่ีใน
การควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 22 ซ่ึงมีบทบาทและความสําคัญมากข้ึนกวาเม่ือครั้ง
ท่ีเปนสภามหาวิทยาลัยของรัฐ 
 สภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันดํารงตําแหนงระหวาง พ.ศ. 2560-2563 ซ่ึงเปนชวงของการเปลี่ยน
ผาน และการกําหนดบทบาทใหมของมหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การประมวลผลการ
ดําเนินการในครั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จึงไดมุงศึกษาการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในพันธกิจท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 
 1. การปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบพันธกิจของสภามหาวิทยาลัยและความมีธรรมาภิบาล 
 2. การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 3. การกําหนดนโยบายและการขับเคลื่อนตามนโยบาย 
 4. การเรงรัดการแกไขปญหาตอเนื่องจากอดีต และการสานตองาน  
 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา สภามหาวิทยาลัยศิลปากรไดใหความสําคัญตอการประเมินตนเอง โดย
ไดรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของในทุกระดับอยางกวางขวาง รวบรวมขอมูลในการปฏิบัติงานอยาง
เปนระบบ นําผลการประเมินมหาวิทยาลัย และการประเมินผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีเก่ียวของมา
ประกอบการพิจารณา ท้ังในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย และผานคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือปรับปรุงการ
ดําเนินงานจนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังนโยบาย วิธีทํางาน และผลท่ีเกิดข้ึน โดยสรุปไดดังนี้ 

 

1. การปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบพันธกิจของสภามหาวิทยาลัยและความมีธรรมาภิบาล 

 สภามหาวิทยาลัยไดปฏิบัติหนาท่ีครบถวนตามกรอบพันธกิจ (รายละเอียดสวนท่ี 4 หนา 23) มี
ความเปนธรรมาภิบาลสูง (รายละเอียดสวนท่ี 6 หนา 42) และมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.01 จาก 5.00 คะแนน) (รายละเอียดสวนท่ี 5 
หนา 34) 
 จากการประมวลผลสรุปไดวาสภามหาวิทยาลัยไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดในมาตรา 22 ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและบรรยากาศการทํางานท่ีดี 
ท้ังยังไดปรับวิธีการทํางานใหคลองตัว รอบคอบและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เชน การแตงตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองชุดตางๆ ท่ีสอดคลองกับภารกิจ หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย และเชิญผูชํานาญเฉพาะเรื่องเขารวม
ดําเนินการ การปรับปรุงระบบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและการปฏิบัติงานของ
หัวหนาสวนงาน จากเดิมท่ีแตงตั้งคณะกรรมการฯ ดําเนินการของแตละสวนงาน จึงมีคณะกรรมการถึง 18 ชุด 
ทําใหมีรูปแบบและมาตรฐานตางกัน และการดําเนินการเหลื่อมระยะเวลากัน จึงปรับเปนใหมีคณะกรรมการ
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เพียงชุดเดียว โดยมีศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน
กรรมการ สงผลใหการดําเนินการเปนระบบ มีมาตรฐานและรูปแบบเดียวกันรวมท้ังสามารถดําเนินการไดทัน
ตามกําหนดเวลา เปนตน    
 ในเรื่องความมีธรรมาภิบาล สภามหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติงานท่ีสะทอนความมีธรรมาภิบาลในทุก
มิติโดยมีความโดดเดนในเรื่องดังตอไปนี้ 
 หลักประสิทธิผล ไดปรับปรงุกลไกในการสรรหาผูบริหาร กลไกในการยกรางนโยบาย แผนปฏิบัติ
การ และการกํากับติดตามประเมินผล  
 หลักประสิทธิภาพ ไดกําหนดนโยบายใหมหาวิทยาลัยปรับโครงสรางองคกร สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ เชน การจัดตั้งศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ  การ
นําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ เชน ระบบ SU-ERP และการประชุม e-Meeting ซ่ึงเปนพ้ืนฐานใน
การปรับปรุงการทํางานในชวงสถานการณ COVID-19 ไดเปนอยางดี 
 หลักความรับผิดชอบและหลักความโปรงใส มีระบบติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานและ
การปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารท้ังในระดับมหาวิทยาลัย และสวนงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการคัดสรรผูมีความ
ชํานาญมารวมเปนกรรมการ และการเปดรับฟงความคิดเห็นจากกลุมตางๆ นําจุดออนจากการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน จนสามารถสรางความเชื่อม่ันใหหนวยงานภายนอก เชน สตง. รวมถึงมีคะแนน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในป พ.ศ. 2562 จาก ป.ป.ช. ในระดับ A (85.26 คะแนน)  
 หลักการตอบสนองและหลักการมีสวนรวม ไดสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นมากข้ึน โดยเฉพาะโครงการ SU Transformation ไดเปดโอกาสใหแตละสวนงาน บุคลากร
ตลอดจนศิษยเกามีสวนรวมในการนําเสนอขอมูลเพ่ือใชประกอบการวิเคราะหของท่ีปรึกษา และใหแนวคิดเรื่อง
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบสื่อสารผาน social media ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และไดเปดโอกาสรับฟงและตอบสนองตอความคิดเห็นของประชาคมในมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีสวนให
บรรยากาศการทํางานมีความราบรื่น  

 

2. การขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยในสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 ตั้งแตป พ.ศ. 2560 ถึงตนป พ.ศ. 2563 สภามหาวิทยาลัยไดมีสวนสําคัญในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในหลากหลายมิติ อาทิ การออกขอบังคับ 
ระเบียบ ประกาศใหม ท้ังดานการบริหารจัดการ วิชาการ การวิจัย การบริหารงานบุคคล รวมถึงดาน
สวัสดิการ/สิทธิประโยชน และเพ่ือใหการทํางานของสภามหาวิทยาลัยและฝายบริหารของมหาวิทยาลัย
สอดคลองและเก้ือกูลกัน สภามหาวิทยาลัยไดผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 2 ลักษณะท่ีสําคัญ คือ 

 1. กลไกการกล่ันกรอง โดยการแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานเฉพาะกิจ ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และผูเชี่ยวชาญจากภายนอกโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
 - กลั่นกรองงานกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และการกํากับติดตามประเมินเพ่ือปรับปรุง
หลังจากการนําไปปฏิบัติ  
 - ศึกษาเจาะลึกในบางเรื่องท่ีตองอาศัยความชํานาญเฉพาะเรื่อง 
 - ระดมความคิดจากผูมีสวนรวม ผูมีความรูและประสบการณ 
 แนวทางดังกลาวแมจะตองใชเวลา และมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนจากแนวทางเดิม แตสงผลใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพ รอบคอบ และไดรับการยอมรับมากข้ึน  
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 ผลลัพธ (กลไกการกล่ันกรอง) 
                  จากการมีคณะกรรมการกลั่นกรองงานกอนนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ทําให
ระเบียบวาระท่ีเปนงานประจําสามารถพิจารณาไดเร็วข้ึน สามารถระดมความคิดจากกรรมการในเรื่องตางๆ ท่ี
จะสงผลใหมีวาระเชิงนโยบายเขาสูสภามหาวิทยาลัยไดเพ่ิมข้ึน รวมท้ังการติดตามขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย แม
จะใชเวลาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแตละครั้งมากข้ึน ดังขอมูลสถิติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยกอน
และหลังการปรับเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามตารางดังนี้  

เร่ือง 
กอนปรับเปนมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ 
หลังปรับเปนมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

1. ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีใชในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
แตละครั้ง (ช่ัวโมง) 

2.60 2.80 2.80 3.20 

2. จํานวนวาระเชิงนโยบายตอป (เรื่อง)  1 3 8 18 

     
 2. ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 2.1 การออก/ปรับขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2559 ตองดําเนินการท้ังหมด จํานวน 57 ฉบับ ไดดําเนินการแลวเสร็จและประกาศใชแลวจํานวน 40 
ฉบับ อยูระหวางดําเนินการจํานวน 7 ฉบับ และยังไมมีความจําเปนตองดําเนินการจํานวน 10 ฉบับ ซ่ึงการ
ออก/ปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มีระบบและกลไกการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ เก่ียวกับดานกฎหมายท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ตามตารางดังนี้ 

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ จํานวน (ฉบับ) 
1. ประกาศใชแลว รวม 40 ฉบับ  
 - ป พ.ศ. 2559  
 - ป พ.ศ. 2560  
 - ป พ.ศ. 2561  
 - ป พ.ศ. 2562  
 - ป พ.ศ. 2563  
 
2. อยูระหวางใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ทบทวน หรือใหใชฉบับเดิม อาทิ ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 
รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. .... ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรช้ันตางๆ และอักษรยอ สําหรับสาขาวิชาตางๆ พ.ศ. ....   

 
17 
13 
6 
3 
1 
 
7 

3. ยังไมมีความจําเปนท่ีตองดําเนินการ เน่ืองจาก 
 - มหาวิทยาลัยยังไมมีการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับมาตราน้ันๆ อาทิ ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยคณะกรรมการประจําวิทยาเขต พ.ศ. .... ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับหลักเกณฑและ
วิธีการรับเขาเปนสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับ
อนุปริญญา และประกาศนียบัตรช้ันตางๆ พ.ศ. ....  
 - ใชกฎหมายท่ีบังคับใชโดยรัฐบาล (ใชพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 แทนการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการพัสดุ พ.ศ. ....) 

 
9 
 
 
 
 
1 

รวม 57 
 (ขอมูล ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2563) 
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 2.2 การปรับโครงสรางมหาวิทยาลัย ใหมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกัน ลดความซํ้าซอน และการบูรณาการประสานภารกิจ ดังนี้  
 2.2.1 2ยุบเลิกสวนงาน2 คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงมีเหตุผลโดยสรุป คือ  
 (1) ตามนโยบายดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยท่ีเสนอตอสภามหาวิทยาลัย อาทิ การ
กําหนดบทบาทหนาท่ีและความเชื่อมโยงของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการวิจัย ผลักดันใหเกิด clusters หรือ
ศูนยวิจัยเฉพาะทาง  
 (2) ผลจากการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2559 ชี้ใหเห็นวาจะตองมีการเปลี่ยนแปลง
เก่ียวกับการบริหารการวิจัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา อาทิ ควรทําหนาท่ีจัดหารายได ควรปรับโครงสรางให
เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยเพ่ือขับเคลื่อนและตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย  
 2.2.2 ปรับโครงสรางภายในสํานักงานอธิการบดี เพ่ือใหมีความคลองตัว จัดภารกิจใหมให
สอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 - 2ยุบเลิกกอง 2จาก 11 กอง ท่ีรับผิดชอบภารกิจประจํา ใหเหลือ 10 กอง และเปลี่ยน
ชื่อใหสอดคลองกับภารกิจใหม  
   - เพ่ิมหนวยงานภายใน2ท่ีมีฐานะเทียบเทากอง 2 เปนหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
และข้ึนตรงตออธิการบดี จํานวน 2 สํานักงาน คือ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสรางสรรค 
 - 2ยุบเลิกหนวยงานยอยระดับงาน 2 จาก 54 งาน เปน 26 งาน เพ่ือใหเปนไปตาม
ขอบังคับฯ ซ่ึงกําหนดอัตรากําลังบุคลากรซ่ึงเปนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยรวมกันในแตละงานตอง
ไมนอยกวา 7 คน  
 - เพ่ิมหนวยงานยอยระดับงาน ซ่ึงเปนงานท่ีมีศักยภาพในการพัฒนางาน และมี
ความสําคัญในอนาคต และข้ึนตรงตออธิการบดี จํานวน 4 งาน คือ งานจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย งาน
วิเทศสัมพันธ งานสภาคณาจารยและพนักงาน และงานสื่อสารองคกร  
 2.2.3 จัดต้ังศูนยตามยุทธศาสตรและการพัฒนามหาวิทยาลัยเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจ
เฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี ภายใตสํานักงานอธิการบดี จํานวน 7 ศูนย ไดแก ศูนย
อนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
สํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย
บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ สถาบันศิลปะสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระ
เกียรติ และสํานักงานบริการวิชาการ 
 2.2.4 ปรับโครงสรางคณะวิชา การแบงหนวยงานภายใน/หนวยงานยอย จํานวน 14 คณะ 
รวมไปถึงปรับโครงสรางสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และ/หรือปรับเปลี่ยนชื่อใหสอดคลองกับพันธกิจใน
อนาคต จํานวน 3 สวนงาน ไดแก สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี (ชื่อเดิม ศูนยคอมพิวเตอร) สํานักหอสมุดกลาง  
หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2.2.5 ปรับโครงสรางสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยยกเลิกหนวยงานยอยท้ัง 4 งาน 
เปลี่ยนเปนการบริหารแบบมอบหมายภารกิจ  
 ท้ังนี้การปรับโครงสรางดังกลาวขางตนอยูระหวางการติดตาม และประเมินผลถึง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปรับโครงสรางองคกร 
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                  2.3 ดานการบริหาร สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบขอบังคับ/ระเบียบท่ีมีความสําคัญ อาทิ การ
บริหารบุคคลพนักงาน และลูกจางมหาวิทยาลัย หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การกําหนด
ตําแหนงและแตงตั้งพนักงานใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานสายสนับสนุน การกําหนดภาระงานข้ันต่ํา
และผลงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการตางๆ ซ่ึงกระตุน สรางแรงจูงใจใหมีการผลิต/พัฒนา
ผลงานทางวิชาการและการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมสูงข้ึน โดยสัดสวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตามตารางดังนี้   
                       จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.) ระหวางป พ.ศ. 2559-2562 

ปการศึกษา รอยละของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.) 
2559 42.16 
2560 43.41 
2561 46.81 

2562 (ขอมูลในรอบ 6 เดือน) 45.90 

            (ขอมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563) 

 รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจากท่ีมีชื่อ
ตําแหนงจํานวนมากใหลดลง เชน ยกเลิกตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป นักวิชาการศึกษา นักกิจการนักศึกษา 
แลวเปลี่ยนเปน นักวิชาการอุดมศึกษา สงผลใหสามารถมอบหมายภารกิจไดหลากหลายและสะดวกข้ึน 
 2.4 อัตรากําลังบุคลากร สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยคงอัตรากําลังไมเกินกรอบท่ีไดอนุมัติไวกอนท่ีจะเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ ในการจัดสรรอัตรากําลังใชหลักเกณฑ Full Time Equivalent Student : FTES  และภารกิจตามแผน
ยุทธศาสตร รวมถึงการพิจารณาความสัมพันธของอัตรากําลังกับรายได  
                         เม่ือมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ไดมีการปรับเพ่ิม
เงินเดือนของบุคลากร รวมท้ังมีจํานวนผูไดรับการกําหนดตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน จึงสงผลให
งบประมาณแผนดินสวนเงินอุดหนุนบุคลากรเพ่ิมข้ึนจากประมาณรอยละ 60 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปน
ประมาณรอยละ 70 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 2.5 งบประมาณ การหารายได สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบขอบังคับสําคัญ อาทิ การบริหาร
การเงินและทรัพยสิน การจัดตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ เชน กองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัย กองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรค กองทุนพัฒนานักศึกษา ฯลฯ และการ
จัดต้ังสํานักงานจัดการทรัพยสินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือสนับสนุนใหมีการบริหารการเงินและทรัพยสินท่ี
คลองตัว การนําทรัพยสินของมหาวิทยาลัยไปลงทุนเพ่ือสรางรายไดเพ่ิมแกมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังให
ความสําคัญกับ เรื่อง ทรัพยสินทางปญญา โดยใหความเห็นชอบขอบังคับเก่ียวกับเรื่อง ทรัพยสินทางปญญา 
เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ท้ังการจัดสรรผลประโยชน การจดสิทธิบัตร ฯลฯ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีทรัพยสินทางปญญาเปนจํานวนมากโดยเฉพาะผลงานศิลปกรรมสะสมท่ีมีคุณคาท่ี
สามารถนําไปสรางมูลคา และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาตอยอดข้ึนไปท้ังดานวิชาการ และการสงเสริม อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ เชน การสรางหลักสูตร การฝกอบรมเก่ียวกับการประเมินมูลคาผลงานศิลปกรรม 
การเก็บรักษา การอนุรักษผลงาน การเผยแพรในรูปแบบตางๆ เปนตน   
 2.6 การนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีพ้ืนท่ีจัดการศึกษา
หลายแหง จึงตองใชบุคลากรในการบริหารจัดการจํานวนมาก และมีรูปแบบวิธีการบริหารจัดการแตกตางกัน 
ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพ ตนทุนดานบุคลากร และตนทุนการผลิตนักศึกษา ฯลฯ สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบ
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แผนการขับเคลื่อน Smart and Green Administration และอนุมัติใหมหาวิทยาลัยนําระบบ SU-ERP มาใช
แทนระบบ MIS สงผลใหการทํางานอยูภายใตขอกําหนด และมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร โดยเริ่มตนจาก
ระบบงบประมาณ การเงิน และบัญชี และปจจุบันกําลังดําเนินการในระบบการบริหารบุคคล นอกจากนั้นการ
นําเทคโนโลยีมาใชยังสงผลโดยออมตอการพัฒนาผูบริหาร และบุคลากรใหมีขีดความสามารถ และความเขาใจ
ในการใชเทคโนโลยีเพ่ิมสูงข้ึน  

 ผลลัพธ (ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย) 
       แนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยดังกลาวขางตนไดชวยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในสถานะ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ใหมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดเพ่ิมข้ึนในระดับหนึ่ง เชน  
มีขอบังคับ ระเบียบท่ีทันสมัย รองรับการจัดการศึกษาสมัยใหมหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนการสอนออนไลน 
การเก็บ Credit Bank การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสากล การนําเงินรายไดมาจัดสรรในรูปแบบของ
กองทุนตามภารกิจท่ีสําคัญ การกําหนดชื่อตําแหนง กําหนดกรอบอัตรากําลังและการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนของ
บุคลากรท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุนท่ีสอดคลองกับการปรับตัวเขาสูภารกิจใหม  การปรับโครงสราง
องคกรท่ีมีความยืดหยุน และตอบสนองภารกิจเฉพาะในดานตางๆ มากข้ึน สงเสริมการหารายไดเพ่ิมข้ึนจาก
โครงการใหบริการทางวิชาการแกสังคม การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา การนําเทคโนโลยีมาใชในการ
บริหารจัดการซ่ึงทําใหเกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีเพ่ิมข้ึน รวดเร็ว โปรงใส และตรวจสอบไดดีข้ึน เปนตน 
ซ่ึงการปรับปรุง และพัฒนางานดานบริหารมหาวิทยาลัยตองทําอยางตอเนื่องเพ่ือเปนแนวทางการปฏิรูป
มหาวิทยาลัยในระยะยาว ตั้งแตการเริ่มโครงการ SU Transformation ระยะท่ี 1 และจะตองดําเนินการใน
ระยะตอๆ ไป  
 

3. การกําหนดนโยบายและขับเคล่ือนตามนโยบาย 

 สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบาย เสนอขอคิดเห็นเชิงนโยบาย ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
จํานวนมาก (รายละเอียดสวนท่ี 2 หนา 6-10) คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
ไดพิจารณาคัดเลือกนโยบายท่ีโดดเดนและจําเปนตองไดรับการสานตอ 4 ดาน คือ 

นโยบายท่ี 1 การกําหนดนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 
 จากการประเมินสภามหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2560 และ 2561 ไดรับขอเสนอแนะเรื่องการ
ผลักดันใหมีการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว ซ่ึงในสภาพความเปนจริงไดมีขอเสนอเชิงนโยบาย และ
การดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรมอยางตอเนื่องมาแลวหลายเรื่อง อาทิ  

              1.1 การพัฒนามหาวิทยาลัยจากพ้ืนฐานเปนผูนําทางศิลปวัฒนธรรมสูการเปนผูนําทางศิลปะ 
วัฒนธรรม ความสรางสรรค และนวัตกรรมระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยสภามหาวิทยาลัยไดมอบ
นโยบายเรือ่ง  
 1.1.1 การเปนศูนยกลางของ Creativity–based study เพ่ือรองรับความรูและความกาวหนา
ของการพัฒนาประเทศ รวมท้ังการพัฒนานักศึกษาและผูเรียนทุกกลุม เพ่ือการทํางานในอนาคตท่ีเนนความคิด
สรางสรรค และนวตักรรม  
 1.1.2 การเปนศูนยกลางความรู และเผยแพรศิลปะและการออกแบบ และวัฒนธรรมในระดับ
ชุมชน และนานาชาติ และผลักดันใหศิลปวัฒนธรรมเปนแกนหลักในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงจะเปนอีกทางเลือก
หนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศ  
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 1.1.3 จากองคความรู จุดแข็ง และศักยภาพของมหาวิทยาลัย ควรมีบทบาทและเปนแกนนําท่ี
สําคัญในการชวยพัฒนาดานการทองเท่ียวของประเทศ การถายทอดความรู และทักษะดานการอนุรักษ 
ศิลปวัฒนธรรมท้ังในเชิงคุณคาและมูลคา อาทิ 
 - การวิจัยการพัฒนาในเชิงพ้ืนท่ี (area based) และประเด็นการพัฒนา (issue based) 
 - การบูรณาการองคความรู ความเขมแข็งของสวนงานตางๆ ใหมาทํางานรวมกัน ซ่ึง
สามารถดําเนินการไดครอบคลุมในทุกมิติ ท้ังศิลปะ การออกแบบ การบริหารจัดการ การตลาด ฯลฯ 
 - การรวมมือกับชุมชน สังคม ท้ังการถายทอดองคความรู วิธีการบริหารจัดการเพ่ือให
ชุมชน สังคมสามารถดําเนินตอไปไดดวยตนเอง และพัฒนาจนมีความเขมแข็ง เกิดเปนความยั่งยืน 
 - การบมเพาะ ผลิตบุคลากรดานการทองเท่ียวท่ีมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม เขาสูธุรกิจการทองเท่ียว ซ่ึงจะชวยใหการทองเท่ียวของประเทศมีคุณภาพมากข้ึน       
 1.1.4 ควรรวมมือกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ใน
ภารกิจตางๆ ใหมากข้ึน อาทิ มีบทบาทในการสนับสนุนการทํางาน เพ่ือใหนโยบายของรัฐบาล กระทรวง สําเร็จ
ตามท่ีกําหนดไว อาทิ การจัดอบรมผูตรวจรับงานท่ีเก่ียวกับโบราณสถาน  
 1.1.5 จากนโยบายรัฐบาลเรื่อง อุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรมและบริการท่ีมีมูลคาสูง 
เก่ียวกับการทองเท่ียว และวัฒนธรรม จึงเปนโอกาสของมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีจะพัฒนาองคความรู และ
พัฒนาการทองเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงสามารถดําเนินการไดในหลากหลายมิติท้ังในสาขาท่ีเก่ียวของกับการ
ทองเท่ียวโดยตรง และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิ โรงแรม อาหาร สมุนไพร การบริหารจัดการ   

               1.2 การพัฒนาจากความเปนนานาชาติสูการยกระดับมหาวิทยาลัยสูมาตรฐานสากล 
 จากวิสัยทัศนและความโดดเดนในการเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค ซ่ึงไดรับความ
ยอมรับท้ังระดับชาติ และนานาชาติในระดับหนึ่ง สภามหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายท่ีจะพัฒนาตอยอดจุดเดนของ
มหาวิทยาลัยดวยการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะระบบ QS Ranking 
และ QS Stars Ratings และไดสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานท่ีสําคัญ เชน  
 1.2.1 การพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ
สําหรับอาจารยท่ีรับเขาใหม เกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยและนักศึกษาท่ีเขาเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา พัฒนาระบบทดสอบสมิทธิภาพดานทักษะการใชภาษาอังกฤษ (Silpakorn Test of English 
Proficiency STEP) และการวางระบบพัฒนาสมิทธิภาพดานทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาสูระดับ B2    
 1.2.2 การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาตางชาติ เชน การใหทุนนักศึกษาตางชาติ  โครงการ 
Silpakorn Summer School รวมถึงกลไกการสนับสนุนนักศึกษาตางชาติในเรื่องตางๆ  
    นอกจากนี้หลักสูตรปกติของคณะยังเปดโอกาส/เอ้ือใหนักศึกษาตางชาติมาเรียนรวมได 
ซ่ึงปจจุบันมีนักศึกษาตางชาติมาเรียนในหลักสูตรปกติของหลายคณะ อาทิ คณะโบราณคดี คณะวิทยาศาสตร 
คณะเภสัชศาสตร เปนตน 
 1.2.3 การเพ่ิม/สนับสนุนการเปดหลักสูตรนานาชาติ ท้ังท่ีมหาวิทยาลัย/คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
ดําเนินการเองและรวมกับมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงในตางประเทศ อาทิ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการอนุรักษและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ.2563) 
บัณฑิตวิทยาลัย รวมมือกับ University of Applied Arts Vienna ประเทศออสเตรีย โดยมีขอมูลเก่ียวกับ
หลักสูตรนานาชาติ ตามตารางดังนี้ 
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หลักสตูรนานาชาต ิ
ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 
จํานวนหลักสูตรนานาชาติ 14 15 18 14 

    (ขอมูล ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563) 
 
 1.2.4 การจัดทํา MOU กับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ จนถึงปจจุบัน (ขอมูล ณ วันท่ี 3 
มิถุนายน 2563) มีจํานวนท้ังหมด 106 ฉบับ จาก 21 ประเทศ  
 1.2.5 การจางอาจารยชาวตางประเทศ ผูเชี่ยวชาญตางประเทศ มาชวยสอนในรายวิชาตางๆ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะความสามารถดานภาษาตางประเทศ และการเรียนการสอน การ               
เปดโลกทัศนแกนักศึกษา โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีอาจารยชาวตางประเทศ จํานวน 58 คน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวน 63 คน และปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจํานวน 61 คน  
 1.2.6 การจัดกิจกรรม และการประชุมนานาชาติ แบบมุงเปาเพ่ือสรางชื่อเสียงและการยอมรับ
ในแวดวงวิชาการนานาชาติ เชน QS Totally Arts Summit นิทรรศการศิลปนนานาชาติ (Arcade) 
Silpakorn Clay Works Raku ถนนสายประติมากรรม เปนตน  

               1.3 การปฏิรูปมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยในกํากับท่ีสมบูรณ  
 การเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ไดนําไปสูความจําเปนเรงดวนท่ีจะตอง
ปฏริูปมหาวิทยาลัยใหเปนองคกรท่ีคลองตัว มีการบริหารงานบุคคลท่ีเนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ี สงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย การสนับสนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสรางสรรค การบริหารจัดการดานการเงินและทรัพยสิน 
 สภามหาวิทยาลัยจึงไดผลักดันใหเกิดการปฏิรูปมหาวิทยาลัยอยางครบวงจรเพ่ือกําหนด
ยุทธศาสตรเชิงรุกท่ีจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยท้ังในระยะเรงดวน ระยะสั้น และระยะยาว โดยใน
เบื้องตนไดเนนการปฏิรูปเฉพาะประเด็นหลักตามการประเมินมหาวิทยาลัย แตหลังจากการวิเคราะห
สถานการณตางๆ แลว จึงไดตระหนักในความจําเปนท่ีจะขยายขอบเขตใหกวางขวางครอบคลุมข้ึน และได
เปลี่ยนชื่อโครงการจาก SU Reform เปนโครงการ SU Transformation  
 ในการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูป
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยไดวาจางบริษัท Transformation Consulting LLC ท่ีปรึกษาจาก
ประเทศญ่ีปุน ท่ีมีประสบการณในการวิเคราะหสถานภาพ และศักยภาพของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
หลายแหง เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 ในชวงระยะเวลา 9 เดือนของการดําเนินงาน (มิถุนายน 2562 – กุมภาพันธ 2563) ไดรับ
ความรวมมือจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารคณะตางๆ ตลอดจนศิษยเกาอยางดียิ่ง มีการประชุมถก
แถลงเพ่ือวิเคราะหสถานภาพของมหาวิทยาลัยท่ีสงผลใหทุกภาคสวนไดเกิดความเขาใจในจุดเดน ขอจํากัดใน
มิติท่ีลึกซ้ึงไปกวาเดิม และเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  
 จากการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ท่ีปรึกษาไดนําเสนอจุดเดน ขอจํากัด ประเด็นท่ีอาจเปน
ปญหา และขอสงสัยในเบื้องตน  และมีกําหนดท่ีจะนําเสนอผลการวิเคราะหรอบสมบูรณ (ระยะท่ี 1) ภายในสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานและขอเสนอแนะ (ระยะท่ี 2-3) ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 ผลลัพธ (นโยบายท่ี 1 การกําหนดนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว) 
                1. มีผลงาน และความเปนผูนําท่ีโดดเดนดานศิลปะและการออกแบบ ทําใหมหาวิทยาลัยไดรับ
การยอมรับจาก QS Asia เปนเจาภาพ การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติดานศิลปะและการออกแบบ QS 
Totally Arts Summit (Art and Design) 2018 ซ่ึงไดรับคําชื่นชมจากผูเขารวมงานเปนอยางมาก  
                2. ศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรวมมือกับ University of 
Applied Arts Vienna ในการจัดอบรมระยะสั้น ในลักษณะ Workshop แกบุคลากรและบุคคลท่ัวไป จํานวน 
3 ครั้ง การแลกเปลี่ยนอาจารยรวมกัน การซอมภาพฝพระหัตถของสมเด็จพระเทพฯ และศาสตราจารยปรีชา 
เถาทอง และการใหบริการแกบุคคลท่ัวไป เปนตน 
              3. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เพ่ิมสูงข้ึนตามลําดับ คือ  
 3.1 THE World University Rankings 
 ในป 2020 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 1,001+ (อันดับท่ี 4 รวมของประเทศ และ
ติดอันดับเปนปแรก) 
 3.2 QS Asia University Rankings 
 - ป 2020 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 351-400 ของเอเชีย 
 - ป 2019 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 351-400 ของเอเชีย 
 - ป 2018 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 301-350 = Top 2.5% ของเอเชีย 
 3.3 SCImago Institutions Rankings 

รวมทุกดาน ดาน Innovation 
ป 2020 อันดับท่ี 7 ของประเทศ ป 2020 อันดับท่ี 3 ของประเทศ 
ป 2019 อันดับท่ี 11 ของประเทศ ป 2019 อันดับท่ี 4 ของประเทศ 
ป 2018 อันดับท่ี 5 ของประเทศ ป 2018 อันดับท่ี 2 ของประเทศ 
ป 2017 อันดับท่ี 10 ของประเทศ ป 2017 อันดับท่ี 5 ของประเทศ 
ป 2016 อันดับท่ี 10 ของประเทศ ป 2016 อันดับท่ี 7 ของประเทศ 

 

 3.4 QS World University Rankings by Subjects 
 - ป 2016 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 1 ดาน Art & Design และอันดับ 5 ดาน 
Philosophy 
 - ป 2015 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในอันดับ 1 ดาน Art & Design และอันดับ 4 ดาน 
Philosophy 
                    3.5 QS Stars Ratings  
 ในป 2019  มหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลการประเมินตามเกณฑ QS Stars Ratings ใน
ภาพรวมอยูในระดับ 4 ดาว และในดาน Arts & Culture, Innovation, Internationalization และดาน 
Employability อยูในระดับ 5 ดาว โดยเฉพาะในดาน Arts & Culture, Innovation เปนมหาวิทยาลัยแหง
เดียวในประเทศไทยท่ีอยูในระดับ 5 ดาว 
      4. มหาวิทยาลัยไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
ใหเขารวมนํารองในโครงการ Reinventing University System ท่ีจะพัฒนาไปสูความเปนเลิศโดยตอยอดจาก
เอกลักษณท่ีโดดเดน เชื่อมโยงชุมชนสูนานาชาติและการมีเครือขายท่ีเขมแข็งในระดับนานาชาติ  
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นโยบายท่ี 2 ดานงานวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรค  
 กอนท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรจะเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การกํากับดูแล
ดานการวิจัยในระดับผูบริหารจะผานรองอธิการบดีฝายวิจัย และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แมวา
ในชวงเวลาท่ีผานมาไมปรากฏปญหาอุปสรรคอยางชัดเจน แตเพ่ือใหการขับเคลื่อนงานวิจัยซ่ึงเปนพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินงานไดมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนไดทันการณ ภายหลังเม่ือมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว ในป พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยจึงอนุมัติใหยุบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาและปรับเปนสํานักบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากร 
มีสถานะเปนกองในสังกัดสํานักงานอธิการบดี รับผิดชอบดานการบริหารการวิจัย นวัตกรรม และการ
สรางสรรค การจัดการเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา การบมเพาะวิสาหกิจ รวมถึงเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการ
วิจัย ทําใหการกําหนดนโยบาย ทิศทาง รูปแบบการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของ
อธิการบดี  
 ท้ังนี้สภามหาวิทยาลัยไดมอบนโยบายและเห็นชอบเรื่องสําคัญๆ โดยสรุปดังนี้ 
 1. เม่ือมีการจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในป พ.ศ. 2562 
ประกอบกับพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ฯลฯ
เพ่ือใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสอดคลองกับทิศทางของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงบริบทดานการ
บริหารการวิจัย และงบประมาณดานการวิจัยของประเทศ สภามหาวิทยาลัยจึงมอบนโยบายดังนี้ 
 1.1 ควรจัดทําแผน ทิศทาง นโยบาย เปาหมายการวิจัยท่ีชัดเจน สอดคลองกับแผนพัฒนา
ตางๆ โดยเนนเรื่องนวัตกรรม การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เปนตน 
 1.2 ควรจัดทําคลังขอมูลดานการวิจัย สรางคลังปญญา การบริการวิชาการ และจัดทําเปน
ฐานขอมูลกลางเพ่ือนําไปใชประโยชนในดานตางๆ รวมกัน 
 1.3 ควรเตรียมความพรอม เตรียมขอมูลดานการวิจัยอยางตอเนื่อง ในรูปแบบท่ีหลากหลาย มี
การบูรณาการรวมกัน ท้ังท่ีเปนโครงการขนาดใหญ ขนาดยอย เชิงพ้ืนท่ี กายภาพ ฯลฯ และสามารถ
ปรับเปลี่ยน/ยุบรวมไดตลอดเวลา เพ่ือใหสามารถเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณไดทันการ 
ตามบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปของรัฐบาล 
 1.4 สนับสนุนผลักดันเรื่อง innovation กับความคิดสรางสรรคท่ีมหาวิทยาลัยมีจุดแข็งเพ่ือ
นําไปสรางคุณคาและมูลคา 
 2. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบเรื่องสําคัญท่ีสงผลตอการพัฒนางานดานการวิจัย นวัตกรรมและ
การสรางสรรค รวมถึงผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 2.1 แผนกลยุทธสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามแนวยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
 2.2 รายงานการดําเนินงานสงเสริมสนับสนุนดานการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคใน
รอบป 2562 
 2.3 ขอบังคับวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรค พ.ศ. 2561 
 2.4 การกําหนดหลักเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ความเชื่อมโยงผลงานวิจัยกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 2.5 การกําหนด KPI และคาเปาหมายท่ีเก่ียวเนื่องกับการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงาน
สรางสรรค ของมหาวิทยาลัย และสวนงาน รวมท้ังติดตามประเมินผลและใหขอเสนอแนะอยางตอเนื่องใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562  
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 2.6 การกําหนดอัตราจัดสรรเงินจากเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเขากองทุนวิจัย นวัตกรรม 
และการสรางสรรค 
 2.7 การจัดตั้งศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนยอนุรักษศิลปกรรม
นานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึง
ทําหนาท่ีใหบริการวิชาการ วิจัย และสรางสรรคในงานเฉพาะดานท่ีมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็ง 

                ผลลัพธ (นโยบายท่ี 2 ดานงานวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรค)  
 มีการพัฒนางานดานการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคอยางเปนรูปธรรม อาทิ 
 1. งานวิจัยและสรางสรรคบูรณาการในพ้ืนท่ี สรางการรับรูแกสังคมในภาพกวาง เชน โครงการ 
“การพัฒนาทุนทางศิลปวัฒนธรรมยานเยาวราช” 
 2. ศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร จับคูนักวิจัยผลิตภัณฑและออกแบบ
ผลิตภัณฑกับผูประกอบการท่ีเปนลูกคาชั้นดีและตองการสราง new S-curve โดยการคัดเลือกจากธนาคาร
กรุงเทพ เพ่ือแกปญหาใหกับผูประกอบการลูกคาชั้นดี จํานวน 40 ธุรกิจ 
 3. ทุนวิจัย ในปงบประมาณ 2562 ไดรับจัดสรร 21 ลานบาท (การจัดสรรในระบบเดิม) เพ่ิมข้ึน
เปน 80 ลานบาท ในปงบประมาณ 2563 (ตามระบบใหมของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม)  
 4. กลุมนักวิจัยแบบ cluster บูรณาการ ไดรับทุกวิจัยงบประมาณแผนดินในปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 จํานวน 5 โครงการ (โครงการวิจัย 35 เรื่อง) เพ่ิมข้ึนเปน 12 โครงการ (โครงการวิจัย 49 เรื่อง) ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 5. จํานวนเงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 158,343.91 บาท 
(ยังไมผานเกณฑ สกอ.) เพ่ิมเปน 187,863.65 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผานเกณฑ สกอ.)   
 6. จํานวนโครงการบูรณาการศาสตรเพ่ือพัฒนาชุมชน/สังคม ท่ีไดรับการเผยแพรผานสื่อ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 36 โครงการ เพ่ิมข้ึนเปน 70 โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 7. จํานวนงบประมาณบูรณาการเฉลี่ยท่ีไดรับจากหนวยงานภายนอกตอคณะวิชา ในป พ.ศ. 
2561 จํานวน 135 ลานบาท เพ่ิมข้ึนเปน 144 ลานบาท ในป พ.ศ. 2562 และในสวนของสวนกลางเพ่ิมข้ึนจาก 
127 ลานบาทในป พ.ศ. 2561 เปน 407 ลานบาทในป พ.ศ. 2562 
               8. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI เพ่ิมข้ึน โดย
ใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวน 255 ผลงาน เพ่ิมข้ึนเปน 258 ผลงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และมีขอมูลสัดสวนจํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา ดังนี้ 
               ปงบประมาณ พ.ศ. 2558   1.58  ชิ้น:คน:ป  
      ปงบประมาณ พ.ศ. 2559   1.54  ชิ้น:คน:ป  
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2560   1.82  ชิ้น:คน:ป  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประมาณ 1.60 ชิ้น:คน:ป  
 
นโยบายท่ี 3 ดานหลักสูตร การเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ 
  ในชวงป พ.ศ. 2560 -2563 สภามหาวิทยาลัยไดมีขอเสนอแนะในดานหลักสูตรไวหลายประการ 
อาทิ หลักสูตรหนวยกิตสะสม (Credit Bank) หลักสูตร Module ฯลฯ ซ่ึงในการดําเนินการมหาวิทยาลัย
จะตองมีการออกระเบียบเพ่ือรองรับ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานวิชาการและวิจัย 
เพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือชวยกลั่นกรอง ใหคําปรึกษา แนะนํา รวมท้ังมีนโยบายท่ีสําคัญ
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ดานการจัดการเรียนการสอน การยกระดับคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา และการปฏิรูปการเรียนการ
สอนสูศตวรรษท่ี 21 โดยสรุปไดดังนี้ 
 3.1 การผลิตบัณฑิต มุงเนนการผลิตกําลังคนท่ีมีทักษะข้ันสูงเพ่ือสงเสริมความเปนเลิศ ตาม
ความตองการ/การตอบโจทยของประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในบริบทใหมในศตวรรษท่ี 21 และเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) และมุงเนน                
อัตลักษณความเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  
 3.2 หลักสูตร และการเรียนการสอน 
 3.2.1 ดานหลักสูตร สภามหาวิทยาลัยไดมอบนโยบาย และขอเสนอแนะใหมีการวิเคราะห 
ทบทวนหลักสูตรท่ีมีจํานวนมาก ท้ังการยุบรวม ลดความซํ้าซอน การบริหารจัดการหลักสูตร เพ่ือใหเกิด
ประโยชนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน และควรมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องดวยความ
รวดเร็วทันการณกับความเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความตองการของตลาด ผูประกอบการ อาทิ การจัดทํา
หลักสูตรท่ีเนนภาคปฏิบัติ การสรางประสบการณจริงในการทํางาน ใหความสําคัญกับเรื่องสหกิจศึกษา 
หลักสูตรบูรณาการระหวางสาขาวิชาและคณะ (Multidisciplinary) หลักสูตรระยะสั้นท่ีตอบโจทยความ
ตองการของทุกชวงวัย การพัฒนาตนเอง Upskill/Reskill หลักสูตรหนวยกิตสะสม (Credit Bank) หลักสูตร 
Module การเรียนขามศาสตรขามสาขา และนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ รวมถึงการสราง
หลักสูตร การผลิตบัณฑิตรวมกับผูประกอบการ ชุนชน สังคม โดยมหาวิทยาลัยสามารถออกแบบ สรางเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและความเปลี่ยนแปลงตางๆ  
    ท้ังนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเก่ียวกับเรื่องหลักสูตร ตามตารางดังนี้ 

การดําเนินการ 
ปการศึกษา/จํานวนหลกัสูตรในแตละป 

2559 2560 2561 2562 
1. การปรับปรุงหลักสูตร (กระทบโครงสราง) 36 58 59 21 
2. หลักสูตรบูรณาการ 8 8 8 8 
3. การปดหลักสูตร 0 7 2 7 
4. การเปดหลักสูตรใหม 4 7 6 3 
5. หลักสูตรความรวมมือระหวางคณะวิชา 1 3 3 4 

                    (ขอมูล ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563) 

                   รวมท้ังมหาวิทยาลัยไดรายงานเก่ียวกับหลักสูตรท่ีมีการฝกงาน มีสหกิจศึกษา ตอสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 สรุปขอมูลตามตารางดังนี้ 

รายละเอียดหลักสูตร 
จํานวน 
คณะฯ 

% คณะฯ 
จํานวน
หลักสูตร 

% หลักสูตร 

1. หลักสูตรท้ังหมดมหาวิทยาลัยศิลปากร 15 100% 201 100% 
2. หลักสูตรท่ีมีการฝกงาน, ฝกสอน, internship 
(WIL) 

11 73% 59 29% 

3. หลักสูตรท่ีมีสหกิจศึกษา (Cooperative 
Education) 

4 27% 10 5% 

 (ขอมูล ณ วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563) 

                  3.2.2 ดานการเรียนการสอน สนับสนุนใหมีการประยุกตใชกระบวนการสอนแบบ Design 
Thinking ในทุกสาขาวิชา การปรับการเรียนการสอนใหทันสมัย นําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ให
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนรุนใหม อาทิ การเรียนการสอน online  
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 3.3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา/การประเมินคุณภาพการศึกษา 
  ในชวงป พ.ศ. 2560 -2563 สภามหาวิทยาลัยไดมีนโยบายและเห็นชอบแผนท่ีสําคัญดังนี้   
 3.3.1  สนับสนุน ผลักดันใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนผูนําในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การประเมินคุณภาพการศึกษาดานศิลปะและการออกแบบ อาทิ เสนอเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 
เฉพาะของสายศิลปะและการออกแบบ เพ่ือใหเหมาะสมสอดคลองกับธรรมชาติของคณะทางดานศิลปะและ
การออกแบบ ตอ สกอ. (อว. ในปจจุบัน) เสนอเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะและการออกแบบ 
รวมท้ังในสาขาวิชาอ่ืนๆ เชน ดุริยางคศาสตร โบราณคดี เพ่ือใหอาจารยท่ีมีความรู ความสามารถ เปนอาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอน ในระดับบัณฑิตศึกษาได 
              3.3.2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเห็นชอบใหพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA               
การประเมินคุณภาพโดยใชเกณฑ EdPEx ท่ัวท้ังองคกร 
                   3.3.3 การอนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562-
2566 (เดือนกรกฎาคม 2563) ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป การกําหนดแนวทางการ
พัฒนาดานวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีมีความเปนเลิศ (Education 
Criteria for Performance Excellence EdPEx) ฯลฯ 

 ผลลัพธ (นโยบายท่ี 3 ดานหลักสูตร การเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ) 
 1. มหาวิทยาลัยไดสรางรายวิชาศิลปากรสรางสรรค รายวิชาศิลปะศิลปากร เปนรายวิชาศึกษา
ท่ัวไปสําหรับนักศึกษาทุกคน และปรับการสอนเปนแบบ Design Thinking โดยมีศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษา
ท่ัวไปฯ เปนผูดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการ 
 2. ขณะนี้มีคณะสวนหนึ่งท่ีมีการสรางรายวิชา ท่ีสงเสริมใหนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีทักษะความสามารถท่ีหลากหลาย พรอมเผชิญกับโลกยุคใหมในศตวรรษท่ี 21 และเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล (Digital Economy)  
  3. จัดตั้งศูนยนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือรองรับ สนับสนุน พัฒนาการเรียน
การสอน การนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนรุนใหม ประกอบกับเม่ือ
เกิดโรคระบาด COVID-19 ท่ีสงผลกระทบกับการเรียนการสอนปกติ ทําใหมหาวิทยาลัยจําเปนตองปรับเทคนิค
การสอนแบบ online มากข้ึน ซ่ึงเปนตัวเรงตอการพัฒนาเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตอไปในอนาคต  
 4. ตั้งแตปการศึกษา 2562 ทุกคณะวิชาและหนวยงานมีการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ัวท้ัง
องคกรตามเกณฑ EdPEx และมีคณะเภสัชศาสตรท่ีผานการประเมิน EdPEx 200 ไดแลว และในระดับ
หลักสูตรกําหนดใหใชเกณฑ AUN-QA ซ่ึงมาตรการเหลานี้สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในระยะตอไปของมหาวิทยาลัย 
  

นโยบายท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับการยกยองวามีบรรยากาศและความสัมพันธท่ีใกลชิดอบอุน เสมือน
ครอบครัวเดียวกันตลอดมา แตผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาโดยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดสะทอนให
เห็นวาความพึงพอใจของนักศึกษายังอยูในเกณฑท่ีต่ํา เห็นไดจากขอมูลดังตอไปนี้ 
 1. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 ไดคะแนนตามลําดับดังนี้ 3.2180 2.6860 2.8740 
3.5360 และ 4.0500  
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 2. ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและประสบการณท่ีไดรับ ประเมินโดย
หนวยงานภายนอก (จางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนผูประเมิน) ในป พ.ศ. 2561 ไดคะแนน 3.44 ไม
บรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (ไมต่ํากวา 3.51)  
 3. หอพักในมหาวิทยาลัย ยังมีไมเพียงพอตอความตองการ และสัดสวนจํานวนนักศึกษาตอหองสูง 
(จากรายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ระดับมหาวิทยาลัย และสวนงานฯ) 

 สภามหาวิทยาลัยจึงมอบนโยบายท่ีสําคัญ ท่ีสงผลตอความพยายามและความทุมเทของ
มหาวิทยาลัยในการดูแลคุณภาพชีวิตของนักศึกษา จนมหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบาย Student First ในป พ.ศ. 
2560 นอกจากนั้นในการสนทนากลุมกับผูแทนนักศึกษาในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ (นายสุมนต               
สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดมี
ขอสังเกต ขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน/พัฒนาเรื่องตางๆ เชน ดานกายภาพ แหลงการเรียนรู 
กิจกรรมนักศึกษา สวัสดิการ (หอพัก ทุนการศึกษา) พัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน การสื่อสาร 
ประชาสัมพันธเรื่องตางๆ ใหเปนเชิงรุก มีความรวดเร็ว และท่ัวถึงมากข้ึน โดยนําเทคโนโลยีมาชวย ปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการของเจาหนาท่ี เปนตน ซ่ึงจากนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะตางๆ ของ
คณะกรรมการฯ ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 1. การปรับปรุงกายภาพ และสภาพแวดลอมใหสะอาด รมรื่น ปลอดภัย ไดมาตรฐาน เชน การ
ปรับปรุงหอพัก โรงอาหาร หองน้ํา Co-working Space การตกแตงวิทยาเขตดวยผลงานศิลปกรรม เพ่ือใหมี
ความสวยงาม และสรางจินตนาการ ความคิดสรางสรรค เชน ถนนสายประติมากรรม การตั้งศูนยเรียนรู
สถาปตยกรรมไทยและประวัติศาสตร ในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ศูนยเรียนรูดานการจัดการขยะและ
พลังงาน green campus ตลอดจนจัดตั้งหนวยบริการประชาชน สถานีตํารวจภูธรชะอํา-มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 2. การใหบริการนักศึกษาท่ีเปน one-stop service ท้ังในรูปแบบ offline และ online และได
พัฒนาในระบบ online มากข้ึน เชน SU Smart+ Mobile Application  
 3. การเตรียมความพรอมเพ่ือการมีงานทํา มหาวิทยาลัยสรางสรรคโครงการตางๆ เพ่ือเตรียม
ความพรอมใหกับนักศึกษา เชน การสงเสริมผานโครงการ SU start up เพ่ือเสริมสรางการเปนผูประกอบการ
ใหแกนักศึกษา การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเปนพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
(Active Citizen และ share company) การขอความรวมมือผูประกอบการอาหารและเครื่องดื่มตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยในการต้ังจุดจัดจําหนายสินคาและผลงานของนักศึกษา และการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมภาวะ 
การมีงานทํา (Job Fairs) ท้ังในระดับคณะและมหาวิทยาลัย รวมไปถึงเตรียมความพรอมดานบุคลิกภาพ การ
สัมภาษณงาน และอ่ืนๆ 
 4. การสรางกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางนักศึกษาและเพ่ือใหเกิดความรูสึกรวมในการเปน
ประชาคมศิลปากร โดยบูรณาการกิจกรรมนักศึกษาเขากับรายวิชาศึกษาท่ัวไป ไดแก วิชาศิลปากรสรางสรรค 
วิชาพลเมืองตื่นรู และวิชาศิลปะศิลปากร ซ่ึงนักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียน และจัดกลุมบูรณาการ
นักศึกษาระหวางคณะวิชา กอใหเกิดความเขาใจในความเปนศิลปากร รวมท้ังสามารถบูรณาการความถนัด 
ความสนใจท่ีแตกตางกันระหวางคณะไปสูการแกไขปญหา หรือการผลิตชิ้นงานเพ่ือสังคม 
 5. การเปดชองทางรับฟงความคิดเห็นจากนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย และการเปดโอกาสให
มีสวนรวมในการตัดสินใจเพ่ิมข้ึนโดยใช Application ท่ีนักศึกษาเขาถึงไดสะดวกท้ัง Facebook, Official 
Line, Line Square และ Webpage ซ่ึงสามารถใหบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง  
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 6. การสรางเครือขายผูนํานักศึกษาท่ีประกอบดวยสโมสรนักศึกษา หัวหนานักศึกษาประจําคณะ
วิชา ประธานชมรมตางๆ หัวหนากลุมกิจกรรม และคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก เพ่ือประสานความ
รวมมือและรับฟงความคิดเห็นของตัวแทนนักศึกษา โดยเฉพาะดานการสรางสรรคกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือให
สอดคลองกับนโยบาย สะทอนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และตอบสนองตอความตองการของนักศึกษา   
 7. การดูแลนักศึกษาท่ีอยูในสภาวะยากลําบากท้ังกอนและระหวางสถานการณ COVID-19 เพ่ือให
นักศึกษาไดสะทอนความเดือดรอนในเรื่องตางๆ ท้ังการเรียน การใชชีวิต และเพ่ือใหเกิดความทุกขใจนอยท่ีสุด 
มหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาเพ่ือชวยเหลือดูแลนักศึกษาไดใกลชิดมากข้ึน โดยจัดตั้งศูนย 
ระบายศิลป เพ่ือใหคําปรึกษาทางจิตวิทยาผานชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย ท้ังในรูปแบบการนัดเขามาเพ่ือ
ขอรับคําปรึกษาแบบตัวตอตัวกับเจาหนาท่ีประจําหนวยจิตวิทยาและการแนะแนว และแพทยท่ีมาประจําการใน
แตละสัปดาห รวมถึงการใหคําปรึกษาในรูปแบบออนไลน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันดาน
การรับมือกับสภาวะความรูสึกตางๆ ในระหวางการเรียนการใชชีวิต การสงเสริมความรูและกระบวนการในการ
ใหคําปรึกษาในลักษณะเพ่ือนกับเพ่ือน นอกจากนี้ยังมีเปด Hot Line สายดวน 24 ชั่วโมง เพ่ือใหนักศึกษา
ประสานงานในเรื่องท่ีเรงดวน 
 8. การใหทุนการศึกษา แมวามหาวิทยาลัยจะไมไดรับงบประมาณแผนดินเพ่ือมาจัดสรรเปน
ทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนตนมา แตทุกคณะก็จัดสรรเงินรายไดสวนหนึ่ง
มาเปนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา ซ่ึงชวยแบงเบาภาระใหกับนักศึกษาไดเปนจํานวนมาก สําหรับในสวนของ
มหาวิทยาลัยนั้นก็ไดสรางหลักเกณฑในการคัดเลือกอยางเปนธรรม และจัดแบงประเภทของทุนการศึกษาไวอยาง
หลากหลาย ไมมุงเนนเฉพาะท่ีนักศึกษาท่ีประสบปญหาทางเศรษฐกิจเทานั้น แตรวมถึงการใหทุนการศึกษาแก
นักศึกษาท่ีมีจิตสาธารณะ มุงทําประโยชนแกมหาวิทยาลัย และยังคงพยายามประสานงานกับหนวยงานภายนอก
เพ่ือใหเกิดความรวมมือในดานตางๆ อันจะสงผลตอจํานวนเงินทุนการศึกษาเพ่ือการชวยเหลือและสงเสริม
นักศึกษาตอไป 

 ผลลัพธ (นโยบายท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูนักศึกษา) 
 1. ผลการสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตตอคุณภาพของหลักสูตรท่ีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา โดย
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวาในปการศึกษา 2560-2561 มีคะแนนใกลเคียงกัน โดยมีคะแนน
เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 2559 ทุกดาน ตามตารางดังนี้ 

ดาน 
คะแนนเฉลี่ย/ปการศึกษา 

2559 2560 2561 
(1) ดานคุณภาพของหลักสูตร 3.80 3.98 3.98 
(2) ดานคุณภาพของการจดัการเรียนการสอน 3.73 3.92 3.91 
(3) ดานคุณภาพของอาจารยในหลักสูตร 4.09 4.23 4.22 
(4) ดานคุณภาพของการใหบริการและบริการ
ท่ัวไปของหลักสูตร 

ไมไดสํารวจ 3.87 3.85 

 2. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรูและสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พบวาในปการศึกษา 2561 มีคะแนนเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 2560 ตามตารางดังนี้ 

ดาน 
คะแนนเฉลี่ย/ปการศึกษา 

2560 2561 
(1) ความพึงพอใจตอการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 3.69 3.83 
(2) ความพึงพอใจตอสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 3.67 3.87 
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4. การเรงรัดการแกไขปญหาตอเนื่องจากอดีต และการสานตองาน 

 ปญหาสําคัญในอดีตท่ีจําเปนตองแกไขเรงดวน คือ 

 1. ผลการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายให
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (นางพรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) มาชวยตรวจสอบ ติดตาม ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะเก่ียวกับการสอบบัญชี
และรับรองงบการเงิน การดําเนินงานของฝายบริหารในการแกไขตามรายงานและขอสังเกตของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน รวมไปถึงการนําระบบ SU-ERP เขามาแกปญหา และปรับปรุงการทํางานดานการบัญชี 
การเงินของมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ  
 ผลลัพธ ผลการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน โดยจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผลการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของมหาวิทยาลัย อยูในเกณฑไมแสดง
ความเห็น ปจจุบัน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เห็นวารายงานการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 และผล
การดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

        2. การปรับปรุงวังทาพระ จากปญหาและผลกระทบจากความลาชาในการปรับปรุงวังทาพระ 
สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีวังทาพระ (นายอภิสิทธิ์            
ไลสัตรูไกล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) มาชวยใหคําปรึกษา แนะนํา ชวย
แกปญหา รวมถึงการกํากับ ติดตามอยางตอเนื่องของสภามหาวิทยาลัย  
 ผลลัพธ ปจจุบันการปรับปรุงวังทาพระมีความกาวหนามากข้ึน คณะสามารถเขาไปจัดการเรียน
การสอนไดระดับหนึ่งแลว จากรายงานของมหาวิทยาลัย กําหนดจะแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2563 

 3. City Campus เปนนโยบายของสภามหาวิทยาลัยชุดท่ีแลว มีวัตถุประสงคเพ่ือขยายพ้ืนท่ีเพ่ือ
การศึกษาและการใหบริการในเขตเมือง เปนศูนยกลางความเปนนานาชาติและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย 
และแกปญหาคณะท่ีไมมีพ้ืนท่ี โดยมีแนวคิดเปน world class และ smart campus  
                ผลลัพธ สามารถชวยแกปญหาใหกับคณะท่ีไมมีพ้ืนท่ีไดจํานวน 2 คณะ คือ คณะวิทยาการจัดการ 
และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 ท้ังนี้ในปจจุบันการดําเนินการตามวัตถุประสงคดังกลาวยังไมครบถวน โดยยังไมสามารถผลักดัน
ใหเปนศูนยกลางความเปนนานาชาติและเทคโนโลยีได รวมไปถึงการขยายพ้ืนท่ีเพ่ือการศึกษาและการใหบริการ
ในเขตเมือง จึงมีความจําเปนท่ีสภามหาวิทยาลัยชุดตอไปจะตองผลักดันใหเกิดการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีและ
การลงทุนดังกลาวใหดียิ่งข้ึน 
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 
1. หลักการและความเปนมา 

 สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุดของมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีกําหนดทิศทาง นโยบายการพัฒนา 
มหาวิทยาลัย และกํากับ ติดตามการทํางานของมหาวิทยาลัย ใหคําปรึกษา ขอแนะนําเพ่ือใหการดําเนินงาน
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว สภามหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทและมีความสําคัญ
ยิ่งตอการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ท่ีพระราชบัญญัติไดกําหนดอํานาจ 
หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยไวคอนขางมาก   
 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2559 และมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ชุดแรกตามพระราชบัญญัตินี้ เม่ือวันท่ี 
21 สิงหาคม 2560 มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ซ่ึงจะครบวาระในวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 ซ่ึงชวงเวลาท่ีเขา
มาปฏิบัติหนาท่ีมีความสําคัญมากเพราะเปนชวงท่ีมหาวิทยาลัยเริ่มปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ สภามหาวิทยาลัยจะตองกําหนดทิศทาง นโยบายในการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัย การ
กํากับ ติดตามงาน รวมถึงภารกิจ บทบาทอํานาจหนาท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีพระราชบัญญัติกําหนดไว  
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ไดกําหนดบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไวในมาตรา 22 (มีจํานวน 21 ขอ) อาทิ กําหนดนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยและ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ออกขอบังคับ อนุมัติหลักสูตรการศึกษา อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและ
อนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดี 
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และในมาตราอ่ืนๆ อาทิมาตรา 48 มาตรา 54 
มาตรา 59 (ภาคผนวก 1 หนา 62) รวมถึงอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดในระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
และท่ีไดรับมอบหมายจาก สกอ. (ปจจุบันกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม) อาทิ การ
ทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในตางประเทศ 
 จากบทบาทอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยดังกลาว หากสภามหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติหนาท่ี
ตามท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะสงผลใหการดําเนินงานตามพันธกิจ การพัฒนามหาวิทยาลัย สวนงาน 
มีความเจริญกาวหนาตามทิศทาง นโยบายท่ีกําหนดไว ในทางกลับกันหากสภามหาวิทยาลัยไมสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีไดตามท่ีกําหนดไว ก็จะสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัยดวย ดังนั้นประสิทธิภาพในการทํางานหนาท่ีของ
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจึงมีความสําคัญมากตอการพัฒนามหาวิทยาลัย และกลไกหนึ่งท่ี
จะชวยตรวจสอบ สอบทาน และสะทอนประสิทธิภาพในปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ฯลฯ คือ การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงการดําเนินการมีหลายรูปแบบ อาทิ การให
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาดําเนินการ การแตงตั้งคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยมาดําเนินการ เปนตน 
 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ใหความสําคัญกับการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย โดยไดแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการมาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ.2552  เพ่ือนํามาใชประโยชนในการปรับปรุงและ
พัฒนาการงานของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย สําหรับสภามหาวิทยาลัยชุดนี้ ซ่ึงเขามา
ปฏิบัติหนาท่ีเม่ือเดือนสิงหาคม 2560 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
เรื่อง การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 5/2560 วันท่ี 17 
พฤษภาคม 2560 และครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 12 กันยายน 2561 ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมิน
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ตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ (รายชื่อคณะกรรมการฯ ภาคผนวก 7 หนา 235) และคณะกรรมการได
ดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
                     1. ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2560 (ระหวางวันท่ี 13 มกราคม 2558 –  
1 มิถุนายน 2560 (มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2558)) และไดเสนอผลการประเมินฯ ตอสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2560  
 2. ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 (ระหวางวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 – 
20 สิงหาคม 2561 (มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2560)) และเสนอผลการประเมินฯ ตอสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 โดยสรุปตามภาคผนวก 6 หนา 115 
                       ในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2562 ฝายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ไดเสนอเรื่อง การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 
8/2562 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลวมีมติโดยสรุปดังนี้ 
 ควรยกเวนการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ. 2562 โดยในชวงตนป 
พ.ศ. 2563 จะมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการรวบรวมผล
การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ความกาวหนา จุดแข็ง จุดออน ของสภามหาวิทยาลัย ตั้งแตปแรก-ปท่ีครบ
วาระ และสงใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (คุณหญิงกษมา วรวรรณ 
ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน) ตรวจสอบ สอบทาน และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา เพ่ือเปนขอมูลใหสภามหาวิทยาลัยชุดใหมนําไปพิจารณาเปนแนวทางการทํางานตอไป 
            ฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ ไดรวบรวมผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในชวงสิงหาคม 
2560 – กุมภาพันธ 2563 อาทิ นโยบายท่ีสําคัญท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบใหมหาวิทยาลัย การปฏิบัติงานตาม
บทบาทอํานาจหนาท่ี การใหคําปรึกษา แนะนําชวยแกไขปญหาท่ีสําคัญๆ ของมหาวิทยาลัย ธรรมาภิบาลของ
สภามหาวิทยาลัย เปนตน แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน ใหขอเสนอแนะ 
    รายงานสรุปผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรนี้ สะทอนใหเห็นภาพรวมการทํางานของ
สภามหาวิทยาลัยชุดนี้ และสิ่งสําคัญคือจะเปนประโยชนตอสภามหาวิทยาลัยชุดใหมท่ีจะใชเปนขอมูลในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัยรวมถึงสวนงานท่ีเก่ียวของตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประมวลผลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลยัศิลปากร ป พ.ศ. 2560 – 2563    |    2 



2. คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 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 

6. อาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการ 

7. นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา 
    รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
     (ปจจุบันผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย) 

ผูชวยเลขานุการ 

8. นางสาวจันทิมา  เขมะนุเชษฐ 
    นักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
    (ปจจุบันนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ) 

ผูชวยเลขานุการ 
 

9. นางสาวจิตติญาดา พุกกะมาน 
    นักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
    (ปจจุบันนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ) 

ผูชวยเลขานุการ 

 หนาท่ีของคณะกรรมการฯ มีดังนี้ 
 1. ดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอสภามหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาตอไป 
 2. แตงต้ังหรือเสนอแตงต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือชวย
ดําเนินการกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีไดตามท่ีเห็นสมควร 
 3. เชิญผูบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
รวมท้ังผูเก่ียวของมาใหขอมูล เพ่ือประโยชนตอการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร   
 4. ใหขอเสนอแนะแกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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3. วัตถุประสงค     
 3.1 เพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ในชวงป พ.ศ. 2560 - 2563 (สิงหาคม 
2560 – กุมภาพันธ 2563) 
           3.2 เพ่ือเปนขอมูลมอบใหสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดตอไป นําไปใชในการ
กําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และการปรับปรุงและพัฒนาการทําหนาท่ีของสภา
มหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย รวมถึงระบบและกลไกตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
4. ขอบเขต 
           4.1 รวบรวมขอมูลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ในชวงต้ังแตสิงหาคม 2560 – กุมภาพันธ 
2563 (การเก็บขอมูลถึงเดือนกุมภาพันธ 2563 เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยครบวาระในวันท่ี 20 สิงหาคม 
2563) ประกอบดวย 
 (1) สรุปนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  
 (2) การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
 (3) สรุปผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 (4) การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  
 (5) ธรรมาภิบาลของสภามหาวิทยาลัย  
 (6) การจัดกิจกรรม โครงการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
            4.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัย มีจํานวน 31 คน มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ระหวางวันท่ี 21 
สิงหาคม 2560 – 20 สิงหาคม 2563 (รายชื่อตามภาคผนวก 3 หนา 82)    
 
5. นิยามคําศัพท 
สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ประธานคณะกรรมการ หมายถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นายกสภามหาวิทยาลัย หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย หมายถึง กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
นายกสมาคมนักศึกษาเกา หมายถึง นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร 
การดําเนินการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย 

หมายถึง การดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สวนงาน หมายถึง คณะ ศูนย สํานัก 
หัวหนาสวนงาน  หมายถึง คณบดี ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการสํานัก  
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย หมายถึง สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย หมายถึง การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  หมายถึง การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
การทําหนาท่ีของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

หมายถึง การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

การพัฒนาตนเองของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

หมายถึง การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับ
ฝายบริหาร 

หมายถึง ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยศิลปากรกับฝายบริหารของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ
ศูนย สถาบัน สํานัก 
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ผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม 
ในฐานะผูสังเกตการณ  

หมายถึง รองอธิการบดี คณบดี ผู อํานวยการศูนย สํานัก ท่ีไมไดเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร แตไดรับเชิญใหเขารวมประชุมสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากรดวย ในฐานะผูสังเกตการณ 

ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย หมายถึง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ผูชวยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงต้ัง 

หมายถึง คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยศิลปากรแตงตั้ง อาทิ 
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ 

หลักธรรมาภิบาลในการทํางานของสภา
มหาวิทยาลัย   
 

หมายถึง การทํางานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีเปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยยึดตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ป
การศึกษา 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดไว
จํานวน 10 ขอ อาทิ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย 

หมายถึง รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

รอบป เดือนสิงหาคมของปหน่ึง-เดือนสิงหาคมของปถัดไป 
(เริ่มนับเดือนสิงหาคม เน่ืองจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เมื่อวันท่ี 
21 สิงหาคม 2560) 

รอบปท่ี 1 เริ่มจากสิงหาคม 2560 – สิงหาคม 2561 
รอบปท่ี 2 เริ่มจากสิงหาคม 2561 – สิงหาคม 2562  
รอบปท่ี 3 เริ่มจากสิงหาคม 2562 – กุมภาพันธ 2563 

(เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยจะครบวาระในวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 จึงเก็บ
รวบรวมขอมูลถึงเดอืนกุมภาพันธ 2563) 

 
6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
            6.1 ทราบภาพรวมการปฏิบัติหนา ท่ีของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ตั้งแตป พ.ศ. 2560-2563  
           6.2 สภามหาวิทยาลัยชุดตอไป นําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย สวนงานท่ีเก่ียวของ รวมถึงระบบและกลไกตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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สวนท่ี 2 
สรุปนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

 

             สภามหาวิทยาลัยไดมอบนโยบาย ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และใหขอเสนอแนะ คําแนะนํา 
สนับสนุน รวมถึงชวยแกไขปญหาดานตางๆ  เพ่ือใหการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุผล และ
สามารถพัฒนา กาวทันความเปลี่ยนแปลง ซ่ึงในชวงเดือนสิงหาคม 2560 - กุมภาพันธ 2563 สรุปไดดังนี้ 
 
1. นโยบายของสภามหาวิทยาลัยท่ีมอบใหมหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี ้

ดาน/ประเด็น รายละเอียดโดยสรุป 
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการจัดการศึกษา 
1. นักศึกษา บัณฑิต 1. การผลิตบัณฑิต 

1.1 การผลิตกําลังคนท่ีมีทักษะข้ันสูงเพ่ือสงเสริมความเปนเลิศ ตามความ
ตองการ/การตอบโจทยของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในบริบทใหม ฯลฯ 

1.2 นักศึกษา/บัณฑิตมีทักษะความสามารถท่ีหลากหลาย พรอมเผชิญกับโลก
ยุคใหมในศตวรรษท่ี 21 และเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy)  
2. นักศึกษา 
    นักศึกษามีอัตลักษณความเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร   

2. หลักสูตร และการเรียนการสอน 
 

1. หลักสูตร  
1.1 การเปดหลักสูตรนานาชาติในทุกระดับ 
1.2 การวิเคราะห ทบทวนหลักสูตรท่ีมีจํานวนมาก ท้ังการยุบรวม ความซ้ําซอน 

การบูรณาการ การบริหารจัดการอาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือใหเกิดประโยชน และ
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.3 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางเน่ือง และรวดเร็วทันการณกับความ
เปลี่ยนแปลง ตอบสนองความตองการของตลาด ผูประกอบการ  

1.4 จัดทําหลักสูตรท่ีเนนภาคปฏิบัติ การสรางประสบการณจริงในการทํางาน 
ใหความสําคัญกับเรื่องสหกิจศึกษา หลักสูตรบูรณาการระหวางสาขาวิชา คณะ
(Multidisciplinary)      

1.5 หลักสูตรหนวยกิตสะสม (Credit Bank) Module การเรียนขามศาสตรขาม
สาขา และนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ 

1.6 การสรางหลักสูตร การผลิตบัณฑิตรวมกับผูประกอบการ ชุนชน สังคม โดย
มหาวิทยาลัยสามารถออกแบบ สรางเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ท่ีเหมาะสม 
สอดคลองกับบริบทและความเปลี่ยนแปลงตางๆ      

1.7 การสรางหลักสูตรระยะสั้นท่ีตอบโจทยความตองการของทุกชวงวัย การ
พัฒนาตนเอง Reskill Upskill  
2. การเรียนการสอน    

2.1 การใช  Design Thinking ในทุกสาขาวิชา 
2.2 การปรับการเรียนการสอนใหทันสมัย นําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการ

สอน ใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนรุนใหม อาทิ การเรียนการสอน online  
3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
การประเมินคุณภาพการศึกษา 

1. สนับสนุน ผลักดันใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนผูนําในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาดานศิลปะและการออกแบบ อาทิ 

1.1 เสนอเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา เฉพาะของสายศิลปะและการ
ออกแบบ เพ่ือใหเหมาะสมสอดคลองกับธรรมชาติของวิชาทางดานศิลปะและการ
ออกแบบ ตอ สกอ. (อว.ในปจจุบัน) 

1.2 เสนอเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะและการออกแบบ รวมท้ังใน
สาขาวิชาอ่ินๆ เชน ดุริยางศาสตร โบราณคดี เพ่ือใหอาจารยท่ีมีความรู ความสามารถ 
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ดาน/ประเด็น รายละเอียดโดยสรุป 
เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอน ในระดับบัณฑิตศึกษาได 
2. สนับสนุน การประเมินคุณภาพโดยใชเกณฑ EdPEx เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. การขับเคลื่อนและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ  

1. สนับสนุน ผลักดันเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  
2. สนับสนุนการเปดหลักสูตรนานาชาติในทุกคณะทุกระดับ  
3. สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑ AUNQA เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และกาวสูความเปนนานาชาติ 
4. สนับสนุนการทําขอตกลงความรวมกับมือกับสถาบันในตางประเทศเพ่ือสราง
ความเขมแข็ง และการกาวสูความเปนนานาชาติ โดยดําเนินการในลักษณะบูรณา
การรวมกันในทุกคณะ  

พัฒนาการวิจัย นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาองคความรู และการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ 
5. การวิจัย การสรางองคความรู 
และนวัตกรรม เพ่ือแกไขปญหา  
และการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ 

1. ควรจัดทําแผน ทิศทาง นโยบาย เปาหมายการวิจัยท่ีชัดเจน สอดคลองกับ
แผนพัฒนาตางๆ โดยเนนเรื่องนวัตกรรม การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เปนตน 
2. ควรจัดทําคลังขอมูลดานการวิจัย สรางคลังปญญา การบริการวิชาการ และจัดทํา
เปนฐานขอมูลกลาง เพ่ือนําไปใชประโยชนในดานตางๆ รวมกัน  
3. ควรเตรียมความพรอม เตรียมขอมูลดานการวิจัยอยางตอเน่ือง ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย มีการบูรณาการรวมกัน ท้ังท่ีเปนโครงการบูรณาการขนาดใหญ ขนาด
ยอย เชิงพ้ืนท่ี กายภาพ ฯลฯ  และสามารถปรับเปลีย่น/ยบุรวมไดตลอดเวลา เพ่ือให
สามารถเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณไดทันการณ ตามบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไปของรัฐบาล   
4. สนับสนุนผลักดัน เรื่อง Innovation กับความคิดสรางสรรคท่ีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีจุดแข็ง เพ่ือนําไปสรางคุณคาและมูลคา  

6. ทรัพยสินทางปญญา 
 

1. ควรรวบรวม ขอมูล เก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู และ
วางแผนดําเนินการ รวมท้ังจัดแผนพัฒนาเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาท้ังในระดับ
มหาวิทยาลัย และสวนงาน กําหนดหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบท่ีชัดเจน เพ่ือนําไปใช
ประโยชนในการสรางรายไดในรูปแบบตางๆ  
2. ควรจดัทําระเบียบ ขอบังคับหลักเกณฑเก่ียวกับดานทรัพยสินทางปญญา ใหชัดเจน 
เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงาน การพัฒนาตอไป อาทิ การจัดสรรประโยชน 
ข้ันตอนการทํางาน 
3. ควรศึกษา และพัฒนาเก่ียวกับเรื่องทรัพยสินทางปญญา แลวตอยอดใหเปน
หลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรอบรมแกบุคคลท่ัวไป ฯลฯ 

การผลักดันความเปนผูนําดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย สูระดับประเทศและนานาชาติ 
7. ความเปนผูนําดานศิลปวัฒนธรรม 
ของมหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยศิลปากรควรมีบทบาท ในการเปนผูนําเสนอนโยบายเก่ียวกับดาน
ศิลปวัฒนธรรมตอรัฐบาล กระทรวงท่ีเก่ียวของ รวมถึงการผลักดันใหรัฐบาลเห็น
คุณคาใหความสําคัญกับงานดานศิลปวัฒนธรรม ท้ังการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ 
การเพ่ิมงบประมาณ ฯลฯ 
2. ควรมีบทบาทในการชวยดูแล อนุรักษเก่ียวกับชางพ้ืนถ่ิน ชางโบราณ ปราชญ
ชาวบาน และองคความรูตางๆ ในทุกภูมิภาค เพ่ือมิใหสูญหายไปตามกาลเวลา  
3. ผลักดันใหนําองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม ไปสรางประโยชนทางดานเศรษฐกิจ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และชวยสนับสนุน ขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาล การตอยอดเปนอุตสาหกรรมท่ีเปนรายไดใหกับประเทศ โดยการทํางานใน
ลักษณะบูรณาการรวมกันท้ังศิลปและศาสตรท่ีครอบคลุมในทุกมิติ  
4. สงเสริมการทํางานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม ท่ีบูรณาการรวมกันของทุกศาสตร 
เพ่ือการอนุรักษ สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และตอบโจทย/การแกไขปญหาของชุนชน 
สังคม และประเทศชาติ 
5. ควรนําผลงานศิลปะท่ีมหาวิทยาลัยสะสมจํานวนมาก ไปประเมินมูลคาทรัพยสิน 
รวมถึงการนําไปสรางคุณคา และมูลคา 
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ดาน/ประเด็น รายละเอียดโดยสรุป 
การปฏิรูปมหาวิทยาลัย การปรับเปลี่ยนใหทันกับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
8. การปรับเปลี่ยนใหทันกับความ
เปลี่ยนแปลง Disruption  
 

จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (นายสุมนต สกลไชย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) ท่ีเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ 
เรื่อง วาระแหงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (Reform Agenda) เพ่ือให
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง และทาทาย รวมท้ังการปรับเปลี่ยนใหทันกับ
ความเปลี่ยนแปลง และ Disruption ท่ีสงผลกระทบตอพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

สภามหาวิทยาลัย จึงมอบนโยบายเรื่อง การปฏิรูปมหาวิทยาลัย (University 
Reform) ใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการวิเคราะหตนเองในมิติตางๆ ท้ังจุดแข็ง สิ่งท่ี
ควรพัฒนา และศักยภาพของมหาวิทยาลัย แลวนํามาวางแผนพัฒนา ปรับเปลี่ยนให
ทันกับความเปลี่ยนแปลง  

9. การปรับปรุงและพัฒนาทุกระบบ
ใหพรอม และกาวทันความ
เปลี่ยนแปลง โดยเนนความเชื่อมโยง
และการบูรณาการรวมกันของทุก
สวนเพ่ือความมีประสิทธภิาพ 
ประสิทธิผล และคุมคา  
 

1. การพัฒนาบุคลากร  
1.1 ควรเรงดําเนินการพัฒนาบุคลากรในทุกสายงาน ทุกระดับใหมีทักษะความรู 

ความสามารถ  การปรับทัศนคติใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองคกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

1.2 ควรนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางานใหมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ทดแทนกําลังคน ประหยัดงบประมาณ และลดอัตรากําลงัดานบุคลากร ฯลฯ 
2. การบริหารจัดการ  

2.1 ควรปรับรูปแบบการบริหารงานโดยเนนความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ลดข้ันตอนการทํางาน ยืดหยุน และใหเอกชนมาชวยรับผิดชอบในบางภารกิจใหมาก
ข้ึนเพ่ือการประหยัดงบประมาณ ลดอัตรากําลัง   
     2.2 การใช sandbox ในการบริหารงาน ไมยึดติดกับระบบเดิม เพ่ือความทา
ทายและนําไปสูความสําเร็จ  
3. โครงสรางองคกร 

การปรับโครงสรางองคกรท่ีเนนเรื่องความคลองตัว ยืดหยุน มีประสิทธิภาพ ลด
ข้ันตอนการทํางาน การบริหารจัดการอัตรากําลังท่ีตอบสนองการเรียนการสอนยุค
ใหมท้ังการเรียนแบบขามสาขา Module  
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 ควรจัดทําแผนพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2 ควรปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีจะ

เอ้ืออํานวยความสะดวก รองรับการทํางาน การบริหารจัดการ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.3 ควรใหความสําคัญกับเรื่อง Digital Transformation และนํามาบูรณาการ
เช่ือมโยงกับองคความรู และพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือสรางคุณคา และมูลคา 
5. การสื่อสาร สรางภาพลักษณ  

5.1 ควรพัฒนาเรื่องการสื่อสาร ประชาสัมพันธใหรวดเร็วทันการณ ทุกคนทุก
ระดับสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย สะดวก มีรูปแบบ วิธีการท่ีสอดคลองกับในแตละกลุม 

5.2 สงเสริมดานภาพลกัษณองคกร โดยควรมีการวิจัย เรื่อง การรับรูภาพลักษณ
องคกรตอมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือนําไปใชในการวางแผน การสื่อสารภาพลักษณ
องคกรท้ังภายในและภายนอกองคกรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5.3 ควรปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยใหทันสมัย นาสนใจ 
เขาถึงงาย มีขอมูลสารสนเทศท่ีครบถวน รวมท้ังในสวนของภาษาตางประเทศเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติ 
6. ระเบียบ ขอบังคับ 

ควรปรับปรุง/จัดทําระเบียบ ขอบังคับ ท่ีทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง 
ยืดหยุน คลองตัว เอ้ือตอการทํางาน รวมถึงการนําทรัพยากร ผลงานทางศิลปะอัน
ทรงคุณคาไปสรางคุณคา และมูลคา   
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ดาน/ประเด็น รายละเอียดโดยสรุป 
10.  นโยบาย ทิศทาง 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
ควรจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยท้ังระยะสั้นและระยะยาว โดยกําหนดจุดเนน 

อัตลักษณเรื่องศิลปะซึ่งเปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัยใหชัดเจน เพ่ือความเปนผูนํา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร              
2. ควรจัดทํา Roadmap การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรใหชัดเจน และจัดระบบ
การทํางานทุกสวนใหเช่ือมโยง สอดคลองสัมพันธกัน ท้ังโครงสรางระดับมหาวิทยาลัย 
สวนงาน อัตรากําลัง ขอบังคับ การบริหารจัดการ งบประมาณ ฯลฯ  

การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการเงิน งบประมาณ และการหารายได  
11. การเงิน งบประมาณ 
และการหารายได 

1. ระบบ SU ERP 
จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (นาง

พรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
ในการแกไขปญหาดานการเงิน งบประมาณ และการใหระบบการเงิน การบัญชีอยู
ในระบบของอิเล็กทรอนิกสท้ังหมด ซึ่งจะทําใหมีความสะดวก  ลดความผิดพลาด 
สามารถกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไดรวดเร็ว รวมถึงผูบริหาร
สามารถนําไปใชวิเคราะห วางแผน บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให
มีการจัดทําระบบ SU ERP  

สภามหาวิทยาลัยจึงมอบนโยบาย เรื่อง SU ERP ใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการ 
เพ่ือพัฒนาระบบการเงิน การบัญชี ใหมีเพ่ิมประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. ควรจัดทําแผนการหารายไดท้ังในระดับมหาวิทยาลัย และสวนงาน เพ่ือนํามา
สนับสนุนพันธกิจดานตางๆ  
3. การบริหารจัดการทรัพยสิน  
    ควรรวบรวมขอมูลเก่ียวทรัพยสินท่ีมหาวิทยาลัยมีอยูท้ังในรูปแบบของงานศิลปะ 
อาคาร สถานท่ี ทรัพยสินทางปญญา องคความรู ฯลฯ  และนํามาวางแผนการ
บริหารจัดการ เพ่ือสรางคุณคาและมูลคา อาทิ การพัฒนาการใชพ้ืนท่ีรวมกับถาค
เอกชน การใหเชาผลงานศิลปะ ฯลฯ 
4. ควรพัฒนาระบบ กลไกการทํางาน รวมถึงการกํากับติดตาม ตรวจสอบดาน
การเงิน บัญชี การตรวจสอบภายใน เพ่ือความมีประสิทธิภาพ โปรงใส   

การพัฒนาดานกายภาพ สิ่งแวดลอม เพ่ือสงเสริม พัฒนาการเรียนรูและสรางสรรค 
12. การพัฒนาดานกายภาพ 
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การพัฒนาดานกายภาพ สิ่งแวดลอม ตามบริบทและศักยภาพของแตละวิทยาเขต  
1.1 วังทาพระ  

ควรวางแผนการใชพ้ืนท่ีใหมปีระสิทธิภาพ คุมคา และสงเสริมใหเปนแหลง
เรียนรู พ้ืนท่ีสรางแรงบันดาลใจดานศิลปวัฒนธรรม และการจัดการศึกษาของ 4 
คณะวิชา 

1.2 พระราชวังสนามจันทร  
ควรวางแผน การบริหารจัดการการใชพ้ืนท่ี อาคารรวมกัน เพ่ือความมี

ประสิทธิภาพ คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด  รวมท้ังการดูแลสภาพแวดลอมท่ีจะ
สงเสริมการเรียนรู คุณภาพชีวิตของนักศึกษา บุคลากร     

1.3 เพชรบุรี 
ควรพัฒนาการใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชน มีประสิทธิภาพ และเช่ือมโยงกับ

ชุมชน สังคม ทองถ่ิน และประเทศเพ่ือนบาน รวมถึงการพัฒนาเปนแหลงเรียนรู
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9 อาทิ การจัดทําตลาด
เกษตรอินทรียภายในมหาวิทยาลัย  

1.4 เมืองทองธานี  
ควรศึกษาความเปนไปได ในการพัฒนาพ้ืนท่ีท้ังการพัฒนาโครงสรางทาง

กายภาพใหเกิดประโยชนสูงสุด การรวมทุนกับภาคเอกชนในการพัฒนาพ้ืนท่ีใหเกิด
มูลคา เปนตน  
2. ควรวางแผนนําพ้ืนท่ีท่ีมีอยูมาพัฒนาใหเกิดประโยชน สรางคุณคา และมูลคา อาทิ 
เปนแหลงเรียนรู การใหเชาพ้ืนท่ี 
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ดาน/ประเด็น รายละเอียดโดยสรุป 
3. ควรวางแผน/การจัดหาพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยท่ีคณะตางๆ สามารถอยูรวมกัน 
เพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการ การบูรณาการรวมกัน รวมท้ังจะชวยประหยัด
งบประมาณในการเชาพ้ืนท่ี  

 
 
 
 
 
 
 

 2. การใหคําปรึกษา แนะนําชวยแกไขปญหาท่ีสําคัญๆ ของมหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้ 
เร่ือง การดําเนินการ และความกาวหนา 

1. ดานการเงิน และบัญชีของ
มหาวิทยาลยั 

1. จากการรายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัย อยูในเกณฑไมแสดงความเห็น 
2. สภามหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ไดเชิญ
ผูเก่ียวของท้ัง ผูบริหาร เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน
ชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการกลุมสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และผูจัดการ
อาวุโส บริษัทไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอร เอบีเอเอส จํากัด (PwC) มาใหขอมูลและ
ปรึกษาหารือกัน และใหขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุง และ
พัฒนาการทํางานในดานตางๆ รวมถึงการใหขอมูล และตอบประเด็นสําคัญของการ
ตรวจสอบตามขอสังเกต ขอเสนอแนะของ สตง. 
3. สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ใหคําปรึกษา 
แนะนํา สนับสนุน กํากับการดําเนินการอยางตอเน่ือง 
4. ปจจุบัน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เห็นวารายงานการเงิน ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2561 และผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด 

2. การปรับปรุงวังทาพระ 
 

1. ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณสําหรับโครงการกอสรางเพ่ือปรับปรุงวังทา
พระ ตั้งแตปงบประมาณ 2558 เน่ืองจากงานกอสรางมีความคืบหนานอยมาก 
มหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นวาจะเสียหายกับมหาวิทยาลัย จึงบอกเลิกสัญญากับผู
รับจางเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 ผลจากการกอสรางท่ีลาชาทําให 4 คณะ ท่ีวังทา
พระตองยายออกจากอาคารเรียน และหาสถานท่ีเรียนใหม และอาจจะตองใชเวลา
อีกไมนอยกวา 3 ป ในการดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จ ซึ่งสงผลกระทบกับ
มหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาอาจารย บุคลากร 
2. มหาวิทยาลัยรายงานปญหาและผลกระทบจากความลาชาในการปรับปรุงวังทา
พระใหสภามหาวิทยาลัย ทราบ สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง คณะกรรมการท่ีปรึกษา
ในการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีวังทาพระ (นายอภิสิทธ์ิ ไลสัตรูไกล กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ) เพ่ือใหคําปรึกษา แนะนํา กํากับ
ติดตาม ชวยแกไขปญหา กําหนด TOR คัดเลือก ตรวจสอบเอกสารบริษัทท่ีมายื่น
แบบราคาการกอสราง ฯลฯ 
3. สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการท่ีปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีวังทา
พระ ใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินการอยางตอเน่ือง 
4. ปจจุบันการปรับปรุงวังทาพระมีความกาวหนามากข้ึน 3 คณะ (คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป) สามารถเขาไปจัดการเรียนการสอนไดระดับ
หน่ึงแลว  
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3. สรุปผล/ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากนโยบาย ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

     จากนโยบาย และขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ทําใหเกิดผล และความเปลี่ยนแปลง
ในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย โดยสรุปคือ  

      1. การจัดการศึกษา 
         1.1 มีหลักสูตรบูรณาการเพ่ิมข้ึน โดยมหาวิทยาลัย แตละคณะมีความรวมมือกันในการเปด
หลักสูตรบูรณาการรวมกันมากข้ึน อาทิ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะ
เสียง (หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาฟสิกส ฯลฯ    
        1.2 มีขอบังคับการจัดการศึกษา หลักสูตรหนวยกิตสะสม (Credit Bank) เพ่ือเปดโอกาสทางการ
ศึกษามากข้ึน       
      2. การปฏิรูปมหาวิทยาลัย   
         มีการดําเนินการปฏิรูปมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการดําเนินการของมหาวิทยาลัยทันตอความ
เปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีการดําเนินการแลว ดังนี้ 
          - แตงตั้งคณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร 
          - ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีจากมหาวิทยาลัยตางๆ  
        - จางผูเชี่ยวชาญจากบริษัท Transformation Consulting LLC ประเทศญ่ีปุน ดําเนินการ
วิเคราะหศักยภาพและบริบทของมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ  
         - การระดมความคิดของประชาคม  
         - การวิเคราะหตนเอง ขอมูลเชิงศักยภาพของมหาวิทยาลัย สวนงาน และมอบใหท่ีปรึกษาชาว
ญี่ปุนนําไปวิเคราะห ประมวลผล  
            โดยสรุปการดําเนินการในปจจุบันมีความกาวหนาเปนลําดับ (ประมาณรอยละ 50)   
      3. การติดตาม และประเมินผลฯ 
         3.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี และการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งาน มีการดําเนินการท่ีมีความเชื่อมโยง สอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงชวยใหการขับเคลื่อน และการ
ปรับปรุงและพัฒนาในทุกระดับเปนไปในทิศทางเดียวกัน   
         3.2 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน จํานวน 18 สวนงาน มีระบบ มีมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน การรายงานผลเปนไปตามเวลาท่ี
กําหนดในขอบังคับ รวมถึงสามารถกํากับติดตามผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะตางๆ ไดอยางตอเนื่อง ทําให
สวนงานพยายามดําเนินการในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองมากข้ึน 

         4. คุณภาพชีวิตนักศึกษา 
          ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และการใหบริการนักศึกษามีการพัฒนา
มากข้ึน อาทิ การจัดทํา Application ซ่ึงชวยอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาในการติดตอขอรับบริการตางๆ 
การปรับปรุงการดําเนินงานในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ทําใหผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาสูงข้ึนกวาเดิม  
       5. ระบบ SU-ERP (Enterprise Resource Planning) 
          มหาวิทยาลัยนําระบบ SU-ERP มาใชในดานการเงิน บัญชี พัสดุ การควบคุมภายใน ชวยใหระบบ
การทํางานของทุกวิทยาเขตมีมาตรฐานเดียวกัน และการทํางานอยูในระบบท้ังหมด สามารถบริหารจัดการ การ
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เชื่อมตอและบูรณาการขอมูลรวมกัน การกํากับติดตาม ตรวจสอบ มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงการนํามาใช
ประโยชนในการทํางานตางๆ ไดมากข้ึน จัดทําตนทุนตอหนวยลงในระดับหลักสูตร การประเมินความคุมคาของ
หลักสูตร เปนตน ทุ 
        6. การกาวสูความเปนนานาชาติ 
           ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสูงข้ึน อาทิ QS Stars Ratings สูงข้ึนตามลําดับ โดยในป 2562 ใน
ภาพรวมอยูในระดับ 4 ดาว และในดาน Arts & Culture, Innovation, Internationalization และ 
Employability ไดระดับ 5 ดาว  
       7. ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 
          มีการพิจารณาการออกระเบียบ ประกาศ ขอบังคับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ รวมท้ัง
เสนอแนะใหมีขอบังคับใหมๆ และการปรับปรุงขอบังคับท่ีลาสมัย ชวยใหการบริหารงานทันสมัย อํานวยความ
สะดวก คลองตัวและยืดหยุนมากข้ึน อาทิ ขอบังคับฯ เก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา ขอบังคับฯ ระบบคลัง 
หนวยกิต เปนตน 
       8. โครงสรางองคกร 
           จากการปรับโครงสรางองคกรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และสวนงานจนแลวเสร็จ ทําใหชวย
ลดจํานวนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย สวนงานลงจํานวนมาก และระบบการบริหารจัดการมีความรวดเร็ว 
มากข้ึน รวมถึงการจัดตั้งหนวยงานใหมๆ เพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาการทํางาน อาทิ งานสื่อสารองคกร ซ่ึงทํา
ใหการสื่อสาร ประชาสัมพันธ การสรางภาพลักษณองคกรสูภายนอกมีมากข้ึน 
       9. รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
           ผลการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน คือจากในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัย อยูในเกณฑไมแสดงความเห็น ปจจุบัน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เห็นวา
รายงานการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ถูกตองตามท่ีควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  
        10. การปรับปรุงวังทาพระ  
          จากปญหาและผลกระทบจากความลาชาในการปรับปรุงวังทาพระ สภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีวังทาพระ (นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) ไดใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยแกปญหา และกํากับ ติดตามอยาง
ตอเนื่อง ทําใหปจจุบันการปรับปรุงวังทาพระมีความกาวหนามากข้ึน คณะสามารถเขาไปจัดการเรียนการสอน
ไดระดับหนึ่งแลว  

 รายงานการประมวลผลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลยัศิลปากร ป พ.ศ. 2560 – 2563    |    12 



สวนท่ี 3 
การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

 
  สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร พ.ศ. 2559 ตามระเบียบ ขอบังคับ และตามภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ท้ังท่ีเปน
คณะกรรมการประจํา และคณะกรรมการเฉพาะกิจ  
            คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งมีบทบาทสําคัญมาก ในการชวยพิจารณากลั่นกรอง 
ใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และชวยใหการพิจารณา การดําเนินงานในดานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัยมีความ
รอบคอบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
          ในแตละรอบป (สิงหาคมของปหนึ่ง – สิงหาคมของปถัดไป) คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง จะรายงานการปฏิบัติหนาท่ีใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ซ่ึงสรุปการปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตป  
พ.ศ. 2560-2563 โดยสรุปดังนี้ 

คณะกรรมการชุดตางๆ 
ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง 

สรุปการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการฯ 

1. คณะกรรมการพิจารณานโยบาย 
และการบริหารงานเพ่ือการปรับเปลี่ยน
สถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
(นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลยั เปนประธานกรรมการ) 
                      

1. รอบปท่ี 1 (ส.ค. 2560 – ส.ค. 2561) 
1.1 พิจารณา ราง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณา จํานวน 16 ฉบับ (ระเบียบ 3 ฉบับ ขอบังคับ 11 ฉบับ ประกาศ 2 ฉบับ) 
1.2 พิจารณาโครงสรางองคกร จํานวน 1 หนวยงาน 
1.3 พิจารณาเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยขอหารือ จํานวน 2 เรื่อง 

2. รอบปท่ี 2 (ส.ค. 2561 – ส.ค. 2562) 
2.1 พิจารณา ราง กรอบมาตรฐานอาจารยมืออาชีพดานการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.2 พิจารณา ราง ระเบียบ ขอบังคับ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

จํานวน 2 ฉบับ (ระเบียบ 1 ฉบับ ขอบังคับ 1 ฉบับ)  
2.3 การดําเนินการกําหนดรูปแบบและวิธีการปฏิบัติในการสรรหาผูสมควร

ดาํรงตําแหนงคณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา
คณะ เพ่ือใหเปนแนวทางเดียวกันสําหรับคณะกรรมการสรรหาฯ       

2.4 พิจารณา ราง นโยบายสภามหาวิทยาลัยเพ่ือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2563 – 2566 
3. รอบปท่ี 3 (ส.ค. 2562 - ก.พ. 2563) 

3.1 - ไมมีเรื่องนําเสนอพิจารณา - 
3.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 10/2562 เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 

2562 มีมติยกเลิกคณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารงานเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว ภารกิจ
ตางๆ ไดดําเนินการเสร็จแลว และเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว จึงแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองนโยบายเพ่ือการขับเคลื่อน และ
พัฒนามหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัย (นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ)   

2. คณะกรรมการกลั่นกรองนโยบายเพ่ือ
การขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัย 
ของสภามหาวิทยาลัย  
(นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลยั เปนประธานกรรมการ)  

1. รอบปท่ี 3 (ส.ค. 2562 – ก.พ. 2563) 
1.1 คณะกรรมการชุดน้ีไดรับการแตงตั้งเมื่อวันท่ี 9 ต.ค. 2562 
1.2 ยังไมมีเรื่องนําเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา 
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คณะกรรมการชุดตางๆ 
ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง 

สรุปการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการฯ 

3. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
ขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะ
ของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ  
(นายอนุชาติ คงมาลัย  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ
เปนประธานกรรมการ) 

1. รอบปท่ี 1 (ส.ค. 2560 – ส.ค. 2561) 
พิจารณา ราง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ เก่ียวกับการเปนมหาวิทยาลัยใน

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

2. รอบปท่ี 2 (ส.ค. 2561 – ส.ค. 2562) 
พิจารณา ราง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ เก่ียวกับการเปนมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 13 ฉบับ  
(ระเบียบ 2 ฉบับ ขอบังคับ 10 ฉบับ ประกาศ 1 ฉบับ) 

3. รอบปท่ี 3 (ส.ค. 2562 – ก.พ. 2563) 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 10/2562 เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2562 

มีมติยกเลิกคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยน
สถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เน่ืองจากมหาวิทยาลัย
ไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว ภารกิจตางๆ ได
ดําเนินการเสร็จแลว และเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว จึงแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานบริหาร เพ่ือการ
ขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัย (นายอนุชาต ิ 
คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ)  

4. คณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมาย 
ดานบริหาร เพ่ือการขับเคลื่อน และพัฒนา
มหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัย  
(นายอนุชาติ คงมาลัย  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ
เปนประธานกรรมการ) 

1. รอบปท่ี 3 (ส.ค. 2562 – ก.พ. 2563) 
1.1 คณะกรรมการชุดน้ีไดรับการแตงตั้งเมื่อวันท่ี 9 ต.ค. 2562 
1.2 พิจารณา ราง ขอบังคับ ประกาศ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

จํานวน 6 ฉบับ (ขอบังคับ 5 ฉบับ ประกาศ 1 ฉบับ) 
1.3 พิจารณาเรื่องเก่ียวกับการแกไขสัญญาโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังทาพระ อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ 
5. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะ
ของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัย 
ในกํากับของรัฐเกี่ยวกับดานวิชาการ
และวิจัย  
(นายสุมนต สกลไชย  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ
เปนประธานกรรมการ) 

1. รอบปท่ี 1 (ส.ค. 2560 – ส.ค. 2561) 
พิจารณา ราง ขอบังคับ ระเบียบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

จํานวน 4 ฉบับ 
2. รอบปท่ี 2 (ส.ค. 2561 – ส.ค. 2562) 

พิจารณา ราง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ เพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 14 ฉบับ  
3. รอบปท่ี 3 (ส.ค. 2562 – ก.พ. 2563) 

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 10/2562 เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2562 
มีมติยกเลิกคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยน
สถานะของมหาวิทยาลัยฯ เก่ียวกับดานวิชาการและวิจัย เน่ืองจากมหาวิทยาลัย
ไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว ภารกิจตางๆ ได
ดําเนินการเสร็จแลว และเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว จึงแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานวิชาการและวิจัย 
เพ่ือการขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัย (นายสุมนต 
สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ) 
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6. คณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมาย
ดานวิชาการและวิจัย เพ่ือการขับเคลื่อน 
และพัฒนามหาวิทยาลัย ของสภา
มหาวิทยาลัย  
(นายสุมนต สกลไชย  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ
เปนประธานกรรมการ) 

1. รอบปท่ี 3 (ส.ค. 2562 – ก.พ. 2563) 
1.1 คณะกรรมการชุดน้ีไดรับการแตงตั้งเมื่อวันท่ี 9 ต.ค. 2562 
1.2 พิจารณา ราง ประกาศ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 1 

ฉบับ 
1.3 พิจารณาการขอขยายระยะเวลาการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิต 

ศึกษา เพ่ือรอการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ ในภาคการศึกษาปลาย ป
การศึกษา 2562 จํานวน 6 ราย 

7. คณะกรรมการกลั่นกรองดาน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  
(ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
เปนประธานกรรมการ) 

1. รอบปท่ี 1 (ส.ค. 2560 – ส.ค. 2561) 
พิจารณา ราง ขอบังคับ ประกาศ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

จํานวน 5 ฉบับ (ขอบังคับ 4 ฉบับ ประกาศ 1 ฉบับ) 
2. รอบปท่ี 2 (ส.ค. 2561 – ส.ค. 2562) 

พิจารณา ราง ขอบังคับ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 1 ฉบับ  
3. รอบปท่ี 3 (ส.ค. 2562 – ก.พ. 2563) 

- ไมมีเรื่องนําเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา/นําเสนอเขาท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา - 

8. คณะกรรมการท่ีปรึกษาเกี่ยวกบั
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  
(นางดวงสมร วรฤทธ์ิ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
เปนประธานกรรมการ) 

1. รอบปท่ี 1 (ส.ค. 2560 – ส.ค. 2561) 
1.1 พิจารณาขอบังคับ ระเบียบ และประกาศหลักเกณฑและอัตราเรียกเก็บ

เงินคาธรรมเนียมและเงินอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
จํานวน 16 เรื่อง 

1.2 พิจารณาคําของบประมาณ การบริหารงบประมาณประจําป จํานวน 8 เรื่อง 
1.3 พิจารณาเก่ียวกับการลงทุนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 เรื่อง 
1.4 พิจารณารายงานการเงินรายไตรมาส จํานวน 3 ครั้ง 
1.5 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ จํานวน 6 เรื่อง อาทิ การใช

เงินคงคลังของมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดซื้อและติดตั้งระบบบริหารทรัพยากรองคกร 
(ERP) ระยะท่ี 1 (เรื่องเรงดวน) แนวทางชําระหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารวมลงทุน
เพ่ือกอสรางหอพักกับบริษัทกําจรกิจ รายช่ือธนาคารและสถาบันการเงินท่ี
มหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินธุรกรรมดานการเงิน 

1.6 คณะกรรมการฯ ใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมแกมหาวิทยาลัย จํานวน 8 
เรื่อง อาทิ การจัดทําแผนจัดหารายได ประจําป 2562 -2566 การจัดระเบียบ
บัญชีเงินฝากธนาคารใหเหมาะสม แผนการใชจายเงิน การเบิกจายงบประมาณ
ตามแผนของรัฐบาล และการติดตั้งระบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ของ
มหาวิทยาลัย 
2. รอบปท่ี 2 (ส.ค. 2561 – ส.ค. 2562) 

2.1 พิจารณา ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษา จํานวน 6 ฉบับ 

2.2. พิจารณารายงานการเงินรายไตรมาส จํานวน 2 ครั้ง 
2.3 พิจารณาการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม) 
2.4 พิจารณาอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา การปรับอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษา การปรับรูปแบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา 
2.5 พิจารณากลั่นกรองการกําหนดอัตราเงินเดือนของรองอธิการบดี 

จํานวน 9 ราย ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
3. รอบปท่ี 3 (ส.ค. 2562 – ก.พ. 2563) 

3.1 พิจารณา ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศกึษา จํานวน 5 ฉบับ และ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเก็บ
เงินบํารุงการศึกษาฯ จํานวน 1 ฉบับ 

3.2 พิจารณาการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
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งบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.3 พิจารณาเรื่อง การกําหนดวงเงินในการกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การถือ

หุน การเขาเปนหุนสวน การลงทุน หรือการรวมลงทุนของมหาวิทยาลัย 
3.4 มอบหมายใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทํานโยบายการ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหสอดคลองตามกรอบนโยบายของรัฐบาล 
และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเปนกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

3.5 มอบหมายใหมหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ เรื่อง การวิเคราะห
แนวโนมงบประมาณดานบุคลากรของคณะ และมหาวิทยาลัย  

9. คณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(นางพรรณขนิตตา บุญครอง  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
เปนประธานกรรมการ) 

1. รอบปท่ี 1 (ส.ค. 2560 – ส.ค. 2561) 
1.1 สอบทานการรายงานทางการเงิน และประสานงานกับสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดินในเรื่องการตรวจสอบหรือขอเสนอแนะตามรายงานการ
ตรวจสอบ การติดตาม รายงานการสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน รวมท้ังการ
ดาํเนินงานของฝายบริหารในการแกไขตามรายงานและขอสังเกตของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน  

1.2 สอบทานและประเมินใหมหาวิทยาลัยมีระบบควบคุมภายใน (Internal 
Control System) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit System) 
ท่ีมีประสิทธิภาพ  

1.3 สอบทานใหมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน 
ขอบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย 

1.4 การติดตามการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรองคกร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (SU-ERP) ดานการเงินการบัญชีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการฐานขอมูลทางการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย 
2. รอบปท่ี 2 (ส.ค. 2561 – ส.ค. 2562) 

2.1 การติดตามสอบทาน การตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  

2.2 การควบคุมภายในดานการเงินการบัญชี 
2.3 การกํากับดูแลของฝายบริหารเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพของการ

ดําเนินงาน 
2.4 การกํากับดูแลสํานักงานตรวจสอบภายใน 
2.5 พิจารณาและมีขอเสนอแนะเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัย 
3. รอบปท่ี 3 (ส.ค. 2562 – ก.พ. 2563) 

3.1 ใหความอนุเคราะหประเมินใหคะแนน ตัวช้ีวัดท่ี 3.5 รอยละความสําเร็จ
ในการแกปญหาตามท่ี สตง. ใหขอเสนอแนะตอรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย
ในชวงท่ีอธิการบดีรับผิดชอบ ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัยฯ ขอความอนุเคราะห     

3.2 กํากับติดตาม การดําเนินการในเรื่องตางๆ เก่ียวกับการเงิน งบประมาณ 
การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย  
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10. คณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตร 
 
(1) กลุมสาขาวิทยาศาสตร  

(ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
เปนประธานกรรมการ)  

 
(2) กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ 

(ศาสตราจารยเกียรติคณุอรศริิ 
ปาณินท  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
เปนประธานกรรมการ)  

 
(3) กลุมสาขาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 

(ศาสตราจารยเกียรติคณุ ดร.สันติ 
เล็กสุขุม  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
เปนประธานกรรมการ) 

พิจารณาหลักสูตร ดังน้ี 

กลุมสาขา/ระดับปริญญา 
จํานวน (หลักสูตร) 

รอบ 
ปท่ี 1 

รอบ 
ปท่ี 2 

รวม 

(1) กลุมสาขาวิทยาศาสตร 28 4 32 
ปริญญาตร ี 1 3 4 
ปริญญาโท 15  15 
ปริญญาเอก 12 1 13 

(2) กลุมสาขาศิลปะและการ
ออกแบบ 

20 5 25 

ปริญญาตร ี 3 2 5 
ปริญญาโท 13 1 14 
ปริญญาเอก 4 2 6 

(3) กลุมสาขาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 

25 26 51 

ปริญญาตร ี 6 13 19 
ปริญญาโท 13 8 21 
ปริญญาเอก 6 5 11 

รวม 73 35 108 
 * หมายเหตุ  รอบปที่ 1 ส.ค. 2560 – ส.ค. 2561 
 รอบปที่ 2 ส.ค. 2561 – ส.ค. 2562 
 

2. คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะ โดยสรุปดังน้ี 
(1) กลุมสาขาวิทยาศาสตร 

 (1.1) เสนอใหแตละคณะวิชาพิจารณาวาหากมีหลักสูตรใดท่ีมีเน้ือหาสาระ
คลายคลึงกัน ควรยุบรวมเปนหลักสูตรเดียวกันแลวบูรณาการรวมกันในการ
บริหารจัดการเพ่ือความเขมขนของคุณภาพหลักสูตร อีกท้ังจะชวยใหการ
บริหารงานดานคณาจารย บุคลากรและทรัพยากรในการจัดการเรียนรูเปนไป
อยางเต็มประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณ และเกิดประโยชนสูงสุด 

(1.2) เสนอใหคณะวิชาหรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีการปรับปรุง
หลักสูตรเปนระยะอยางตอเน่ืองเพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัย ทันตอ
สถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก 

(1.3) การเสนอหลักสูตรใหมควรตอบสนองนโยบายการพัฒนาบุคลากรและ
ตอบโจทยความตองการกําลังคนของประเทศในปจจุบันและอนาคต 

(1.4) เสนอใหคณะวิชารวมกันพิจารณาจัดทําหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร
ฝกอบรมท่ีสอดคลองกับความตองการและนโยบายของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน สรางความเขมแข็งใหกับบุคลากรฐานราก 

(1.5) ผูรับผิดชอบหลักสูตรควรตรวจสอบความถูกตองของการจัดทําหลักสูตร 
เชน ความสอดคลองของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และความเรียบรอยใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กอนเสนอเขาท่ีประชุมตางๆ ทุกครั้ง  

(1.6) คณาจารยควรศึกษาและทําความเขาใจใหชัดเจนเก่ียวกับ Outcome-
based education เพ่ือใหสามารถนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(2) กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ 

(2.1) หลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีผานคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุม
สาขาศิลปะและการออกแบบ มีการปรับปรุงเน้ือหาใหเขมและทันสมัย ทันตอ
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การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการเฉพาะสาขาและมีการบูรณาการ โดยเฉพาะ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2562) ไดมีการพิจารณาความเช่ือมโยงระหวาง ดนตรีกับระบบธุรกิจดนตรี
ในสถานการณปจจุบัน ซึ่งเปนประเด็นท่ีนาสนใจติดตาม เพ่ือประเมินผลท่ี
เช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจ สังคมท่ีปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วตอไป ไมเฉพาะ
แตธุรกิจดนตรีและบันเทิงเทาน้ัน แตหลักสูตรสรางสรรคทางดานศิลปะอ่ืนๆ ก็มี
ความเช่ือมโยงในลักษณะน้ีเชนเดียวกัน ซึ่งนาจะเปนขอคิดในการปรับปรุง
หลักสูตรตอไปในอนาคต 

(2.2) ผูรับผิดชอบหลักสูตรควรตรวจสอบความถูกตองของการสะกดคํา 
ความสอดคลองของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และความเรียบรอยใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กอนเสนอเขาท่ีประชุมตางๆ ทุกครั้ง  

(2.3) คณาจารยควรศึกษาและทําความเขาใจใหชัดเจนเก่ียวกับ Outcome-
based education เพ่ือใหสามารถนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(3) กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

(3.1) ผูรับผิดชอบหลักสูตรควรตรวจสอบความถูกตองของการสะกดคํา 
ความสอดคลองของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และความเรียบรอยใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กอนเสนอเขาท่ีประชุมตางๆ ทุกครั้ง  

(3.2) เสนอใหปรับวิธีการเรียนการสอนใหสอดคลองกับบริบทของนักศึกษา
ในปจจุบัน ลดช่ัวโมงบรรยาย เนนกิจกรรม มีการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

(3.3) หลักสูตรตองเปนท้ังผูนําสังคมในขณะเดียวกันก็ตองเปนผูตามสังคม
ดวย ควรใหอิสระใหนักศึกษาไดเลือกเรียนตามความสนใจ 

(3.4) เสนอใหมีการเปด รายวิชา/หลักสูตรระยะสั้น ซึ่งผานการศึกษาและ
ออกแบบรายวิชา/หลักสูตรในแนวใหมใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและ
อนาคตตามความตองการของสังคม 

(3.5) คณาจารยควรศึกษาและทําความเขาใจใหชัดเจนเก่ียวกับ Outcome-
based education เพ่ือใหสามารถนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3.6) เสนอใหปรับปรุงวิธีการพัฒนาอาจารย พัฒนาวิธีการสอนใหเปน 
Active Learning ตอไปในอนาคต และตองมีการพัฒนาอาจารยใหพรอมท่ีจะ
เปน Active Teachers ควรปรับแบบประเมินการสอนของอาจารย ท้ังน้ีการ
จัดทําแบบประเมินการสอนท่ีดี คือ การใหนักศึกษาเขียนตามความเปนจริงวาใน
ภาคการศึกษาน้ันๆ อาจารยสอนอะไรบาง มีวิธีการสอนอยางไร เพ่ือนําไป
ปรับปรงุและพัฒนา 

11. คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ  
(ศาสตราจารยกิตติคณุ ดร.บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
เปนประธานกรรมการ) 
 
  
 
 
 

พิจารณาการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ดังน้ี  

ตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวน (ราย) 

รอบ 
ปท่ี 1 

รอบ 
ปท่ี 2 

รอบ 
ปท่ี 3 

รวม 

1. ศาสตราจารย 7 10 2 19 
2. ศาสตราจารยพิเศษ  1  1 
3. รองศาสตราจารย 13 26 12 51 
4. ผูชวยศาสตราจารย 43 64 42 149 
 * หมายเหตุ  รอบปที่ 1 ส.ค. 2560 – ส.ค. 2561 
 รอบปที่ 2 ส.ค. 2561 – ส.ค. 2562 
 รอบปที่ 3 เก็บขอมูล ส.ค. 2562 – ก.พ. 2563   
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12. คณะกรรมการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับ
นโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
(นายสุมนต สกลไชย  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
เปนประธานกรรมการ) 

1. รอบปท่ี 1 (ส.ค. 2560 – ส.ค. 2561) 
พิจารณา ราง แผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (สวนตอขยายจากแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 2556-2561))  
2. รอบปท่ี 2 (ส.ค. 2561 – ส.ค. 2562) 

- ไมมีเรื่องนําเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา/นําเสนอเขาท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา - 
3. รอบปท่ี 3 (ส.ค. 2562 – ก.พ. 2563) 

พิจารณา ราง แผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป 
พ.ศ. 2563 – 2566  

13. คณะกรรมการอุทธรณและ 
รองทุกข  
(ศาสตราจารยกิตติคณุ ดร.บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
เปนประธานกรรมการ) 

1. รอบปท่ี 1 (ส.ค. 2560 – ส.ค. 2561) 
พิจารณาเรื่องอุทธรณและรองทุกขท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัยรองมา  

จํานวน 1 ราย  
2. รอบปท่ี 2 (ส.ค. 2561 – ส.ค. 2562) 

พิจารณาเรื่องอุทธรณและรองทุกขท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัยรองมา  
จํานวน 1 ราย  
3. รอบปท่ี 3 (เก็บขอมูล ส.ค. 2562 – ก.พ. 2563) 

พิจารณาเรื่องอุทธรณและรองทุกขท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัยรองมา  
จํานวน 1 ราย  

14. คณะกรรมการท่ีปรึกษาในการ
ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีวังทาพระ  
(นายอภิสิทธ์ิ ไลสตัรไูกล  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
เปนประธานกรรมการ) 
 

1. รอบปท่ี 1 (ส.ค. 2560 – ส.ค. 2561) 
1.1 แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยดําเนินการ จํานวน 2 ชุด  
1.2 พิจารณาระยะเวลาปรับปรุงพ้ืนท่ีวังทาพระ โดยกําหนดควรแลวเสร็จ

ภายใน 18 เดือนหลังจากการทําสัญญาจาง  
1.3 พิจารณาแนวทางการจัดทําสัญญาจางกับผูรับเหมา 
1.4 รายงานความคืบหนาใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะ 

2. รอบปท่ี 2 (ส.ค. 2561 – ส.ค. 2562) 
 กํากับติดตามการปรับปรุงวังทาพระ (เริ่มดําเนินการในวันท่ี 11 ตุลาคม 

2561 และจัดพิธีบวงสรวงในวันท่ี 22 ตุลาคม 2561) ตามสัญญาจางของ
ผูรับเหมารายใหม คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนมกราคม 2563 
3. รอบปท่ี 3 (ส.ค. 2562 – ก.พ. 2563) 

3.1 พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการมอบอํานาจของสภามหาวิทยาลัยให
อธิการบดี ดําเนินการแกไขสัญญา เรื่อง การสั่งจางงานปรับปรุง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทาพระ 

3.2 ตรวจสอบรายละเอียด การแกไขสัญญาโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทาพระ อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ 

15. คณะกรรมการวิเคราะหโครงสราง
สวนงานและหนวยงาน 
(นายสุมนต สกลไชย  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
เปนประธานกรรมการ) 

1. รอบปท่ี 1 (ส.ค. 2560 – ส.ค. 2561) 
1.1 พิจารณาโครงสรางในภาพรวมของมหาวิทยาลัยศิลปากรตาม พ.ร.บ. 

มหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ. 2559 กําหนดใหมีสวนงาน 4 ประเภท คือ 
1.1.1 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
1.1.2 สํานักงานอธิการบดี แบงหนวยงานภายในเปนกอง และหนวยงาน

ยอยเปนงาน 
1.1.3 คณะวิชา แบงหนวยงานภายในเปนภาควิชา ไมแบงหนวยงานยอย 

สํานักงานคณบดี และศูนย แบงหนวยงานยอยเปนงาน 
1.1.4 สวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ แบงหนวยงานภายในเปนฝาย 

และสํานักงานผูอํานวยการ โดยมีฐานะเทียบเทากอง 
1.2 พิจารณาการปรับโครงสราง ของสวนงานตางๆ ดังน้ี 

1.2.1 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
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1.2.2 สํานักงานอธิการบดี 
1.2.3 คณะวิชา จํานวน 11 คณะ 
1.2.4 สวนงานท่ีมฐีานะเทียบเทาคณะ จํานวน 3 สวนงาน 

2. รอบปท่ี 2 (ส.ค. 2561 – ส.ค. 2562) 
2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบโครงสรางการแบงสวนงานภายในและ

หนวยงานยอย จํานวน 3 สวนงาน คือ สํานักงานอธิการบดี วิทยาลัยนานาชาติ 
และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวนงานภายใน
และหนวยงานยอย ดังน้ี 

2.2.1 การปรับโครงสรางคณะวิชา การแบงหนวยงานภายใน/หนวยงาน
ยอย จํานวน 12 คณะวิชา  

2.2.2 พิจารณาการเรียกช่ือหนวยงานยอยภายในสํานักงานคณบดีให
เปนไปในทิศทางเดียวกันโดยกําหนดใหมีการเรียกเหมือน หรือแตกตางกัน และ
กําหนดขอบเขตของงานท่ีรับผิดชอบ  

2.2.3 การปรับโครงสรางสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 3 
สวนงาน  

2.2.4 พิจารณาการจัดตั้งศูนยตามยุทธศาสตรและการพัฒนามหาวิทยาลัย
เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี 
ภายใตสํานักงานอธิการบดี จํานวน 3 ศูนย ประกอบดวย  

(1) ศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(2) ศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร  
(3) สํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2.2.5 แนวทางการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงาน (ภาควิชา) 
3. รอบปท่ี 3 (ส.ค. 2562 – ก.พ. 2563) 

- แนวทางการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
(ภาควิชา) (ตอ) 

16. คณะกรรมการยกรางแนวทาง 
การปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร  
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
เปนประธานกรรมการ) 

1. รอบปท่ี 2 (ส.ค. 2561 – ส.ค. 2562) 
1.1 คณะกรรมการชุดน้ีไดรับการแตงตั้งเมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2562 
1.2 ประชุมหารือรวมกันถึงแนวทางการดําเนินงาน ขอคิดเห็นตางๆ และ 

สิ่ ง ท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน หรือประเด็นอ่ืนๆ ใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบ 

1.3 มหาวิทยาลัยจัดทํารางขอบเขตงานเพ่ือการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนิน
การศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัย  

1.4 ฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการ ดังน้ี 
1.4.1 จัดประชุมช้ีแจงผูบริหารของคณะวิชา/หนวยงาน เพ่ือสรางความ

เขาใจถึงความจําเปนท่ีตองเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพรอมในการประเมิน
โดยผูเช่ียวชาญ  

1.4.2 ขอความรวมมือจากคณะวิชา/หนวยงานท่ีเก่ียวของ เสนอช่ือ
บุคลากรเพ่ือเขารวมเปนคณะอนุกรรมการในการดําเนินงาน จํานวน 3 ชุด  

(1) คณะอนุกรรมการดานนโยบายเพ่ือการปฏิรูปมหาวิทยาลัย   
(2) คณะอนุกรรมการดานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(3) คณะอนุกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (Think 

Tank) 
2. รอบปท่ี 3 (ส.ค. 2562 – ก.พ. 2563) 

กํากับติดตาม ใหขอเสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
ในเรื่องตางๆ  
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17. คณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ี 
ของอธิการบดี   
(นายสุมนต สกลไชย  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
เปนประธานกรรมการ) 

1. รอบปท่ี 1 (ส.ค. 2560 – ส.ค. 2561) 
1.1 จัดทํา ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
1.2 จัดทํา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
1.3 จัดทํา ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลของมหาวิทยาลัยฯ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2. รอบปท่ี 2 (ส.ค. 2561 – ส.ค. 2562) 

2.1 จัดทํา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

2.2 พิจารณา ราง แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
3. รอบปท่ี 3 (ส.ค. 2562 – ก.พ. 2563) 

3.1 พิจารณา ราง แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ  

3.2 พิจารณา ราง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 
2562-2566 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

18. คณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ  
(ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
เปนประธานกรรมการ) 

1. รอบปท่ี 1 (ส.ค. 2560 – ส.ค. 2561) 
1.1 จัดทํา ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 

สวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1.2 จัดทํา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ

สวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2. รอบปท่ี 2 (ส.ค. 2561 – ส.ค. 2562) 

2.1 จัดทํา ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับปรับปรุง (ปรับสวนท่ี 1 และสวน
ท่ี 2 (ดานท่ี 1))   

2.2 จัดทํา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

2.3 จัดทํา ราง หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. รอบปท่ี 3 (ส.ค. 2562 – ก.พ. 2563) 

จัดทํา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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19. คณะกรรมการดําเนินการประเมิน
ตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
เปนประธานกรรมการ)    

1. รอบปท่ี 2 (ส.ค. 2561 – ส.ค. 2562) 
1.1 คณะกรรมการชุดน้ีไดรับการแตงตั้งเมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2561 
1.2 พิจารณา ราง กรอบแนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  
1.3 จัดทํา ราง รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป 

พ.ศ. 2561 
2. รอบปท่ี 3 (ส.ค. 2562 – ก.พ. 2563) 

อยูระหวางดําเนินการจัดทํา รายงานผลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ป พ.ศ. 2560-2563  

20. คณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ
และผลงานทางวิชาการในการตอเวลา
ราชการใหแกขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
(ศาสตราจารยเกียรติคณุอรศริิ ปาณินท  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
เปนประธานกรรมการ)  

พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในแตละปงบประมาณ ดังน้ี  

1. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 ราย 
2. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 4 ราย 
3. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 8 ราย 

 

21. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การเสนอขอพระราชทานเหรียญ 
ดุษฎีมาลา เขม็ศิลปวิทยา ของสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ศาสตราจารยกิตติคณุ ดร.บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
เปนประธานกรรมการ) 

1. รอบปท่ี 2 (ส.ค. 2561 – ส.ค. 2562) 
1.1 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ประจําป 2562 ไดรับการแตงตั้ง

เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 
1.2 พิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็ม

ศิลปวิทยา ประจําป 2562 ในสาขามนุษยศาสตร จํานวน 1 ราย และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 
2. รอบปท่ี 3 (ส.ค. 2562 – ก.พ. 2563) 

2.1 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ประจําป 2563 ไดรับการแตงตั้ง
เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563  

2.2 พิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็ม
ศิลปวิทยา ประจําป 2563 ในสาขาวิจิตรศิลป จํานวน 1 ราย และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา  
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สวนท่ี 4 
สรุปผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2560-2563 

 
 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดทิศทาง นโยบาย และกํากับติดตามการทํางานของ
มหาวิทยาลัย และตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศท่ีกําหนดไว รวมถึงตามท่ีไดรับมอบอํานาจจากกระทรวงท่ีเก่ียวของ 
            การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยชุดนี้ ในป พ.ศ. 2560-2563 (ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2560 ถึง
เดือนกุมภาพันธ 2563) สรุปสาระสําคัญไดดังนี้  

1. การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในมาตรา 22 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 

เร่ือง สรุปการดําเนินงาน 
1. กําหนดนโยบายในการบริหาร
มหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย 

พิจารณาใหความเห็นชอบแผนตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัย สวนงาน นําเสนอ พรอมให
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังน้ี 
1. แผนระดับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

(1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 
(2) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอในแตละ

ปงบประมาณดังน้ี 
(2.1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(2.2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(2.3) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(3) แผนพัฒนา City Campus (เมืองทองธานี) มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 10 
ป พ.ศ. 2562-2571 

(4) แผนสงเสริมและสื่อสารภาพลักษณองคกรเชิงรุก  
(5) แผนกลยุทธสงเสริมงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามแนวยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป และรายงานการดําเนินงานสงเสริมสนับสนุนดานการวิจัย นวัตกรรมและ
การสรางสรรค ในรอบป 2562 
2. แผนระดับคณะ ศูนย สํานัก พรอมใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ ตามท่ีคณบดี และ
หัวหนาสวนงานเสนอ (เมื่อคณบดี ผูอํานวยการศูนย สํานัก ไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงแลว จะนําเสนอแผนของสวนงานตอสภามหาวิทยาลัยภายใน 90 วันนับแต
วันท่ีไดรับแตงตั้ง) ซึ่งในชวงสิงหาคม 2560 –กุมภาพันธ 2563 มีจํานวน 10 สวนงาน 
คือ 

(1) แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

(2) แผนพัฒนาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) 

(3) แผนพัฒนาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561-2565  
(4) แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 
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เร่ือง สรุปการดําเนินงาน 
(5) แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
(6) แผนพัฒนาคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562-2565 
(7) แผนพัฒนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562-2565 
(8) แผนพัฒนาหอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร (ตุลาคม 2561 – ตุลาคม 2565) 
(9) แผนพัฒนาคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 

2563-2566 
(10) แผนพัฒนาสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. พิจารณา ราง นโยบายสภามหาวิทยาลัยเพ่ือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระยะ 4 ป พ.ศ. 2563–2566 

2. ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ ตามท่ีมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ เสนอ ดังน้ี 

1. ขอบังคับ จํานวน 37 ฉบับ  
2. ระเบียบ จํานวน 26 ฉบับ  
3. ประกาศ จํานวน 7 ฉบับ 
4. กฎบัตร จํานวน 1 ฉบับ 

3. อ นุ มั ติ หลั กสู ตรการศึ กษา 
และการเป ดสอน รวมท้ังการ
ปรับปรุง การยุบรวมหรือการ
ยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
 
 
 

อนุมัติเก่ียวกับหลักสูตร ตามท่ีสภาวิชาการเสนอ ดังน้ี  
1. การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 378 หลักสูตร  
2. การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร 
จํานวน 96 หลักสูตร  
3. การเปดหลักสูตรใหม จํานวน 16 หลักสูตร  
4. การปดหลักสูตร จํานวน 11 หลักสูตร  
5. การเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ จํานวน 16 หลักสูตร 

4. อนุมัติการใหปริญญา ปริญญา
กิตติมศักดิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติปริญญาในระดับปริญญาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา รวมถึงปริญญากิตติมศักดิ์ ดังน้ี 
1. ปริญญากิตติมศักดิ์  

1.1 ปการศึกษา 2561  
1.1.1 มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ แกนายเอม
มานูเอล ฌ็อง มิเชล เฟรเดริก มาครง ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
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เร่ือง สรุปการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 เห็นชอบรายช่ือผูทรงคณุวุฒิเพ่ือขอรับพระราชทานปรญิญากิตติมศักดิ์ 
จํานวน 3 ราย คือ 
(1) นางจิราภรณ อรัณยะนาค ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาอนุรักษศิลปกรรม 
(2) นายพินิจ สุวรรณะบุณย ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย 

(3) อาจารยจรินทร รอดประเสริฐ ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

1.2 ปการศึกษา 2562 
1.2.1 ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ

จัดการชุมชน แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2 เห็นชอบรายช่ือผูทรงคุณวุฒิเพ่ือขอรับพระราชทานปรญิญากิตติมศักดิ์ 

จํานวน 3 ราย คือ 
(1) นายยอดเยี่ยม  เทพธรานนท ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
(2) นายสถิต กุมาร ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 
(3) พลเรือตรีวีระพันธ วอกลาง ปริญญาดุริยางคศาสตรดษุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาการแสดงดนตรี 
2. อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับตางๆ ตามท่ีสภาวิชาการเสนอ ดังน้ี  

(1) ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 359 ราย 
(2) มหาบัณฑิต จํานวน 1,700 ราย  
(3) ปริญญาบัณฑิต จํานวน 13,603 ราย 

5. อนุมัติการจัดตั้ง การรวม  
และการยุ บ เลิ กส วนงานของ
มหาวิทยาลัย รวมท้ังการแบ ง
หนวยงานภายในของสวนงาน
ดังกลาว 

ใหความเห็นชอบการจัดตั้ง การยุบเลิก การแบงหนวยงานภายในของสวนงาน ดังน้ี  
1. อนุมัติการปรับโครงสรางองคกรของคณะ สวนงานท่ีเทียบเทาคณะดังน้ี 

(1) สํานักงานอธิการบดี 
(2) คณะ สวนงานท่ีเทียบเทาคณะ จํานวน 18 สวนงาน  
(3) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

2. อนุมัติโครงสรางสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   
3. อนุมัติการจัดตั้งหนวยงานตางๆ ดังน้ี 

(1) โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

(2) ศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University 
Food Innovation Hub (SU-FIH) 

(3) ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
(4) ศูนยตามยุทธศาสตรและการพัฒนามหาวิทยาลัยเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจ

เฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี ภายใตสํานักงานอธิการบดี จํานวน 
3 ศูนย ประกอบดวย  
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เร่ือง สรุปการดําเนินงาน 
(4.1) ศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(4.2) ศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(4.3) สํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6. อนุมัติการตั้งงบประมาณ
รายรับและอนุมัติงบประมาณ
รายจายของมหาวิทยาลัย 

อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ในแตละปงบประมาณ ดังน้ี  
1. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.1 งบประมาณรายรับจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 
1,794,190,380 บาท และงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จํานวน 1,900,513,360 บาท  

1.2 งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(เพ่ิมเติม) จํานวน 33,346,700  บาท  
2. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.1 งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 
2,039.0987 ลานบาท 

2.2 งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม) 
จํานวน 32,365,300 บาท  
3. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 
2,047.1668 ลานบาท 

7. พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
อธิการบดี  ศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารยพิเศษ  

สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารย
พิเศษ ดังน้ี 
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

เห็นชอบรายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (แทนตําแหนงท่ีวางลง) 
จํานวน 1 ราย คือ นายบุญชัย เบญจรงคกุล และใหดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป 
2. อธิการบดี  

เห็นชอบผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีตามท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ คือ 
ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช และใหดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป 
3. ศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ 

เห็นชอบรายช่ือผูสมควรไดรับแตงตั้งเปนศาสตราจารย จํานวน 8 ราย และ
ศาสตราจารยพิเศษ จํานวน 1 ราย ตามท่ีสภาวิชาการเสนอ และใหดําเนินการตาม
ข้ันตอนเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป  

(3.1) ศาสตราจารย จํานวน 8 ราย 
ชื่อ สกลุ สาขา/สังกัดคณะ 

(1) รศ.ฐิติพัฒน ประทานทรัพย สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

(2) รศ.ดร.ปราณีต  โอปณะโสภิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร   
คณะเภสัชศาสตร 

(3) รศ.ปริญญา ตันติสุข สาขาวิชาทัศนศิลป  
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ 
ภาพพิมพ 

(4) รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย สาขาวิชาพลศึกษา สุขศึกษาและ
นันทนาการ คณะศกึษาศาสตร 

(5) รศ.ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  
คณะอักษรศาสตร 

 

 รายงานการประมวลผลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลยัศิลปากร ป พ.ศ. 2560 – 2563    |    26 



เร่ือง สรุปการดําเนินงาน 
ชื่อ สกลุ สาขา/สังกัดคณะ 

(6) รศ.สมชาติ จึงสิริอารักษ สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

(7) รศ.สมคิด จิระทัศนกุล สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

(8) รศ.บาหยัน อ่ิมสําราญ สาขาวิชาภาษาไทย  
คณะอักษรศาสตร 

(3.2) ศาสตราจารยพิเศษ จํานวน 1 ราย คือ  
ชื่อ สกลุ สาขา/สังกัดคณะ 

(1) รศ.เสนอ นิลเดช สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

 

8. แตงตั้งรองอธิการบดี คณบดี 
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ  
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และผูชวยศาสตราจารย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สมัย ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ดํารงตําแหนงอธิการบดี   
เห็นชอบแตงตั้งรองอธิการบดี จํานวน 1 ราย ตามท่ีอธิการบดีเสนอ (แทน ผศ.ดร.

ไธพัตย ภูชิสสชวกรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ ท่ีขอลาออก 
จากตําแหนง) ดังน้ี 

ชื่อ สกลุ  ดํารงตําแหนง 
(1) ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

2. สมัย ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ดํารงตําแหนงอธิการบดี   
2.1 อนุมัติกรอบตําแหนงรองอธิการบดี จํานวน 10 ตําแหนง 
2.2 อนุมัติกรอบตําแหนงผูชวยอธิการบดี จํานวน 18 ตําแหนง 
2.3 เห็นชอบแตงตั้งรองอธิการบดี ตามท่ีอธิการบดีเสนอ ดังน้ี 
(1) ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร 
(2) ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 
(3) อ.อํามฤทธ์ิ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
(4) อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
(5) รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือ

สังคม 

(6) ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
(7) อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง 
(8) ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุร ี
(9) อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
(10) รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย 

3. แตงตั้งคณบดี หัวหนาสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหา
เสนอ จํานวน 10 ราย คือ 

ชื่อ สกลุ  ดํารงตําแหนง 
(1) ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
(2) ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(3) รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
(4) ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
(5) ผศ.ดร.นนท คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
(6) ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร 
(7) ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
(8) ผศ.ณัฐพร กาญจนภูม ิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
(9) อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป 
(10) ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
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เร่ือง สรุปการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เห็นชอบรายช่ือผูสมควรไดรับแตงตั้งเปนศาสตราจารยเกียรติคุณ ดังน้ี 
4.1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 2 ราย 

ชื่อ สกลุ  ภาควิชา/คณะ 
(1) ศ.ปริญญา ตันติสุข ภาควิชาศิลปะไทย  

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ 
ภาพพิมพ 

(2) ศ.ดร.เสริม จันทรฉาย ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 
4.2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 4 ราย 

ชื่อ สกลุ  ภาควิชา/คณะ 
(1) ศ.วิโชค มุกดามณ ี ภาควิชาจิตรกรรม  

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ 
ภาพพิมพ 

(2) ศ.สัญชัย สุวังบุตร ภาควิชาประวัติศาสตร  
คณะอักษรศาสตร 

(3) ศ.อนันตชัย เลาหะพันธุ ภาควิชาประวัติศาสตร  
คณะอักษรศาสตร 

(4) ศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ ภาควิชาคณิตศาสตร  
คณะวิทยาศาสตร 

5. เห็นชอบการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตามท่ีสภาวิขาการเสนอ ดังน้ี  
(1) ศาสตราจารย จํานวน 19 ราย และศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ จํานวน 1 ราย 
(2) รองศาสตราจารย จํานวน 51 ราย  
(3) ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 149 ราย   

9. แตงตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือกระทํา
การใดๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของ
สภามหาวิทยาลัย รวมท้ังมอบ
อํ า น า จ ใ ห ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคล
ดังกลาวทําการแทนแลวรายงานให
สภามหาวิทยาลัยทราบ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการ ชุดตางๆ ซึ่งเปนตามท่ีกําหนดใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 ตามระเบียบ ขอบังคับ รวมถึงตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
เพ่ือชวยกลั่นกรอง ใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตอการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย อาทิ  

(1) คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  

(2) คณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงาน  
(3) คณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร  
(4) คณะกรรมการกลั่นกรองนโยบายเพ่ือการขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัย 

ของสภามหาวิทยาลัย  
(5) คณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานบริหาร เพ่ือการขับเคลื่อน และ

พัฒนามหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัย  
(6) คณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานวิชาการและวิจัย เพ่ือการขับเคลื่อน 

และพัฒนามหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัย 
(7) คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ

การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
(8) คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ

ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
2. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี 
3. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี/หัวหนาสวนงานท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 10 สวนงาน คือ  

(1) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะโบราณคดี   
(2) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ  
(3) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
(4) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
(5) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร  
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เร่ือง สรุปการดําเนินงาน 
(6) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการหอศิลป  
(7) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะอักษรศาสตร 
(8) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  
(9) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร  
(10) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีฯ 

10. ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดี 
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

1. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ี
ของอธิการบดี  

สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณะกรรมการไดดําเนินการ
และเสนอเรื่องใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความ
เห็นชอบ ดังน้ี  

1.1 เห็นชอบ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 

(1) คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

(2) คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.2 เห็นชอบ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 

(1) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(2) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561       
2. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน  

สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ี
มีฐานะเทียบเทาคณะ คณะกรรมการไดดําเนินการและเสนอเรื่องใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ ดังน้ี  

2.1 เห็นชอบ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานฯ 
ดังน้ี 

(1) คูมือ การตดิตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

(2) การปรับคูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 (ดานท่ี 1) รวมท้ังคานํ้าหนัก)   

(3) คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.2 เห็นชอบ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงานฯ ดังน้ี 

(1) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

(2) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(3) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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เร่ือง สรุปการดําเนินงาน 
11. รับรองรายงานประจําปของ
มหาวิทยาลัย 

รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
1. รายงานประจําป มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559-2560 (ป
การศึกษา 2559) และรายงาน Good University Report 2017 
2. รายงานประจําป มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2560-2561 (ป
การศึกษา 2560 : 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) และรายงาน Good University Report 2018 

 
 
 
 
 
 
2. การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบ ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ 

เร่ือง สรุปการดําเนินงาน 
1. แผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย 

(ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยแผนอัตรากําลัง
บุคลากร การกําหนดกรอบอัตรา 
กําลังบุคลากร และการบริหาร
กรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2561) 

1. อนุมัติแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (สวนตอขยายจากแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 
2556-2561))  
2. อนุมัติแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2563–2566 

2. การกําหนดนโยบาย เปาหมาย 
ผลสัมฤทธ์ิ ของคณะ สวนงานท่ี
เ รี ย ก ช่ื อ อ ย า ง อ่ื น ท่ี มี ฐ า น ะ
เ ที ย บ เ ท า ค ณ ะ  เ พ่ื อมอบ ให
คณะกรรมการสรรหานําไปใช
ประกอบการสรรหาฯ 

(ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วาดวยการสรรหาคณบดี 
พ . ศ .  2 5 6 0  แ ล ะ ข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการ
สรรหาหัวหน าส วนงานท่ี เรียก 
ช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
พ.ศ. 2560) 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดนโยบาย เปาหมาย ผลสัมฤทธ์ิ ของคณะ สวนงานท่ี
เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ท่ีจะดําเนินการสรรหาคณบดี หัวหนาสวน
งาน เพ่ือมอบใหคณะกรรมการสรรหานําไปใชประกอบการสรรหาฯ  
ในชวงสิงหาคม 2560 –กุมภาพันธ 2563 มีจํานวน 11 สวนงาน คือ 

(1) คณะโบราณคดี  (2) คณะวิศวกรรมศาสตรฯ  
(3) บัณฑิตวิทยาลัย  (4) คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
(5) คณะดุริยางคศาสตร  (6) หอศิลป  
(7) คณะอักษรศาสตร  (8) สํานักหอสมุดกลาง  
(9) คณะศึกษาศาสตร  (10) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
(11) วิทยาลัยนานาชาติ 

3. การอุทธรณรองทุกข 
 

เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาเรือ่งอุทธรณและรองทุกขท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รองมา จํานวน 3 ราย  ตามท่ีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขเสนอมา 

4. การพิจารณาเงินเดือนของผู
ดํารงตําแหนงผูบริหาร 

(ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนข้ัน
ต่ํ า ข้ันสูง เ งินประจําตําแหน ง 
ค าตอบแทน และหลัก เกณฑ
วิ ธี กา รจ า ย  ฉ บับลง วัน ท่ี  22 
กันยายน 2559) 

เห็นชอบอัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนงของผูดํารงตําแหนงผูบริหาร ดังน้ี 
1. อธิการบดี คือ ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช  
2. รองอธิการบดี  

2.1 สมัย ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ดํารงตําแหนงอธิการบดี  
     พิจารณาอัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนง รองอธิการบดี จํานวน 1 ราย 
2.2 สมัย ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ดํารงตําแหนงอธิการบด ี 
     พิจารณาอัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนง รองอธิการบดี จํานวน 10 ราย 

3. คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  
3.1 พิจารณาอัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนง ของคณบดี ผูอํานวยการศูนย 

สถาบัน สํานัก ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งไดรับแตงตั้งตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2530 และยังคงดํารงตําแหนงดังกลาวตอไป ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
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เร่ือง สรุปการดําเนินงาน 
ศิลปากร พ.ศ. 2559 จํานวน 8 ราย 

3.2 พิจารณาอัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คณบดี ผูอํานวยการ ท่ีไดรับการ
แตงตั้งใหม จํานวน 10 ราย 

   

 

 

 

 

3. การปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ รวมถึงท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เร่ือง สรุปการดําเนินงาน 
1. การทําขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันในตางประเทศ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ดังน้ี 

ประเทศ จํานวน (สถาบัน) 
1. ประเทศญี่ปุน 5 
2. ประเทศนิวซีแลนด 1 
3. ราชอาณาจักรโมร็อคโค 1 
4. ราชอาณาจักรสเปน 1 
5. สมาพันธรัฐสวิส 2 
6. สหพันธรัฐมาเลเซยี   6 
7. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 2 
8. สหรัฐอเมริกา   3 
9. สาธารณรัฐเกาหล ี 2 
10. สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 2 
11. สาธารณรัฐประชาชนจีน 9 
12. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 
13. สาธารณรัฐโปแลนด 1 
14. สาธารณรัฐฝรั่งเศส  1 
15. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 3 
16. สาธารณรัฐออสเตรีย 1 
17. สาธารณรัฐอิตาล ี 3 
18. สาธารณรัฐอินเดีย 1 
19. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1 
20. UNESCO 1 

รวม  47  

2 .  การแต งตั้ งคณะกรรมการ
พิจารณาการตออายุราชการ และ
พิจารณาอนุมัติการตอเวลาราชการ
ของอาจารย 

1. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการฯ ในแตละ
ปงบประมาณ ดังน้ี 

(1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. เห็นชอบการตอการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร สายวิชาการ ในแตละ
ปงบประมาณ ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการฯ เสนอ
ดังน้ี 
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เร่ือง สรุปการดําเนินงาน 
(1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 ราย คือ  

ชื่อ สกลุ  ภาควิชา/คณะ 
(1) รศ.ดร.อุบล เทศทอง ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 
 
(2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 4 ราย คือ 

ชื่อ สกลุ  ภาควิชา/คณะ 
(1) รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา  
 

สาขาวิชาการจัดการชุมชน 
คณะวิทยาการจัดการ 

(2) รศ.บาหยัน อ่ิมสําราญ 
 
(อยูระหวางการเสนอขอกําหนด
ตําแหนงศาสตราจารย) 
 

สาขาวิชาภาษาไทย  
คณะอักษรศาสตร 
(จะตอการจ างได เมื่ อมีพระราช
โองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารง
ตํ าแหน งศาสตราจารย  กอนสิ้ น
ปงบประมาณท่ีจะเกษียณอายุ (30 
กันยายน 2561)) 

(3) ผศ.ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ 
 
(อยูระหวางการเสนอขอกําหนด
ตําแหนงรองศาสตราจารย) 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
(จะตอการจางไดเมื่อมีคําสั่งแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 
กอนสิ้นปงบประมาณท่ีจะเกษียณ 
อายุ (30 กันยายน 2561)) 

(4) ผศ.ดร.รุจิโรจน อนามบุตร 
 
(อยูระหวางการเสนอขอกําหนด
ตําแหนงรองศาสตราจารย) 

สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
(จะตอการจางไดเมื่อมีคําสั่งแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 
กอนสิ้นปงบประมาณท่ีจะเกษียณ 
อายุ (30 กันยายน 2561)) 

(3) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 8 ราย คือ 
ชื่อ สกลุ  ภาควิชา/คณะ 

(1) รศ.ดร.กฤษณา หงษอุเทน ภาควิชาทฤษฎีศิลป   
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ 

(2) รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ ดานกิตติกุล   ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

(3) รศ.สมคิด จิระทัศนกุล 
 
(อยูระหวางการเสนอขอโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย) 

ภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
(จะตอการจ างได เมื่ อมีพระราช
โองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารง
ตํ าแหน งศาสตราจารย  กอนสิ้ น
ปงบประมาณท่ีจะเกษียณอายุ (30 
กันยายน 2562)) 

(4) รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
(5) รศ.ดร.สุดา ตระการเถลิงศักดิ์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร 
(6) รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร ภาควิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร 
(7) รศ.ดร.มานี เหลืองธนะอนันต ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

คณะเภสัชศาสตร 
(8) รศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร  
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เร่ือง สรุปการดําเนินงาน 
3. การพิจารณารายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
      

พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ดังน้ี 
1. เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในแตละ
ปการศึกษา ดังน้ี 

(1) ประจําปการศึกษา 2559  
(2) ประจําปการศึกษา 2560 
(3) ประจําปการศึกษา 2561 

2. เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ใน
แตละปการศึกษา ดังน้ี 

(1) ประจําปการศึกษา 2559  
(2) ประจําปการศึกษา 2560 

3. เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประจําปการศึกษา 2561 และผลลัพธตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
4. เห็นชอบการกําหนดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร            
คณะ/หนวยงาน และสถาบัน โดยใชเกณฑมาตรฐานสากล ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ คือ 

(1) กําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยใช
เกณฑ AUN-QA เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2562-2564 (รายช่ือหลักสูตรและปท่ีเริ่มใช
เกณฑฯ) 

(2) กําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/หนวยงานและระดับ
สถาบัน โดยใชเกณฑ EdPEx ท่ัวท้ังองคกร ตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป   

4. รายช่ือผูสมควรไดรับแตงตั้งเปน
ผูทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑเทียบเคียง
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะ 
และการออกแบบ 

พิจารณารายช่ือผูสมควรเปนผูทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุม
สาขาวิชาศิลปะ และการออกแบบ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ดังน้ี 
1. เห็นชอบรายช่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑ
เทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จํานวน 4 ราย 
2. เห็นชอบรายช่ืออาจารยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ เพ่ือแตงตั้ง
เปนผูทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะ และการ
ออกแบบ จํานวน 21 ราย  

5. การขอขยายระยะเวลาการ 
ศึกษา 

เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือรอการ
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562 จํานวน 
7 ราย ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ  

หมายเหตุ  1. รายละเอียดการปฏิบัติหนาท่ีในรอบปท่ี 1 (สิงหาคม  2560 – สิงหาคม 2561) ตามภาคผนวก 2 หนา 64 
            2. รายละเอียดการปฏิบัติหนาท่ีในรอบปท่ี 2 (สิงหาคม  2561 – สิงหาคม 2562) ตามภาคผนวก 2 หนา 70 
              3. รายละเอียดการปฏิบัติหนาท่ีในรอบปท่ี 3 (สิงหาคม  2562 – กุมภาพันธ 2563) ตามภาคผนวก 2 หนา 77 
 

 รายงานการประมวลผลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลยัศิลปากร ป พ.ศ. 2560 – 2563    |    33 



สวนท่ี 5 
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

 
             สภามหาวิทยาลัยศิลปากรใหความสําคัญกับการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย โดยได
ดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
ทราบความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางานของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย และการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน 
             สภามหาวิทยาลัยชุดนี้เขามาปฏิบัติหนาท่ีเม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 และเม่ือปฏิบัติหนาท่ีครบ              
1 ป (21 สิงหาคม 2560 – 20 สิงหาคม 2561) สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 12 
กันยายน 2561 ไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 
2561 โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ ซ่ึงได
ดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้ 
 
1. รอบปท่ี 1 (21 สิงหาคม 2560 – 20 สิงหาคม 2561) 
      1.1 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2561 (วันท่ี 21 สิงหาคม 2560 – 20 
สิงหาคม 2561) มีข้ันตอนการดําเนินการ และสรุปผลการประเมินฯ ไดดังนี้ 

การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2561 
1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพ่ือใหทราบความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 1.2 รับทราบปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย และผูเก่ียวของทุกฝายใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  
      2.1 ชวงเวลาการเก็บขอมูล 
 2.1.1 เก็บขอมูลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย ในชวงวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 – 20 สิงหาคม 2561  
 2.1.2 เก็บขอมูลจากนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 29 คน ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ (รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ) จํานวน 22 คน ซึ่งจํานวนดังกลาวเปนขอมูล ณ วันท่ี 24 ตุลาคม 2561  
      2.2 กําหนดกรอบแนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ใน 5 มิติ คือ  
 มิติท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย อาทิ การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยในการกําหนดทิศทาง
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย และถายทอดสูมหาวิทยาลัย  
 มิติท่ี 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย อาทิ ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย การทํางานของฝาย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 มิติท่ี 3 การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย อาทิ การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ความ
เหมาะสมขององคประกอบของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
 มิติท่ี 4 การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 มิติท่ี 5 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร อาทิ ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับ
ผูบริหาร และสวนงานตางๆ          
 2.3 วิธีการเก็บขอมูลมี 2 วิธี คือ 
 2.3.1 การสนทนากลุม โดยเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย
ท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ มาสนทนากลุมในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 -12.00 น. 
โดยแบงกลุมการสนทนาเปน 4 กลุม เพ่ือใหแตละกลุมไดสะทอนมุมมอง และแสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะโดยอิสระ ดังน้ี  
 กลุมท่ี 1 กลุมนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และนายกสมาคม
นักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 17 คน มารวมสนทนากลุม 10 คน คิดเปนรอยละ 58.82 
       กลุมท่ี 2 กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร และอธิการบดี จํานวน 7 คน มารวม
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สนทนากลุม 4 คน คิดเปนรอยละ 57.14 
 กลุมท่ี 3 กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา และประธานสภาคณาจารยและ
พนักงาน จํานวน 5 คน มารวมสนทนากลุม 2 คน คิดเปนรอยละ 40.00  
       กลุมท่ี 4 ผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ (รองอธิการบดี 
คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก) จํานวน 22 คน มารวมสนทนากลุม 15 คน คิดเปนรอยละ 68.18 
 2.3.2 การตอบแบบสอบถาม  
 (1) ผูตอบแบบสอบถาม คือ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 29 คน 
 (2) ลักษณะของแบบสอบถาม เปนมาตราสวนประมาณคา 5 สเกล ประเมินใน 6 ดาน มีขอคําถาม
จํานวนรวม 31 ขอ และคําถามปลายเปดเพ่ือใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (3) คณะกรรมการไดจัดทําขอมูลประกอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใชประกอบการ
ตอบแบบสอบถาม และการสนทนากลุม อาทิ ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย การดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ขอมูลสถิติเก่ียวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใหการแสดงความ
คิดเห็น การใหขอเสนอแนะอยูบนพ้ืนฐานของขอมูล และความเขาใจท่ีตรงกัน 
 (4) วิธีการตอบแบบสอบถาม  
 (4.1) สํานักงานสภามหาวิทยาลัยสงแบบสอบถาม พรอมเอกสารขอมูลประกอบการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัย  
 (4.2) ผูตอบแบบสอบถามอานขอคําถามในแบบสอบถาม และเอกสารขอมูลประกอบการประเมิน
ตนเองของสภามหาวิทยาลัย แลวพิจารณาตอบแบบสอบถาม เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จแลวใหสงคืนสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย ภายในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 
 2.4 สรุปการเก็บขอมูล 
 2.4.1 การตอบแบบสอบถาม มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอบแบบสอบถาม จํานวน 21 คน จากท้ังหมด 29 
คน คิดเปนรอยละ 72.41  
 2.4.2 การสนทนากลุม มีผูเขารวมจํานวน 31 คน จากท้ังหมด 51 คน คิดเปนรอยละ 60.78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานท่ี ขอท่ี 
1. ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 1-6 
2. การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และการกํากับติดตามการ
ดําเนินการตามมติของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

7-10 

3. การทํางานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 11-15 
4. คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลยัแตงตั้ง 16-19 
5. การปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  20-27 
6. ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบรหิาร 28-31 
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3. สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
      3.1 สรุปขอมลูจากการตอบแบบสอบถาม 
 คะแนนเฉลี่ยการประเมนิตนเองของสภามหาวิทยาลยัในภาพรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.01) โดยดาน
ท่ี 3 การทํางานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลยั มีคะแนนเฉลี่ยสูงเปนลําดับแรก (คะแนนเฉลี่ย 4.21) รองลงมา คือ ดานท่ี 
6 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร (คะแนนเฉลี่ย 4.10) และดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยในลําดับสุดทาย คือ 
ดานท่ี 2 การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลยั และการกํากับติดตามการดําเนินการตามมติของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
(คะแนนเฉลี่ย 3.58)   
     3.2 สรุปขอมูลจากการสนทนากลุม  
            มิติท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย  
 (1) สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบาย และมีการเผยแพรในระดับหน่ึง แตในระดับของบุคลากร
สวนใหญจะไมทราบ จึงควรเผยแพรนโยบายของสภามหาวิทยาลัยใหผูบริหาร บุคลากรรับทราบใหมากข้ึน และควรทบทวน
นโยบายอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยการดําเนินการควรมีการ
วิเคราะห SWOT ขอมูลท่ีรอบดานและใหบุคลากรมีสวนรวมดวย 
                      (2) การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สวนงาน รวมท้ังการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี หัวหนาสวนงาน มีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริง จึงมี
ประสิทธิภาพดีพอสมควร ท้ังน้ีควรมีกลไกท่ีจะเช่ือมโยงขอมูลของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลในระดับของ
มหาวิทยาลัย และสวนงาน เพ่ือใหการทํางานมีประโยชนมากข้ึน และควรนําผลจากการประเมินไปสูการใหความชวยเหลือ 
การแกปญหาของคณะวิชา สวนงาน ท่ีเปนรูปธรรม รวมท้ังควรเพ่ิมชองทางการมีสวนรวม การสื่อสาร ประชาสัมพันธกับผูท่ีจะ
มาใหขอมูลในการติดตาม และประเมินผลฯ ใหมากข้ึน 
          (3) ดานวิชาการ นักศึกษา สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญ และมีความหวงใยเรื่องการผลิตบัณฑิต การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ดานกายภาพ การบริการนักศึกษา สภามหาวิทยาลัยจึงควรมีบทบาทในการขับเคลื่อน การใหทิศทาง 
และการสนับสนุนการดําเนินงานใหมากข้ึน รวมท้ังการกํากับ ติดตามและใหมหาวิทยาลัยมีการรายงานเรื่องน้ีอยางตอเน่ือง  
 (4) การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สภามหาวิทยาลัยควรชวยผลักดัน และวางกลไกในการ
กํากับติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย เพ่ือชวยใหเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ อาทิ ให
มหาวิทยาลัยจัดทํา timeline เปาหมายการทํางานในแตละเรื่องใหชัดเจน  
 (5) ระเบียบ ขอบังคับ ควรใหมหาวิทยาลัยไปจัดทํากลไกข้ันตอน ชองทาง การรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาคม ใหชัดเจน และสื่อสารใหประชาคมทราบ เพ่ือการมีสวนรวม และเพ่ือใหการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เปนไปดวยความรอบคอบมากข้ึน 
 (6) การบริหารจัดการ ดานการสื่อสาร ฐานขอมูล สภามหาวิทยาลัยควรชวยผลกัดันการปรับระบบการ
บริหารจัดการใหทันสมัย มีความเช่ือมโยงกัน อาทิ การสื่อสารเชิงรุก ฐานขอมูลมีความเช่ือมโยงกัน สามารถเขาถึงขอมูลท่ี
สะดวก รวดเร็ว มีความเขาใจตรงกัน  
 (7) การสรรหาหัวหนาสวนงาน ควรมีกลไกการตรวจสอบขอมูล เพ่ือใหคณะกรรมการสรรหาไดรับ
ขอมูลท่ีถูกตอง และควรมีฐานขอมูลท่ีเก็บขอมูลเก่ียวกับประวัติบุคลากร ผูบริหารกรณีถูกสอบสวน/ตรวจสอบ/รองเรียน เพ่ือ
ใชประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดวย 
            มิติท่ี 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย   
 (1) การประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนละ 1 ครั้ง มีความเหมาะสม บรรยากาศการประชุมดีข้ึน และใช
เวลาในการประชุมนอยลง ท้ังน้ีควรบริหารจัดการเวลาในแตละวาระใหเหมาะสมมากข้ึน  
 (2) เอกสารประกอบการประชุมมีคอนขางมาก ควรลดลง เนนการใช QR Code เทคโนโลยี ใหมากข้ึน 
รวมท้ังควรปรับปรุงแฟม พ.ร.บ. ใหใชไดสะดวกและงายข้ึน 
 (3) วาระเชิงนโยบายยังมีนอยเกินไป ควรเพ่ิมวาระเชิงนโยบาย และใหเวลากับการพิจารณา อภิปราย 
หารือเชิงนโยบายใหมากข้ึน อาทิ ปรับใหวาระเชิงนโยบายไปเปนวาระตนๆ บริหารจัดการเวลาเพ่ือใหมีเวลาในการพิจารณาให
ขอเสนอแนะเรื่องเชิงนโยบายใหมากข้ึน  
 (4) สถานท่ีจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนใหญจัดท่ีตลิ่งชัน ควรเปลี่ยนสถานท่ีบาง อาทิ ไปท่ีคณะ
วิชาตางๆ เพ่ือใหคณะไดมีโอกาสนําเสนอผลงาน ความกาวหนา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดเขาใจบริบทของแตละคณะ
วิชามากข้ึน 
 มิติท่ี 3 การทําหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
                     (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนหน่ึงไมเขาใจบริบทของมหาวิทยาลัย สวนงาน ทําใหการให
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา การขับเคลื่อนบางเรื่องไมสามารถดําเนินการได จึงควรมีการศึกษาขอมูลอยางรอบดานกอนการ
กําหนดนโยบายหรือใหขอเสนอแนะตางๆ  
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 (2) การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยในบางครั้งทําเสมือนเปนผูบริหาร
มหาวิทยาลัย อาทิ ลงมาปฏิบัติงานเอง 
 (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรใหเวลากับการทํางานใหสภามหาวิทยาลัยมากข้ึน 
 (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรมีการหารือพูดคุยเรื่องนโยบายใหมากข้ึน 
            (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรทําหนาท่ีชวยจัดหาทุน/สนับสนุนเรื่องการจัดหางบประมาณได
อยางเปนรูปธรรม    
          มิติท่ี 4 การพัฒนาตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ควรไปรับการอบรมแนวทางการทํางาน และมาตรฐานตางๆ จากองคกรสมาคมหรือสมาคมวิชาชีพ 
อาทิ ก.ล.ต. IOD สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย รวมท้ังในตางประเทศท่ีมีหลักสูตร เชน สิงคโปร อังกฤษ และ
จรรยาบรรณตางๆ ท่ีกรรมการควรทราบในการปฏิบัติหนาท่ี 
         มิติท่ี 5 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร โดยภาพรวมดี มีความรวมมือในการทํางานด ี
โดยควรเพ่ิมในเรื่องดังน้ี  
 (1) ใหความสําคัญกับการจัดประชุมระดมความคิดระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยให
มากข้ึน เพราะจะไดแนวคิดใหมๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพ่ือนํามาพัฒนามหาวิทยาลัย สวนงาน โดยหัวขอใน
การประชุมระดมความคิด ควรมาจากท้ังความคิดริเริ่มของสภามหาวิทยาลัย และผูบริหาร  
 (2) ขอเสนอแนะ ผลจากการประชุมระดมความคิด สภามหาวิทยาลัยควรกํากับติดตามอยางตอเน่ือง 
เพ่ือใหการดําเนินการเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และควรดําเนินการอยางตอเน่ืองแมมีการเปลี่ยนผูบริหารหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยชุดใหม  
4. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
      4.1 การสื่อสาร ควรปรับปรุงวิธีการสื่อสาร การถายทอดขอมูลนโยบายภายในองคกรในทุกระดับ โดยในระดับของสภา
มหาวิทยาลัยควรนําเทคโนโลยีมาชวยในการสื่อสารใหมากข้ึน อาทิ  
            (1) การสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน อาทิ เว็บไซต กลุม Line Facebook  
 (2) หลังการประชุมสภามหาวิทยาลัยในแตละครั้ง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ควรสรุปผลการประชุม 
และนําเสนอผานชองทางตางๆ อาทิ การสรุปหรือแถลงผลการประชุมผานสื่อออนไลน 
 4.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย    
            (1) ควรเพ่ิมวาระเชิงนโยบาย อาทิ การนําเรื่องท่ีมีการแสดงความคิดเห็น อภิปราย พิจารณากําหนดเปนวาระ
เชิงนโยบาย ตามความเหมาะสม 
            (2) ควรมีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรไปตามสวนงานหรือวิทยาเขตตางๆ 
      4.3 ความเขมแข็งของสภามหาวิทยาลัย อาทิ เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบขอบังคับ ระเบียบ ประกาศแลว จะตอง
มีความจริงจังในการใหนําไปบังคับใชในระยะหน่ึงกอน และเมื่อพบปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ในเรื่องใด จึงนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาปรับแกไข เพ่ือใหมีความเช่ือมั่นตอการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
      4.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัย อาทิ ควรสงเสริมใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความเขาใจ
บริบทของมหาวิทยาลัยและสวนงานใหมากข้ึน เชน การเชิญไปรวมใหขอเสนอแนะแผนพัฒนาสวนงาน  
      4.5 ทํางานของคณะกรรมการชดุตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง กรณีการกลั่นกรองเรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ในเรื่องน้ันๆ เก่ียวของกับคณะกรรมการหลายชุด ควรหากลไกเพ่ือใหการพิจารณามีความรวดเร็ว ลดข้ันตอนการทํางาน อาทิ ตั้ง
เปนคณะกรรมการชุดพิเศษ หรือเชิญประชุมรวมกัน  
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 1.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 ไดพิจารณา ราง 
รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2561 แลว มีมติโดยสรุป คือ เห็นชอบ ราง รายงาน
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561 ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอ โดยมีขอสังเกต 
ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี ้
 1. สภามหาวิทยาลัยควรแตงต้ังคณะกรรมการเชิงยุทธศาสตรท่ีจะชวยขับเคลื่อนงานเชิง
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใหการทํางาน การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยมีความเขมแข็ง 
และชัดเจนมากข้ึน นอกจากนั้นยังเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย และสวนงานตางๆ ดวย  
 โดยคณะกรรมการชุดนี้ใหนายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ สวนกรรมการ
ทานอ่ืนๆ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามความเหมาะสม และเสนอรายชื่อกรรมการฯ ใหสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  
 2. ควรจัดเวทีเสวนาเปนกลุมเล็กๆ โดยเชิญวิทยากรจากสถาบันท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีมาถายทอด
แนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน การขับเคลื่อนนโยบายตางๆ แลวนํามาปรับใชกับสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 3. หลังการประชุมสภามหาวิทยาลัย ใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สรุปสาระสําคัญของการ
ประชุม แลวอาจจะจัดทําเปนคลิปวิดีโอ หรืออ่ืนๆ นําไปเผยแพรผานชองทางตางๆ อาทิ Facebook 
YouTube ฯลฯ  เพ่ือเพ่ิมชองทางการสื่อสาร การถายทอดการทํางานของสภามหาวิทยาลัยใหบุคลากร 
นักศึกษา ไดรับทราบ และสามารถเขาถึงขอมูลไดมากข้ึน    
 4. ควรใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยยอนหลังประมาณ 2-3 เดือนมาสรุปประเด็น และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือติดตาม
การทํางาน หรือใหขอเสนอแนะตอไป  
 
 1.3 มหาวิทยาลัยไดนําขอสังเกต และขอเสนอแนะ ของสภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการแลว สรุปดังนี้ 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ การดําเนินการ 
1 .  ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ว ร แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการเชิงยุทธศาสตรท่ีจะชวย
ขับเคลื่ อนงานเ ชิ งนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย เ พ่ือใหการทํางาน การ
กําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยมี
ค วาม เข มแ ข็ ง  แล ะ ชัด เ จนมาก ข้ึ น 
นอกจากน้ันยังเปนประโยชนตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และสวนงานตางๆ ดวย  

โดยคณะกรรมการชุดน้ีใหนายกสภา
มหาวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ สวน
กร ร มก า ร ท า น อ่ื นๆ  ให น า ยก ส ภ า
มหาวิทยาลัยพิจารณาตามความเหมาะสม 
และเสนอรายช่ือกรรมการฯ ใหสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้ง
ตอไป 

                  

1. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2562 
ไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประกอบดวยผูมีตําแหนงและรายช่ือ ดังน้ี 

1) นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีปรึกษา 
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ท่ีปรึกษา 
3) คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ประธานกรรมการ 

4) นายสุมนต สกลไชย 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

5) นายปญญา วิจินธนสาร 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

6) นายอภิสิทธ์ิ ไลสัตรูไกล 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

7) นายอนนต สิริแสงทักษิณ 
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

กรรมการ 

8) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
9) ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง 
  คณบดีคณะจิตรกรรมฯ 

กรรมการ 
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ขอสังเกต ขอเสนอแนะ การดําเนินการ 
10) ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

กรรมการ 

11) ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย เผาทองจีน 
  ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 

กรรมการ 

12) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
และเลขานุการ 

13) ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร กรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

14) ผูอํานวยการกองแผนงาน ผูชวยเลขานุการ 
15) นางสาวศวัสศนันท ชีพชูเชาวน ผูชวยเลขานุการ 

2. ขณะน้ีคณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร อยูระหวาง 
การดําเนินงาน และกํากับ ติดตามใหขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง 
และรายงานการดําเนินงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะๆ   

2. ควรจัดเวทีเสวนาเปนกลุมเล็กๆ โดย
เชิญวิทยากรจากสถาบันท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี
ม า ถ า ย ท อ ด แ น ว คิ ด  แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณการทํางาน การขับเคลื่อน
นโยบายตางๆ แลวนํามาปรับใชกับสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มีการจัดกิจกรรมเสวนา/ระดมความคิด การเชิญวิทยากรมาใหความรู
แลกเปลี่ยนแนวคิด แนวปฏิบัติท่ีดี อาทิ  
1. วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยไดเชิญ รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร 
คําฝอย รองอธิการบดีฝายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง มาบรรยายเรื่อง University Reform ใหผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยไดฟงเพ่ือใหทราบข้ันตอน แนวทางการดําเนินการ และนํามาปรับ
ใชกับการดําเนินการของมหาวิทยาลัยศิลปากรตอไป 
2. วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ฝายเลขานุการคณะกรรมการยกรางแนวทางการ
ปฏิรูปฯ ไดจัดการประชุมรับฟงแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ 
หอประชุมใหญศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) โดยมีผูเขารวม 155 
คน แบงเปนกลุมตางๆ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการยกราง
แนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารคณะ
วิชา/สวนงาน/หนวยงาน บุคลากรมหาวิทยาลัย/บุคลากรคณะวิชา/สวนงาน/
หนวยงาน และกลุมบุคลากรรุนใหมเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปมหาวิทยาลัย 
(Think Tank) 

โดยไดเชิญรองศาสตราจารย ดร.สุรินทร คําฝอย รองอธิการบดีฝายแผนงาน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มาถายทอด
ประสบการณการทําโครงการปฏิรูปองคกรของสถาบันฯ ดวย 
3. วันท่ี 6 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยไดจัดเสวนากลุมยอย โครงการ SU 
TRANSFORMATION : THINK TANK ครั้งท่ี 1 ณ อาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร  
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ขอสังเกต ขอเสนอแนะ การดําเนินการ 
3. หลังการประชุมสภามหาวิทยาลัย ให
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย สรุปสาระ 
สําคัญของการประชุม แลวอาจจะจัดทํา
เปนคลิปวิดีโอ หรืออ่ืนๆ นําไปเผยแพรผาน
ชองทางตางๆ อาทิ Facebook YouTube 
ฯลฯ  เพ่ือเพ่ิมชองทางการสื่อสาร การ
ถายทอดการทํางานของสภามหาวิทยาลัย
ใหบุคลากร นักศึกษา ไดรับทราบ และ
สามารถเขาถึงขอมูลไดมากข้ึน    

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดจัดทําคลิปวิดีโอ สรุปสาระสําคัญของการประชุม
สภามหาวิทยาลัย เผยแพรผาน Facebook Silpakorn University และ 
Silpakorn Public Relations YouTube Silpakorn Channel ในหัวขอ สื่อสาร
เพ่ือสรางสรรค สภาฯ ศิลปากร เพ่ือใหบุคลากร นักศึกษา ไดรับทราบและเขาถึง
ขอมูลการทํางานของสภามหาวิทยาลยัมากข้ึน 

คลิปวิดีโอท่ีเผยแพรผาน YouTube Silpakorn Channel มีดังน้ี 
หัวขอ วันท่ี 

1. สื่อสารเพ่ือสรางสรรค สภาฯ ศิลปากร  
ครั้งท่ี 2/2562 

13 กุมภาพันธ 2562 

2. สื่อสารเพ่ือสรางสรรค สภาฯ ศิลปากร  
ครั้งท่ี 3/2562 

13 มีนาคม 2562 

3. สื่อสารเพ่ือสรางสรรค สภาฯ ศิลปากร   
วาระพิเศษ 

27 มีนาคม 2562 

4. สื่อสารเพ่ือสรางสรรค สภาฯ ศิลปากร  
ครั้งท่ี 4/2562 

10 เมษายน 2562 

5. สื่อสารเพ่ือสรางสรรค สภาฯ ศิลปากร  
ครั้งท่ี 5/2562 

15 พฤษภาคม 2562 

6. สื่อสารเพ่ือสรางสรรค สภาฯ ศิลปากร  
ครั้งท่ี 6/2562 

12 มิถุนายน 2562 

7. สื่อสารเพ่ือสรางสรรค สภาฯ ศิลปากร  
ครั้งท่ี 7/2562 

10 กรกฎาคม 2562 

8. สื่อสารเพ่ือสรางสรรค สภาฯ ศิลปากร  
ครั้งท่ี 7/2562 (เชิงนโยบาย) 

10 กรกฎาคม 2562 

9. สื่อสารเพ่ือสรางสรรค สภาฯ ศิลปากร  
ครั้งท่ี 8/2562 

14 สิงหาคม 2562 

10. สื่อสารเพ่ือสรางสรรค สภาฯ ศิลปากร  
ครั้งท่ี 9/2562 

11 กันยายน 2562 

11. สื่อสารเพ่ือสรางสรรค สภาฯ ศิลปากร  
ครั้งท่ี 10/2562 

9 ตุลาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ควรใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
นําความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยยอนหลังประมาณ 
2-3 เดือนมาสรุปประเด็น และรายงานให
สภามหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือติดตามการ
ทํางาน หรือใหขอเสนอแนะตอไป 

ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสรุปรายงานผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยใหสภามหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน 
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2. รอบปท่ี 2 (21 สิงหาคม 2561 – 20 สิงหาคม 2562) 

 ในป พ.ศ. 2562 ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดนําเรื่อง การประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย ในรอบปท่ี 2 (21 สิงหาคม 2561 – 20 สิงหาคม 2562) เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
8/2562 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลวมีมติโดยสรุป คือ ควรยกเวนการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ. 2562 โดยในชวงตนป พ.ศ. 2563 จะมอบหมายให
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ความกาวหนา จุดแข็ง จุดออน ของสภามหาวิทยาลัย ต้ังแตปแรก-ปท่ีครบวาระ และสงให
คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน) ตรวจสอบ สอบทาน และเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา เพ่ือเปนขอมูลใหสภามหาวิทยาลัยชุดใหมนําไปพิจารณาเปนแนวทางการทํางานตอไป 
              ฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ ไดรวบรวม ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ความกาวหนา 
จุดแข็ง สิ่งท่ีควรพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย ชวงเดือนสิงหาคม 2560 - กุมภาพันธ 2563 และจัดทํา ราง 
รายงานการประมวลผลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2560 - 2563 นําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาตรวจสอบ สอบทานและ 
ใหขอเสนอแนะ (รายงานฉบับนี้) 
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สวนท่ี 6 
ธรรมาภิบาลของสภามหาวิทยาลัย  

 

 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยจะยึดตามหลักธรรมาภิบาล และเพ่ือใหเห็นภาพการทํางานของ
สภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล จึงไดสรุปการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยท่ีอิงตามหลักธรรมาภิบาล
ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. (ปจจุบัน อว.) ซ่ึงมีจํานวน 10 ขอ อยางไรก็ตามการสรุปนี้ 
อาจจะไมไดแสดงใหเห็นถึงการทํางานของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาลท้ังหมด โดยสรุปไดดังนี้  

หลักธรรมาภิบาล/ความหมาย การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย 
1. หลักประสิทธิผล  (Effectiveness)  

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

1. สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
รวมท้ังขอเสนอแนะ คําแนะนํา และชวยแกไขปญหาในดานตางๆ 
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนา และดําเนินการตามพันธกิจท่ีกําหนด
ไว รวมถึงการปรับเปลี่ยนใหทันกับความเปลี่ยนแปลง Disruption อาทิ  

1.1 การสรรหาอธิการบดี การสรรหาคณบดี ผอ.ศูนย สํานัก 
1.2 นโยบายเรื่อง การปฏิรูปมหาวิทยาลัย (University Reform)  
1.3 ระบบ SU-ERP 

2. กลไกการถายทอดนโยบาย ทิศทางการของสภามหาวิทยาลัย อาทิ 
2.1 มอบใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี /คณบดี ผอ.ศูนย 

สํานัก นําไปใชประกอบการสรรหา 
2.2 มอบใหอธิการบดีนําไปดําเนินการ/ใชประกอบการจัดทํา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
2.3 มอบใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํา ชุดตางๆ ท่ี

สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งนําไปดําเนินการ  
3. กลไกการถายทอดสูสวนงานตางๆ 

3.1 อธิการบดีถายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีสภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบแลว สูสวนงาน มีการเจรจาตอรองคาเปาหมายรวมกัน 

3.2 หัวหนาสวนงานจัดทําแผนพัฒนาสวนงานท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  

3.3 สวนงานถายทอดแผนพัฒนาของสวนงานลงสูภาควิชา 
สาขาวิชา และบุคลากรตามลําดับ  

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับ

ดูแลท่ีดีท่ีมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ี
เหมาะสมใหองคการสามารถใชทรัพยากรท้ังดาน
ตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

1. สภามหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตามนโยบาย ทิศทางการพัฒนา
ตามท่ีกําหนด/มอบหมาย โดยผานกลไก และชองทางตางๆ อาทิ   

1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย กําหนดเปนวาระประจําในการ
รายงานใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ 

1.2 คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ชุดตางๆ ท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง อาทิ  

- คณะกรรมการการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  

- คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

1.3 เอกสาร รายงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบ 
2. สภามหาวิทยาลัยมอบนโยบาย ใหมหาวิทยาลัยบริหารงานโดยเนน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ยืดหยุน ลดตนทุน และนําเทคโนโลยีมาชวย
ในการทํางาน โปรงใสตรวจสอบได อาทิ การปรับโครงสราง การใช
ระบบ ERP การใช e-meeting ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 

 รายงานการประมวลผลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลยัศิลปากร ป พ.ศ. 2560 – 2563    |    42 



หลักธรรมาภิบาล/ความหมาย การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย 
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  

คือ การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการได
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และสรางความ
เช่ือมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความ
คาดหวังหรือความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความ
หลากหลายและมีความแตกตาง 

1. สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนใหองคกรท่ีเปนตัวแทนบุคลากร เชน สภา
คณาจารยและพนักงาน สมาคมนักศึกษาเกา มีสวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย อาทิ การสรรหาอธิการบดี การกําหนดนโยบาย การ
พิจารณารางขอบังคับ การแกไขปญหาของมหาวิทยาลัย อาทิ การ
ปรับปรุง วังทาพระ 
2. สภามหาวิทยาลัยสรางความเช่ือมั่น ความไววางใจตอการทําหนาท่ี 
อาทิ การประเมินตนเองชองสภามหาวิทยาลัย การกํากับติดตามและ
ประเมินผลการทํางานของมหาวิทยาลัย การใหความรวมมือกับ สตง.ใน
การกํากับติดตามการดําเนินงานตามขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
3. สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณรองทุกข เ พ่ือ
พิจารณาเรื่ องรองทุกขจากบุคลากร และมีขอบังคับ ท่ี กําหนด
กระบวนการทํางาน ระยะเวลาการทํางานเรื่องรองทุกข กรณีไมสามารถ
ทํางานใหเสร็จตามกําหนดเวลา จะตองรายงานใหสภามหาวิทยาลัย
ทราบและขออนุมัติขยายเวลาการทํางาน 
4. สภามหาวิทยาลัยรับทราบความตองการของอาจารย บุคลากร 
นักศึกษา นักศึกษาเกา ผูประกอบการ ผูมีสวนไดสวนเสียโดยผานกลไก 
และชองทางตางๆ อาทิ  

- Facebook ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ตูรับฟงความคิดเห็น
หนาหองสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

- คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ (อธิการบดี สวนงาน)            
จัดสนทนากลุมรับฟงความคิดเห็น แลวรวบรวมนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา  

เมื่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบความตองการ ความคาดหวัง 
ขอเสนอแนะตางๆ แลว จะตอบสนองโดยใหมหาวิทยาลัย สวนงาน 
ผูเก่ียวของนําไปปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป   

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
คื อ  การแสดงความรั บผิ ดชอบในการ 

ปฏิบัติหนาท่ีและผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว 
โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยูในระดับท่ีสนองตอ
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึง
ความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

1. สภามหาวิทยาลัย กําหนดใหมีการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง เพ่ือใหทราบความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางาน
ของสภามหาวิทยาลัย การปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
วาเปนไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนด ปญหา สิ่งท่ีควรปรับปรุงและ
พัฒนา เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป  
2. สภามหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ การแสดงถึง
ความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ อาทิ  

- มอบนโยบายแกมหาวิทยาลัยในการทํากิจกรรม โครงการเพ่ือ
ชวยเหลือสังคม ชุมชน ประเทศ และการเปนผูนําทางความคิดในการ
เสนอนโยบายดานศิลปวัฒนธรรมตอรัฐบาล กระทรวงท่ีเก่ียวของ เปนตน 

- การมีบทบาทในการชวยอนุรักษมรดกวัฒนธรรม ชางพ้ืนถ่ิน 
ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน มิใหสูญหายตามกาลเวลา 
3. สภามหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ี และผลงานท่ี
ไดตัดสินใจ อาทิ การใหทบทวนปรับปรุงขอบังคับท่ีไดประกาศไปแลว 
เมื่อพบวายังมีจุดออน ความไมชัดเจน เปนตน  
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หลักธรรมาภิบาล/ความหมาย การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย 
5. หลักความโปรงใส (Transparency) 

คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา 
ช้ีแจงไดเมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี 
โดยประชาชนสามารถรูทุกข้ันตอนในการดําเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถ
ตรวจสอบได 

1. การประชุมสภามหาวิทยาลัย  
1.1 ไดเชิญรองอธิการบดี คณบดี หัวหนาสวนงาน ผูอํานวยการกอง 

เขารวมประชุมในฐานะผูสังเกตการณ เพ่ือรับทราบนโยบาย ขอมูลตางๆ 
รวมท้ังใหรวมแสดงความคิดเห็น/ช้ีแจงในเรื่องตางๆ ดวย 

1.2 มีการถายทอดสดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ใหผูบริหาร 
บุคลากร ไดรับทราบขอมูล การทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
2. การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนคณะกรรมการ คณะทํางาน 
ในคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง เพ่ือใหการทํางาน
เปนไปดวยความรอบคอบ โปรงใส  
3. มีการเผยแพรขอมูล ขาวสารตางๆ อาทิ รายงานการประชุม รายงาน
ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัย การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ซึ่งบุคลากรท้ังภายในและภายนอก ผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถเขาถึง
ขอมูลไดโดยสะดวก  
4. ในชวงสิงหาคม 2560 – กุมภาพันธ 2563 ยังไมมีรองเรียนเก่ียวกับ
การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

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 ตูรับฟงความ
คิดเห็นหนาหองสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
2. การทําหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย /กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
3. 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 

1. สภามหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือกลั่นกรองการ
ทํางาน กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหการทํางานของสภา
มหาวิทยาลัยมีความรอบคอบ รวดเร็วมากข้ึน  
2. สภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจใหอธิการบดีดําเนินการในเรื่องเรงดวน
ท่ีจะสงผลกระทบตอการบริหารของมหาวิทยาลัย โดยการมอบอํานาจ
จะเปนไปตามท่ีระเบียบ ขอบังคับกําหนดไว อาทิ มอบอํานาจให
อธิการบดีเปนผูอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมสัญญาจางโครงการปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงแบบ
รูปรายการ  
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หลักธรรมาภิบาล/ความหมาย การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย 
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

คือ การใชอํานาจของกฎหมายกฎระเบียบ 
ขอบังคับในการบริหารราชการดวยความเปน
ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. ในพิจารณาเรื่องตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย จะกําหนดให 
   1.1 นําเสนอขอมูล เรื่องอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย  
   1.2 ขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตางๆ  
        เพ่ือใหการทํางานหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยเปนไปตามกฎหมาย  
2. สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่อง
เก่ียวกับขอกฎหมาย จํานวน 3 ชุด คือ  
      (1) คณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานบริหารเพ่ือการ
ขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย  
     (2) คณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานวิชาการ และวิจัยเพ่ือ
การขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย 
    (3) คณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
         โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน
กรรมการ เพ่ือใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องขอกฎหมาย
ตอสภามหาวิทยาลัย รวมถึงการกลั่นกรองเรื่องตางๆ กอนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจาณา เพ่ือความรอบคอบ 
3. การใชอํานาจตามขอกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย จะไมเลือก
ปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย อาทิ การ
พิจารณา เก่ียวกับการอุทธรณรองทุกขท่ีผูใตบังคับบัญชารองทุกขตอ
ผูบังคับบัญชา การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีไมไดรับความเปนธรรม 
จะพิจารณากลั่นกรอง และใหความเปนธรรมกับทุกฝาย ทุกเพศ ทุก
ศาสนา โดยไมเลือกปฏิบัติ  

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 นายกสภามหาวิทยาลัย จะเปด
โอกาสใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคน ไดแสดงความคิดเห็นอยาง
ท่ัวถึง และเทาเทียมกัน  

กรณีมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางทาน มีความเห็นตางจากมติ
ของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย สามารถเขียนความเห็นตางของตนเอง
แนบทายรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยได 
2. สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญและมอบนโยบายในเรื่องการสรางเสริม
ความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา เชน การใหทุนการศึกษา การให
โอกาสผูพิการเขามารับการศึกษา จัดสรรทุนการศึกษาใหกับนักศึกษากลุม
ชาติพันธุ ซึ่งไมมีสัญชาติไทย และไมสามารถเขาถึงกองทุนกูยืมเพ่ือการ 
ศึกษา (กยศ.) ได การจัดการศึกษาใหนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  

10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus 
Oriented) 

คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมีสวนได
สวนเสียท่ีเก่ียวของ ซึ่งเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการ
ใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ี
ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ี
ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานท่ียุติ
ไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตอง
หมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 

1. ในการพิจารณาวาระตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย การดําเนินการสวน
ใหญจะใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยอภิปรายแสดงความคิดเห็น จนได
ความคิดเห็นรวมกัน  

กรณีมีประเด็นความคิดเห็นตาง จะเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น 
และอภิปรายหาขอยุติรวมกัน และหากหาขอยุติรวมกันไมไดจึงจะใช
วิธีการลงคะแนน ซึ่งกรณีน้ีมีนอยมาก 
2. การกําหนดกติกา ขอบังคับสวนใหญของสภามหาวิทยาลัยจะใชหลัก
ฉันทามติ อาทิ การสรรหาผูบริหารจะกําหนดใหคณะกรรมการสรรหา
ปรึกษาหารือใหฉันทามติและเสนอช่ือผูสมควรผูดํารงตําแหนงผูบริหาร   
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สวนท่ี 7 
การจัดกิจกรรม โครงการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
             ในชวงป พ.ศ. 2560 - กุมภาพันธ 2563 สภามหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรม/โครงการ โดยสรุปดังนี้ 
 
1. รอบปท่ี 1 (21 สิงหาคม 2560 – 20 สิงหาคม 2561)  

 1.1 โครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยสนทนาและรับทราบขอมูลในดานตางๆ ของสภา
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  
 จัดเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
 ตามท่ีมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เม่ือวันท่ี  21 สิงหาคม 2560 ซ่ึงเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดแรกตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 (เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ) และเพ่ือใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยขุดใหมท่ีเขามาปฏิบัติหนาท่ี รับทราบขอมูลเบื้องตนตางๆ เก่ียวกับสภามหาวิทยาลัย อาทิ 
บทบาท อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย กฎระเบียบ คณะกรรมการประจําชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง รวมถึงรับทราบและเขาใจในบริบทของมหาวิทยาลัย อาทิ ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โครงสรางการ
บริหารงาน วัฒนธรรมองคกร ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี การกําหนดนโยบาย ทิศทาง การให
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ  
 สภามหาวิทยาลัยจึงมอบหมายใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดโครงการเชิญกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยสนทนาและรับทราบขอมูลในดานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย สรุปผลการ
ประชุมฯ ไดดังนี้ 

          1) วัตถุประสงค 
  1.1) เพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับสภามหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีตอไป  
  1.2) เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีตอไป 

            2) จํานวนผูเขารวมโครงการฯ 
ผูเขารวม จํานวนท้ังหมด จํานวนผูเขารวมประชมุ คิดเปนรอยละ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย 31 21 67.74 
2. รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี  17 10 58.82 
3. คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก 15 13 86.66 

รวม 63 44 69.84 

 

 

 

 

 รายงานการประมวลผลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลยัศิลปากร ป พ.ศ. 2560 – 2563    |    46 



               3) ข้ันตอนการประชุม 
  3.1) นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวตอนรับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย  
  3.2) อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายบริหาร แนะนํากรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และใหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับสภามหาวิทยาลัย อาทิ 
 - องคประกอบของสภามหาวิทยาลัย  
 - อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย  
 - การประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 - สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 - คณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
 - รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2560 
   3.3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี นําเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2560-2564 โดยนําเสนอจุดเนนการทํางานในป พ.ศ.2561 ซ่ึงมี 3 เปาหมาย โดยสรุป คือ 
 3.3.1) เปาหมายท่ี 1 การเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีมาตรฐานสากล จะดําเนินการโดย
สรุป ดังนี้ 
  (1) ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยจะดําเนินการประเมิน QS Start Rating ซ่ึง
มหาวิทยาลัยคาดหวังท่ี 4 ดาว  
 (2) ในเดือน ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยจะเปนเจาภาพในการจัดการประชุม QS 
Subject Focus Summit ในหัวขอ Totally Art (& Design) Summit 
 (3) การเปดรายวิชาศึกษาท่ัวไป คือ วิชาศิลปากรสรางสรรค 
 (4) จัดตั้งศูนยพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
 (5) นโยบาย Student First 
 3.3.2) เปาหมายท่ี 2 เปนองคกรท่ีพรอมตอการเปลี่ยนแปลง จะดําเนินการโดยสรุป ดังนี้ 
 (1) จัดทําขอบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัย ท่ีสําคัญ อาทิ โครงสรางองคกร การเงิน
งบประมาณ และการบริการวิชาการและวิจัย ซ่ึงจะแลวเสร็จในป พ.ศ.2561 
 (2) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เนนเรื่อง การเงินงบประมาณ และการ
บริหารงานบุคคล 
 (3) การจัดทําแผนพัฒนา อาทิ แผนพัฒนา City Campus ซ่ึงคาดวาจะเสนอสภา
มหาวิทยาลัยภายในสิ้นปนี้ และแผนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จภายในป พ.ศ.
2561 
 3.3.3) เปาหมายท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางการวิจัย บูรณาการ และความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกและชุมชน จะมีการดําเนินการโดยสรุป ดังนี้ 
 (1) จัดทําโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมและชุมชน โดยเนนเรื่องนวัตกรรม ซ่ึงจะมี
การดําเนินการในป พ.ศ.2561 
 (2) การพัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต ศูนยอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน 
 สรุปเรื่องการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ในชวง
ประมาณ 1 ป 2 เดือน 12 วัน คือ การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความกาวหนาในระดับหนึ่ง แตอยางไรก็
ตามการดําเนินการยังมีขอจํากัดบางดานจึงอาจจะเห็นวายังมีการเปลี่ยนแปลงนอย อาทิ ดานบุคลากรยังมีการ
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ปรับการเปลี่ยนแปลงนอย งบประมาณยงัไมสามารถเปลี่ยนแปลงการใชงบประมาณขามหมวดได และระเบียบ
พัสดุท่ียังไมเอ้ือตอการทํางาน 
         3.4) เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยอภิปราย ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 

       4) สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             4.1) นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย สรุปขอเสนอแนะจากการประเมิน
ตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย
ตอไป โดยสรุปคือ  
 (1) การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย ไดปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทความรับผิดชอบได
ครบถวน แตควรพัฒนาการดําเนินงานใหมากข้ึน โดยเฉพาะการกําหนดนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมี
ความชัดเจน เนนการมีสวนรวมของประชาคม และเผยแพรใหทราบมากข้ึนผานสื่อตางๆ  
  (2) งานดานวิชาการ หลักสูตร สภามหาวิทยาลัยควรทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการ
พัฒนานักศึกษาใหมากข้ึน  
  (3) การกํากับ ติดตามการดําเนินงาน ควรปรับวิธี อาทิ การจัดลําดับความสําคัญเรงดวน 
การติดตามอยางตอเนื่องและเนนเชิงผลลัพธ 
 (4) การประเมินผูบริหาร ควรเนนการนําไปใชประโยชน ดําเนินการใหทันตามเวลาท่ี
กําหนดในขอบังคับ  
    (5) ควรเนนการสื่อสาร การทํางานท่ีมีสวนรวมกับบุคลากร นักศึกษาใหมากข้ึน อาทิ ควร
จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร รับฟงความคิดเห็น และปญหาตางๆ                       
 (6) การประชุมสภามหาวิทยาลัย ควรมีวาระเชิงนโยบายมากข้ึนและบริหารการประชุมให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
  (7) การสนับสนุนใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งมากข้ึน  

           4.2) การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศิลปากร      
ดาน/ปญหา อุปสรรค ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

1. การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
     มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว แต
การทํางาน การพัฒนางานตามพันธกิจ
ตางๆ ยังมีความเปลี่ยนแปลงนอย 

1. ควรหามาตรการ วิธีการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหมีการปรับตัวและยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทํางานใหมากข้ึน 
2. ควรนํามาตรา 7 และมาตรา 8 ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2559 มาพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงาน และการพัฒนามหาวิทยาลัย
ดวย โดยเฉพาะในสวนท่ีเปนจุดเดนของมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ 

มาตรา 7 กําหนด ใหมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ
ช้ันสูง มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริม ประยุกตและพัฒนาวิชาการ 
วิชาชีพอยางสรางสรรค และอยางมีคุณภาพในทางสุนทรียะ ศิลปะและ
วิทยาการ เนนความงาม ........ 

มาตรา 8 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยคํานึงถึง 
ความเปนเลิศทางศิลปะและงานสรางสรรค ความมีเสรีภาพและความเปนเลิศ
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ดาน/ปญหา อุปสรรค ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
ทางวิชาการและวิชาชีพควบคูไปกับคุณธรรมและจริยธรรม ………. 

2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย สวนงาน มหาวิทยาลัย สวนงาน ควรมีการประชุมระดมความคิดรวมกันในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และสวนงาน อาทิ 

- การกําหนดตัวช้ีวัด คาเปาหมายในการทํางานของตนเองเพ่ือให
สอดคลองกับการทํางาน แตในการกําหนดก็ควรมีความทาทาย มีการพัฒนาท่ี
สูงข้ึน หรือการเทียบเคียงกับหนวยงานภายนอก เพ่ือใหการทํางานมีการ
พัฒนามากข้ึน  

- ระดมความคิดในดานท่ีเปนปญหาสําคัญๆ อาทิ หลักสูตร การบริหาร
การเงิน การจัดทํางบประมาณ การสื่อสาร แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยให
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะตอไป 

3. ดานวิชาการ  
หลักสูตร  
- การบริหารหลักสูตร การปรับปรุง 

การเปดปดหลักสูตร สวนใหญดําเนินการ
โดยภาควิชา และเสนอคณะ มหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ บทบาทของ
สภามหา วิทยาลั ย  ในการ กําหนดทิศ
ทางการพัฒนาหลักสูตรจึงมีนอย 

- การปรับเปลี่ยนดานวิชาการของ
ภาควิชา คณะวิชา ไมทันกับสถานการณ
และบริบทความเปลี่ยนแปลง 

- ปจจุบันภาควิชา คณะวิชามีปญหา
สําคัญเรงดวนหลายประการ โดยเฉพาะ 
เรื่อง จํานวนนักศึกษามีแนวโนมลดลง ซึ่ง
จําเปนจะตองเรงแกไข 

 
1. หลักสูตร  

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ควรมีบทบาทในการกําหนด 
ทิศทางการพัฒนางานดานวิชาการท่ีเปนเชิงรุก รวมท้ังใหขอเสนอแนะ มากข้ึน 
อาทิ  

1.1 มหาวิทยาลัย ซึ่งมีสภาวิชาการและมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ
ในหลากหลายดาน ควรจัดประชุมระดมความคิดเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนา
งานดานวิชาการ โดยการวิเคราะหปญหา จุดแข็ง จุดออน การพัฒนาหลักสูตร 
การวิจัย การจัดการเรียนการสอน ฯลฯ ซึ่งในการดําเนินการดังกลาว อาจจะ
ศึกษาขอมูลแนวทางการพัฒนาในตางประเทศมาประกอบการพิจารณาดวย  

1.2 มหาวิทยาลัยนําเสนอขอมูลการระดมความคิดตอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  

1.3 สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดานวิชาการ ซึ่ง
อาจจะเปนคณะกรรมการเฉพาะกิจ หรือคณะกรรมการประจํา เพ่ือให
ขอเสนอแนะดานวิชาการ  
 
2. การจัดการเรียนการสอน                                                                          

พัฒนาอาจารย และปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลง นําเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน
มากข้ึน โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานท่ีมีนักศึกษาเรียน
จํานวนมาก    

                                                           
3. การพัฒนานักศึกษา 

3.1 การจัดตั้งศูนยพัฒนานวัตกรรมนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
3.2 การดําเนินการตามนโยบาย Student First ของอธิการบดีท่ีนําเสนอไว 

4. ดานการบริหาร 
4.1 การบริหารการเงิน การจัดทํา

งบประมาณ  
- งบประมาณแผนดิน ท่ีไดรับจัดสรรมี

แนวโนมลดลง  
- นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลง

ทุกป  และมีงบประมาณท่ีเปนนโยบาย
เรงดวนท่ีมหาวิทยาลัยตองเรงดําเนินการ 
เพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณ อาทิ งบบูรณา
การภาค 

- งบประมาณดานบุคลากร มีสัดสวน
เพ่ิมข้ึนมาก 

- การปรับเปลี่ยนระบบการจัดซื้อ จัด

 
1. ดานการเงิน การจัดทํางบประมาณ  

1.1 ควรวางแผน การบริหารจัดการงบประมาณแผนดิน งบประมาณเงิน
รายได ท้ังของสวนงาน และสวนกลางของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ 
และพัฒนาระบบใหมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

1.2 ควรมีการประสานการทํางานรวมกันระหวางสวนงานและกองคลัง 
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการทํางานมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

1.3 การเตรียมความพรอมในการเสนอคําของบประมาณ กิจกรรม/โครงการ 
ท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ใหทันการณ อาทิ งบบูรณาการภาค  

1.4 ควรระมัดระวังงบประมาณรายจายดานบุคลากร ซึ่งมีสัดสวนและ
แนวโนมเพ่ิมข้ึน (ประมาณรอยละ 60 ของงบประมาณเงินรายได) จึงควร
จัดทําแผน แนวโนมคาใชจายใหชัดเจนเพ่ือมิใหกระทบตองบประมาณดาน
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ดาน/ปญหา อุปสรรค ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
จาง พัสดุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การดําเนินการสวนหน่ึงยังมีความลาชา 

 
 
 

4.3 การสื่อสาร 
ยังมีนอย 

 
 
 
 
 
 

4.4 การบริหารงาน 
- การทํางานแยกเปนสวนๆ ตางคน 

ตางทํา 
- บุคลากรใหความสนใจกับการบริหาร 

งานของมหาวิทยาลัยนอย 
 

อ่ืนๆ 
2. การหารายได 

2.1 ควรจัดทําแผนพัฒนาเชิงธุรกิจ เพ่ือหารายไดอ่ืนๆ มาสนับสนุน 
งบประจํา 

2.2 มหาวิทยาลัยควรจัดศูนยบริการวิชาการในดานตางๆ เพ่ือใหหนวยงาน
ภายนอกสามารถมาใชบริการ และเปนการสรางรายไดใหแกมหาวิทยาลัย 

 
3. การตรวจสอบภายใน 

3.1 ควรขอความรวมมือจากทุกสวนงาน ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ 
โดยเครงครัด 

3.2 ในการนําระบบ ERP มาใชในการบริหารจัดการดานการเงิน บัญชี
ผูบริหารสวนงาน ควรรวมกันพิจารณาและแจงความประสงควาตองการ
รูปแบบใด เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ 
4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 ควรเรงพัฒนาระบบตางๆ เพ่ือรองรับ สนับสนุนการทํางานตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย   

4.2 ควรนําขอมูลสารสนเทศ (IT) ระบบ ERP และมาใชใหเกิดประโยชน
ตอการบริหารงาน และการตัดสินใจมากข้ึน 
5. การสื่อสาร 

5.1 ควรเพ่ิมการสื่อสาร ประชาสัมพันธใหมากข้ึนโดยใชกลยุทธตางๆ 
อาทิ เชิญผูเช่ียวชาญมาชวยใหคําปรึกษา 

5.2 ควรมีการสื่อสาร และรับฟงความเห็น และการมีสวนรวมจากผูแทน
กลุมตางๆ ใหมากข้ึน อาทิ สภาคณาจารยและพนักงาน สมาคมนักศึกษาเกา  

5.3 ควรเพ่ิมชองทางการสื่อสารใหมากข้ึน อาทิ ตั้งคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาในสวนงาน หรือวิทยาเขต เพ่ือใหบุคลากร นักศึกษา มีชองทางในการ
สื่อสาร และสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดงายข้ึน  
6. การบริหารงาน                

6.1 ควรเรงดําเนินการเรื่องการปรับเปลี่ยนภายในมหาวิทยาลัย 
โครงสรางองคกร เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6.2 ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและการทํางานในลักษณะบูรณา
การรวมกันใหมากข้ึน อาทิ เชิญบุคลากรท่ีมีความสามารถมารวมงาน การ
ปรับระบบการทํางาน                                                                               

5. ดานบุคลากร  
- การปรับตัว การปรับเปลี่ยนการ

ทํางานใหทันกับสถานการณยังมีนอย  
- ความสนใจ การมีสวนรวมในการ

พัฒนามหาวิทยาลัยมีนอย  
- ความตระหนักวาตนเองเปนสวนหน่ึง

ขององคกรมีนอย 

1. บุคลากรตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังการยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
2. การสื่อสาร การสรางความเขาใจเพ่ือใหบุคลากรไดเขาใจระบบการทํางาน
ของมหาวิทยาลัย และมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยมากข้ึน 
3. สรางความรัก ความรูสึกเปนเจาของ (sense of belonging) ท้ังบุคลากร 
และนักศึกษาทุกวิทยาเขต  

6. ดานบริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ควรนํากิจกรรม โครงการตางๆ ท่ีจะดําเนินการ มารวมกันเปน package 
เพ่ือใหมีคุณคาและประโยชนมากข้ึน แลวนําเสนอ สื่อสาร ใหสังคมไดทราบ
ถึงประโยชน ผลลัพธท่ีสังคมและประเทศชาติจะไดรับ  

7. ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการท่ีมีอิสระ มีการมอบอํานาจมากข้ึน จําเปนตองมีระบบการ
กํากับติดตาม การตรวจสอบ ท่ีมากข้ึน ผูบริหารทุกระดับควรทําความเขาใจ 
และยอมรับการตรวจสอบดวย 

8. สมาคมนักศึกษาเกา 1. สมาคมนักศึกษาเกา จะหาแนวทางสนับสนุน การมีสวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย อาทิ การสรางเครือขายตางๆ  
2. ขอความรวมมือมหาวิทยาลัยสนับสนุนการทํางานของสมาคมนักศึกษาเกา
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ดาน/ปญหา อุปสรรค ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
ดวย เพ่ือสรางความเขมแข็งแกสมาคม 

9. สภาคณาจารยและพนักงาน   
 

การทํางานรวมกับมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย อยางสรางสรรค เพ่ือ
รวมกันพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
           4.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานรวมกันระหวางสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
โดยสรุป คือ     

ดาน ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
1. การประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 

1. ควรจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรในแตละวิทยาเขต การเยี่ยมชมแต
ละวิทยาเขต เพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดเห็นสภาพ และเขาใจใน
บริบทของแตละวิทยาเขตท่ีมีความแตกตางกัน และจะเปนประโยชนตอการ
ทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย ในการใหขอเสนอแนะ แนวทางการแกไข
ปญหาและการพัฒนาท่ีสอดคลองกับบริบท ศักยภาพและความตองการท่ี
แทจริงของมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน และนักศึกษา 
2. ควรมีการจัดประชุมระดมความคิดในดานท่ีเปนปญหาสําคัญๆ โดยระดม
ความคิดในลักษณะกลุมยอย อาทิ  

- ดานหลักสูตร  
- การบริหารการเงินและการหารายได  
- การบูรณาการความรูเพ่ือชุมชนและสังคม  

3. ควรมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยในบางเรื่อง เพ่ือลดงานประจําของสภา
มหาวิทยาลัยลง  
4. เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาควรมีขอมูลท่ีครบถวน เพียงพอ
ตอการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ควรพิจารณา
ดวยความรอบคอบ 

2.  การกํากับ ติดตามการดําเนินการตาม
มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ควรจัดลําดับความสําคัญของเรื่องท่ีจะกํากับติดตาม โดยเฉพาะเรื่องสําคัญๆ 
อาทิ การปรับปรุงวังทาพระ ระบบเทคโนโลยี และกํากับติดตามอยางตอเน่ือง 
เพ่ือใหทราบความกาวหนา ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการ   

3. การแตงต้ังคณะกรรมการ เพ่ือชวย
กลั่นกรองงานใหสภามหาวิทยาลยั 

ควรพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจํา และคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือ
ชวยกลั่นกรองเรื่องตางๆ ท่ีครอบคลุมอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
และการขับเคลื่อนนโยบายตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย 

4. ดานวิชาการ 
การพัฒนาหลักสูตรสวนใหญดาํเนินการ

โดยภาควิชา สภามหาวิทยาลัยเขาไปมีสวน
เก่ียวของในการกําหนดนโยบาย การชวย
แกไขปญหาตางๆ มีนอย 

สภามหาวิทยาลยั ควรมีบทบาทเชิงรุกมากข้ึน อาทิ การแตงตั้งคณะกรรมการ
ดานวิชาการ  
 

5. การสื่อสารและการมีสวนรวม ควรมีการสื่อสาร เผยแพรขอมูลของสภามหาวิทยาลัย และการมีสวนรวมจาก
ผูแทนกลุมตางๆ ใหมากข้ึน อาทิ สภาคณาจารยและพนักงาน นักศึกษา 
สมาคมนักศึกษาเกา  
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 1.2 โครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือการ
พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2561 หัวขอ การบูรณาการองคความรูและศักยภาพดานการ
ทองเท่ียวและการอนุรักษศิลปกรรมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร  

           จัดเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2561 ณ หองแซฟไฟร ศูนยการประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
            มหาวิทยาลัยศิลปากรมีองคความรู ศักยภาพและความเขมแข็งดานการทองเท่ียวและการอนุรักษ
ศิลปกรรมมาก แตการดําเนินการยังแยกกันเปนสวนๆ ดังนั้น หากมีการระดมความคิดและมาบูรณาการ
รวมกันจะนําไปสูการสรางสรรคองคความรูใหมๆ ท่ีจะสรางความเขมแข็งดานการทองเท่ียว และการอนุรักษ
ศิลปกรรมแกมหาวิทยาลัยและสวนงานมากข้ึน นอกจากนั้นหากไดนํานโยบาย ทิศทางการพัฒนาดานการ
ทองเท่ียว การอนุศิลปวัฒนธรรมของรัฐบาลมาบูรณาการรวมดวยก็จะทําใหยิ่งเกิดประโยชนกับท้ังสวนงาน 
มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศชาติมากข้ึน ดังนั้นจึงเห็นสมควรจัดโครงการบูรณาการองคความรูและ
ศักยภาพดานการทองเท่ียวและการอนุรักษศิลปกรรมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ข้ึนเพ่ือระดม
ความคิดรวมกัน อันจะนําไปสูการบูรณาการในการทํางานรวมกันของทุกฝาย สรุปผลการประชุมฯ ไดดังนี้ 

 1) วัตถุประสงคของการจัดประชุม 
            1.1) เพ่ือบูรณาการองคความรูการดานการทองเท่ียว การอนุรักษศิลปกรรมของสวนงาน
ตางๆ ในมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง นําไปสูการสรางสรรคองคความรูใหมท่ีจะสรางความเขมแข็งแก 
สวนงานและมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
            1.2) เพ่ือนําองคความรู ศักยภาพดานการทองเท่ียว การอนุรักษศิลปกรรม ของสวนงานและ
มหาวิทยาลัยในการชวยสรางคุณคา และมูลคาสูชุมชน สังคมและประเทศชาติ  

          2) จํานวนผูเขารวมประชุม    
                 ผูเขารวมประชุม มีจํานวน 51 คน จําแนกเปนดังนี้ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และผูบริหารมหาวิทยาลัย 

จํานวนท่ีเชิญ 
เขารวมประชุม (คน) 

ผูเขารวมประชุม 
(คน) 

คิดเปนรอยละ 

1. นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
อธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

33 19 57.57 

2. รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 18 8 44.44 
3. คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก และรอง
คณบดี รองผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก 

34 18 52.94 

4. ฝายเลขานุการ 6 6 100 
รวม 91 51 56.04 

          3) กําหนดการและหัวขอการจัดประชุมระดมความคิดฯ  
            3.1) เวลา 08.30-10.00 น.  
           - ชมนิทรรศการของสวนงานตางๆ และมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการทองเท่ียว และการ
อนุรักษศิลปกรรม ในหัวขอ "ศาสตรศิลปแหงศิลปากร เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและอนุรักษศิลปกรรม" 
Wisdom of Silpakorn University for Tourism Promotion and Conservation of Applied Arts 
ณ พ้ืนท่ีสวนขยายการจัดการศึกษา City Campus   
           - เยี่ยมชมพ้ืนท่ีสวนขยายการจัดการศึกษา City Campus   
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         3.2) เวลา 10.25-10.45 น. เปดการประชุม และบรรยายพิเศษ โดย นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  
          3.3) เวลา 10.45-12.00 น. บรรยายพิเศษ หัวขอ แนวโนมดานทองเท่ียวของประเทศไทย
ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือรวมพัฒนาสูความยั่งยืน โดย
นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
           3.4) เวลา 13.00-13.30 น. นําเสนอ สรุปขอมูลดานการทองเท่ียว และการอนุรักษศิลปกรรม
ของสวนงานตางๆ และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายบริหาร 
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
             3.5) เวลา 13.30-16.00 น. อภิปรายและระดมความคิดเห็น การบูรณาการองคความรู 
ดานการทองเท่ียว และการอนุรักษศิลปกรรมของสวนงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย  
            3.6) เวลา 16.00-16.15 น. สรุปการระดมความคิด และปดการประชุมฯ โดยนายภราเดช 
พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 4) สรุปการบรรยายพิเศษ และการอภิปรายระดมความคิด 
          4.1) การบรรยายพิเศษ โดย นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  
มีสาระสําคัญดังนี้  

ดาน รายละเอียด 
1. โอกาส      1.1 นโยบายของรัฐบาล อาทิ 

- เขตเศรษฐกิจพิเศษ       
- รถไฟความเร็วสูง เช่ือมโยงจากจังหวัดตาก ไปมุกดาหาร (ปจจัยหน่ึงมาจากการทองเท่ียวท่ี

สูงข้ึน)จะเช่ือมโยงประเทศในภูมิภาคอาเซียน การเดินทางท่ีสะดวกรวดเร็ว และจะชวยผลักดัน
การทองเท่ียว รวมท้ังจํานวนนักทองเท่ียวท่ีจะเพ่ิมข้ึน 

- การขยายพ้ืนท่ีเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  บริเวณจังหวัดระยอง ชลบุรี  รวมท้ังจังหวัด
นครนายก ท่ีเนนเรื่องการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยมีพ้ืนท่ีในจังหวัดนครนายก 
จึงเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะดําเนินการเก่ียวกับการทองเท่ียว และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
1.2 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2579) ตั้งเปาหมายเก่ียวกับการทองเท่ียว อาทิ 

ป 2561 รายไดจากการทองเท่ียวประมาณ 3.1 ลานลานบาท 
ป 2579 รายไดจากการทองเท่ียวประมาณ 16 ลานลานบาท  
จํานวนรายจากการทองเท่ียว และนักทองเท่ียวมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง จึงเปน

โอกาสท่ีดีของมหาวิทยาลัยท่ีจะดําเนินการเก่ียวกับการทองเท่ียว และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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ดาน รายละเอียด 
1.3 รัฐบาลไดจัดสรร งบประมาณประมาณ 9,200 ลานบาทลงไปในเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะ
การทองเท่ียวโดยชุมชนใน 3,000 หมูบาน ซึ่งจะตองคัดเลือกหมูบานเขารวมโครงการ จึงเปน
โอกาสท่ีดีท่ีมหาวิทยาลัยจะเขาไปมีสวนรวมดําเนินการ อาทิ การคัดเลือกหมูบาน การชวยพัฒนา
สินคาผลิตภัณฑของชุมชน 
1.4 การวิจัยมุงเปา ซึ่งจะมีงบประมาณจํานวนมาก 
1.5 นโยบายการสงเสริมการทองเท่ียวภายในประเทศ ท่ีมุงเนนการทองเท่ียวในเมืองรอง 
(ประมาณ 55 จังหวัด) มากข้ึน ทําใหการทองเท่ียวมีการกระจายตัวไปในเมืองรอง และชวย
พัฒนาเศรษฐกิจ ของชุมชนมากข้ึน 

2. ปญหาดานการ
ทองเท่ียว 

2.1 นโยบายดานการทองเท่ียวท่ีผานมา ไมไดรับการขับเคลื่อนอยางจริง เพ่ิงจะเริ่มดําเนินการ
ขับเคลื่อนเมื่อไดไมนานน้ี 
2.2 การทองเท่ียวสวนใหญท่ีผานมาจะกระจุกตัวอยูในเมืองหลัก (ประมาณ 22 จังหวัด) เชน 
เชียงใหม กรุงเทพ พัทยา ภูเก็ต และสถานท่ีทองเท่ียวเดิมๆ การพัฒนาการทองเท่ียว เศรษฐกิจ 
จึงกระจุกตัวในเมอืงหลักเปนสวนใหญ เมืองรองอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพดานการทองเท่ียวไมไดรับการ
สงเสริม การประชาสัมพันธเทาท่ีควร 
2.3 การทองเท่ียวท่ีมุงรายได ตองการนักทองเท่ียวในเชิงปริมาณ มากกวาคุณภาพ 
2.4 ขาดตัวช้ีวัดเชิงวัฒนธรรม สังคม ทําใหเกิดปญหา ผลกระทบดานลบตามมาจํานวนมาก อาทิ 
สิ่งแวดลอม อาชญากรรม 

3. แนวทางการ
พัฒนาการทองเท่ียว 

3.1 ใชการทองเท่ียวเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน สังคม ประเทศ โดยการนํา
องคความรู ภูมิปญญาทองถ่ินมาตอยอดสรางคุณคาและมูลคาในการทองเท่ียว นํามาซึ่งสราง
รายไดของชุมชน ทองถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึน 
3.2 ใชการทองเท่ียวเปนเครื่องมือในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ ไดรูจักราก
วัฒนธรรม ภูมิปญญาของชุมชน ทองถ่ิน ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ และรักษาตนทุนวัฒนธรรมน้ีไว
สืบไป 
3.3 การเรียนรูจากการเดินทาง พัฒนาเปนแหลงเรียนรู 
3.4 การวิจัยเพ่ือการรักษาสิ่งแวดลอม   

4. มิติวัฒนธรรม  
 

นโยบายรัฐบาลเรื่อง อุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรมและบริการท่ีมีมูลคาสูง ซึ่งเก่ียวกับการ
ทองเท่ียว และวัฒนธรรม จึงเปนโอกาสของมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีจะพัฒนาองคความรู และ
พัฒนาการทองเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถดําเนินการไดในหลากหลายมิติท้ังในสาขาท่ี
เก่ียวของกับการทองเท่ียวโดยตรง และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของอาทิ โรงแรม อาหาร สมุนไพร การบริหาร
จัดการ ซึ่งมหาวิทยาลัย สวนงานตางๆ มีความพรอมท่ีจะดําเนินการได รวมท้ังการสรางคุณคา ให
เปนมูลคา สรางความภาคภูมิใจ และพัฒนาชุมชน สังคมใหเกิดความยั่งยืน 

       

 

 

 

 

 4.2) การบรรยายพิเศษ โดย นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา มีสาระสําคัญโดยสรุป คือ   

ดาน รายละเอียด 
1. ขอมูลเกี่ยวกับการ
ทองเท่ียว 

1.1 นโยบายของรัฐบาล และขอมูลตางๆ เก่ียวกับการทองเท่ียว  
1.1.1 ขอมูลนักทองเท่ียวตางชาติ อาทิ 

- รายไดจากการทองเท่ียวของประเทศ เพ่ิมข้ึนอยางเน่ืองทุกป (ป 2017 เฉลี่ยประมาณ 
1,824,042.35 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 11.66) โดยมีนักทองเท่ียวจากประเทศจีน ฝรั่งเศส และ
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ดาน รายละเอียด 
รัสเซีย สรางรายไดสูงสุด 3 อันดับแรก  

- ระยะเวลาท่ีนักทองเท่ียวมาอยูในประเทศไทย (ป 2017 เฉลี่ยประมาณ 9.62 วัน) 
- คาใชจายของนักทองเท่ียวตอคนมีแนวโนมสูงข้ึน (ป 2017 เฉลี่ยประมาณ 5359.04 

บาท/วัน)        
1.1.2 ขอมูลนักทองเท่ียวภายในประเทศ (ไทยเท่ียวไทย) 

- รายจากการทองเท่ียวไทยเท่ียวไทย (ป 2017 เฉลี่ยประมาณ 865 ลานบาท เพ่ิมข้ึน
รอยละ 8.18) มีนักทองเท่ียวชาวไทยเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ จํานวน 12.48 ลานคน 
1.2 เปาหมายการทองเท่ียวไทย 

1.2.1 สรางการทองเท่ียวใหยั่งยืน เนนคุณภาพ เพ่ิมมูลคา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2.2 กระจายรายไดลดการเหลื่อมล้ํา 
1.2.3 ปลูกจิตสํานึกรักบานเกิด สรางความภาคภูมิใจในทองถ่ิน รักบานเกิด รักประเทศชาติ 

1.3 ยุทธศาสตรการทองเท่ียวไทย 2558-2560 
1.3.1 การสงเสริมตลาดการทองเท่ียว  
1.3.2 การพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว  
1.3.3 การบริหารจัดการการทองเท่ียว 

1.4 เขตพัฒนาการทองเท่ียว อาทิ  
1.4.1 การทองเท่ียวอารยธรรมลานนา อาทิ ลําปาง ลําพูนพะเยา 
1.4.2 การทองเท่ียวอารยธรรมอีสานใต อาทิ บุรีรัมย สุรินทร ศรีษะเกษ      

1.5 เท่ียวทองถ่ินไทย ชุมชนเติบใหญ เมืองไทยเติบโต อาทิ  
1.5.1 กระตุนใหเกิดการใชจายในพ้ืนท่ี 
1.5.2 กระตุนตลาดนักทองเท่ียวเชิงธุรกิจ        

1.6 จัดการทองเท่ียวท่ีสมดุล อาทิ   
1.6.1 ดานธุรกิจ อาทิ จํานวนนักทองเท่ียว รายได  
1.6.2 ดานชุมชน อาทิ เฉลี่ยสุข ชุมชนเขมแข็ง 
1.6.3 ดานสิ่งแวดลอม อาทิ ขยะ นํ้าเสีย  

1.5 บริบทของโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จะตองพัฒนาตนเอง ปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมๆ 
ตลอดเวลา และควรมองสิ่งท่ีมีอยูอยางรูคุณคา และคิดพัฒนาอยางสรางสรรคจะเกิดสิ่งใหมๆ ข้ึน
ตลอดเวลา 

2. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร กับบทบาท 
และโอกาส 
 

จากองคความรู จุดแข็ง และศักยภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากรควรมีบทบาทและเปนแกนนําท่ี
สําคัญในการชวยพัฒนาดานการทองเท่ียวของประเทศ ท้ังในเชิงคุณคาและมูลคา อาทิ 

- การวิจัยการพัฒนาในเชิงพ้ืนท่ี (area base) และประเด็นการพัฒนา (issue base) 
- การบูรณาการองคความรู ความเขมแข็งของสวนงานตางๆ ใหมาทํางานรวมกัน ซึ่งสามารถ

ดําเนินการไดครอบคลุมในทุกมิติ ท้ังศิลปะ การออกแบบ การบริหารจัดการ การตลาด ฯลฯ 
- ควรกําหนดเปนวาระสําคัญ และเลือก หรือเนนในจุดท่ีจะดําเนินการใหชัดเจน แลว

ดําเนินการอยางตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดความเขมแข็ง จะเกิดประโยชนอยางยิ่งตอสังคม ประเทศชาติ 
- การรวมมือกับชุมชน สังคม ท้ังการถายทอดองคความรู วิธีการบริหารจัดการเพ่ือใหชุมชน 

สังคมสามารถดําเนินตอไปไดดวยตนเอง และพัฒนาจนมีความเขมแข็ง เกิดเปนความยั่งยืน 
- การบมเพาะ ผลิตบุคลากรดานการทองเท่ียวท่ีมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 

เขาสูธุรกิจการทองเท่ียว ซึ่งจะชวยใหการทองเท่ียวของประเทศมีคณุภาพมากข้ึน       
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 4.3) การอภิปราย ความคิดเห็น ขอสังเกต และขอเสนอแนะของท่ีประชุม สรุปไดดังนี้  
ดาน ความคิดเห็น ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 

1. นโยบาย และแผน
ดานการทองเท่ียว  
และการอนุรักษ
ศิลปกรรม  

1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบาย และแผนงานดานการทองเท่ียว การอนุรักษศิลปกรรม ให
ชัดเจน โดยในการดําเนินการควรมีขอมูล และคํานึงถึงบริบทตางๆ อาทิ  

1.1 ขอมูล ความตองการพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เพ่ือใชประกอบการจัดทําแผน อาทิ จํานวนหองพัก
ของโรงแรม จํานวนนักทองเท่ียว ความตองการอัตรากําลังคนดานการบริการ จํานวนรานอาหาร 
ฯลฯ 

1.2 ควรเนนพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการ ซึ่งควรเปนพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาทิ เพชรบุรี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ซึ่งมีศักยภาพดานการทองเท่ียว รวมท้ังมีการ
ทองเท่ียวหลากหลายมิติ  

นอกจากน้ันยังสอดคลองกับนโยบายของรัฐ ท่ีเนนใหพ้ืนท่ีดังกลาวเปนแหลงทองเท่ียว
ระดับสูง  

1.3 นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของ อาทิ โครงการประชารัฐ ไทยแลนด 4.0 การขยายพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  

1.4 ความตองการของชุมชน สังคม และสิ่งท่ีมหาวิทยาลัย สวนงาน จะรวมกันดําเนินการ
เพ่ือใหการพัฒนาเกิดความยั่งยืน 
2. ควรกําหนด position ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ความชํานาญเฉพาะทาง และกําหนดจุดเนน
ใหชัดเจน เพ่ือใหการวางแผน การกําหนดกิจกรรม โครงการ มีความชัดเจนและสอดคลองกัน 

2. การจัดตั้งศูนย
อนุรักษศิลปกรรม  
(ช่ือสามารถปรับได)  
ระบบ กลไก การ
บริหารจดัการ  
 

1. ควรจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปกรรมของมหาวิทยาลัย (ช่ือสามารถปรับได)  
1.1 มหาวิทยาลัยมีแผนการจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปกรรม ในป พ.ศ.2564 ควรดําเนินการ

จัดตั้งใหเร็วข้ึน  
1.2 โครงสราง เปนหนวยงานภายใตการกํากับของมหาวิทยาลัย  
1.3 ภารกิจ ดานอนุรักษศิลปกรรม นอกเหนือจากน้ีอาจจะรวมเรื่องการทองเท่ียวดวยเพราะ

มีความเช่ือมโยงกัน 
1.4 กําลังคน ควรเรงพัฒนากําลังคนเน่ืองจากมีจํานวนนอย โดยควรดําเนินการไปพรอมกับ

การจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปกรรม 
1.5 ผูสนับสนุน มีหลายรูปแบบ อาทิ รัฐบาล มหาวิทยาลัย 
1.6 การประชาสมัพันธ การสื่อสาร ท่ีตองสรางการรับรูใหทุกภาคสวนทราบวามหาวิทยาลัย 

สวนงานมีการใหบริการในดานใดบาง  
1.7 ระบบ กลไกการรับงานจากภายนอกท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ อาทิ ธนาคารซึ่งเก็บสะสม

ภาพเกาจํานวนมากตองการซอมแซมภาพจะตองมาติดตอกับหนวยงานใดของมหาวิทยาลัย 
2. เน่ืองจากกรมศิลปากร เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดานการอนุรักษโดยตรง การจัดตั้ง 
การดําเนินการเก่ียวกับการอนุรักษศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยจึงควรคํานึงถึงบทบาทหนาท่ี 
ความรวมมือกับกรมศิลปากรดวย อาทิ การจัดตั้งเปนศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ การจัด
หลักสูตรระยะสั้น การจัดอบรมตางๆ เปนตน 
3. ควรนํานวัตกรรม องคความรูดานการอนุรักษศิลปกรรมในบางเรื่องมาจากตางประเทศ 
เน่ืองจากมีความกาวหนา และมีประสบการณในการทํางานดานน้ีมาเปนเวลานาน  
4. งานดานการอนุรักษเปนงานเชิงวิทยาศาสตรดวย จึงควรมีการบูรณาการกับคณะวิชาดาน
วิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรฯ อาทิ ศูนยเครื่องมือของคณะวิทยาศาสตร ใหเขามารวม
ทํางานดวย  

3. หลักสูตร รูปแบบ 
และการบริหารจัดการ  

1. หลักสูตรดานการทองเท่ียว :  
1.1 ควรกําหนดอัตลักษณของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาดานการทองเท่ียว จากมหาวิทยาลัย

ใหชัดเจน อาทิ มีความคิดสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม มีแรงบันดาลใจในการทํางานท่ีด ี
(เน่ืองจากมีการผลิตนักศึกษาดานน้ีจํานวนมากในสถาบันการศึกษาตางๆ)   

1.2 การจัดการเรียนการสอน หรือหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาท่ีเก่ียวของซึ่งปจจุบันมีจํานวน
มาก ควรเนนเรื่อง  

- ภูมิปญญาวัฒนธรรม การนํามาตอยอดประกอบอาชีพ 
- การพัฒนาทักษะความสามารถดานภาษาตางประเทศ เพ่ือการประกอบอาชีพ ทําธุรกิจ 

การนําเสนอสินคา การใหบริการ  
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ดาน ความคิดเห็น ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 
2. หลักสูตรดานการอนุรักษศิลปกรรม : 

2.1 บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ มีการจัดการเรียนการสอนดานน้ี จึงควรรวมมือ
กัน เพ่ือใหการดําเนินการมีความเขมแข็งมากข้ึน อาทิ การเปดเปนหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งประเทศ
เพ่ือนบาน อาทิ พมา กัมพูชา ลาว สนใจเขามาเรียนจํานวนมาก 

2.2 ควรพิจารณาเรื่องความกาวหนา การทํางานของผูท่ีมาเรียนดานการอนุรักษใหชัดเจน  
2.3 ควรเรงผลิตกําลังคนดานงานอนุรักษ เน่ืองจากประเทศไทยยังขาดผูเช่ียวชาญ บุคลากร 

ดานน้ีจํานวนมาก  
2.4 ควรถอดบทเรียนปญหา อุปสรรคการบริหารจัดการหลักสูตรดานการอนุรักษศิลปกรรมท่ี

เคยดําเนินการมา และนํามาเปนแนวทางการดําเนินการ การบริหารจัดการหลักสูตรตอไป 
3. ควรพัฒนาหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนอยูแลว เปนหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือสรางความ
เขมแข็ง และความเปนผูนําของมหาวิทยาลัย 
4. การจัดทําหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุน และสอดคลองกับความตองการ (Demand Based) ของ
ผูเรียน ผูสนใจ ศิษยเกา ท่ีตองการศึกษา นําความรูไปใชประโยชน ตอยอดในการทํางาน การ
ประกอบอาชีพ อาทิ การจัดทําหลักสูตรในลักษณะโมดูล (Module) หรือ Re-training ซึ่งจะชวย
ขยายกลุมเปาหมายของมหาวิทยาลัยใหกวางขวางมากข้ึน 

นอกจากน้ันเมื่อเรียนสะสมไดจํานวนหน่ึง/จํานวนก่ีโมดูลจะมีสิทธิสําเร็จการศึกษา  
5. การจัดทําหลักสูตร การจัดอบรมท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม ชุมชน อาทิ  

- การสํารวจวาผูท่ีตองออกจากงานตองการพัฒนาทักษะใด เพ่ือไปประกอบอาชีพใหม 
- การสํารวจวาผูท่ีประกอบอาชีพอยูแลวตองการพัฒนาทักษะดานใดเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาการ

ทํางาน การปรับตําแหนง  
- การสํารวจวาชุมชน ตองการพัฒนาทักษะดานใด เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชน การ

ประกอบอาชีพ  
4. แนวทางการ 
บูรณาการ และการ
ทํางานรวมกันของ 
สวนงานตางๆ และ
มหาวิทยาลยั  
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร สวนงานมีการดําเนินการดานการทองเท่ียวและการอนุรักษศิลปกรรม 
จํานวนมาก ท้ังดานหลักสูตร การจัดอบรม การบริการวิชาการ การวิจัยแตการดําเนินการสวน
ใหญจะกระจัดกระจาย แยกกันทําเปนสวนๆ ขาดพลัง ดังน้ันควรรวมกันทํางาน บูรณาการรวมกัน 
เพ่ือสรางความเขมแข็ง ทําใหเกิดความรูใหม โดยแนวทางการดําเนินการ อาทิ   
1. ควรจัดทํา Platform กลางของมหาวิทยาลัย โดย Platform น้ีสามารถออกแบบไดกวางขวาง
และหลากหลายมิติ ท้ังการรวม จุดรวม การบูรณาการ  

ตัวอยาง Platform ดานการทองเท่ียว อาจจะมีดาน  
(1) ดานหลักสูตร 
(2) ศูนยบริการวิชาการ สํานักบริการวิชาการ  
(3) ศูนยขอมูล 
(4) บริการทางวิชาการแกสังคม 

2. มหาวิทยาลัย สวนงานเปดชองทาง เวทีเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร มีการทํางานใน
ลักษณะบูรณาการรวมกันใหมากข้ึน ท้ังดานหลักสูตร กิจกรรม โครงการ บริการวิชาการ   

5. การใหบริการ และ
ระบบ กลไก การ
บริหารจดัการ  
รวมท้ังการสรางคุณคา 
(Brand Value) 
 

1. ควรมีหนวยงานกลาง ใหบริการของมหาวิทยาลัย (ช่ืออาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 
ท่ีจะมาดูแลรับงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ืออํานวยความสะดวก และความชัดเจนใน
การติดตอ ประสานงานของผูรับบริการ  
2. ขอเสนอแนะตอสํานักบริการวิชาการ ซึ่งมีหนาท่ีรับงานบริการจากภายนอก และขณะน้ีอยู
ระหวางการปรับโครงสราง อาทิ 

- การปรับโครงสราง ท่ีมีความคลองตัว  
- มีระบบ กลไกการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
- ควรสามารถรองรับงานบริการท่ีหลากหลายมากข้ึน 
- ควรมีผูเช่ียวชาญ ท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํา อาทิ ดานการเงิน บัญชี กฎหมาย การจัดซื้อจัด

จาง เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความถูกตองและปองกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
3. ควรนําเสนอการใหบริการแกหนวยงานภายนอกในลักษณะท่ีครบวงจรในทุกดาน ทุกศาสตร 
(เสนอเปนลักษณะ Package) เพ่ืออํานวยความสะดวก โดยสามารถติดตอรับบริการเพียงแหง
เดียวไดครบทุกดาน นอกจากน้ันยังกอใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัยและสวนงานตางๆ ไป
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ดาน ความคิดเห็น ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 
พรอมกัน  
4. ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธการใหบริการของมหาวิทยาลัย สวนงาน สูสาธารณะใหมาก
ข้ึน อาทิ  

- ชองทางท่ีจะเขามาติดตอขอรับบริการกับมหาวิทยาลัย สวนงาน 
- องคความรู ความเขมแข็ง ศักยภาพ ความพรอมในการใหบริการของมหาวิทยาลัย สวนงาน 

มีดานใดบาง  
- ผลงานท่ีมหาวิทยาลัย สวนงานไดดําเนินการมาแลว 

5. ควรทํางานในลักษณะของเครือขาย มีการบูรณาการรวมกัน จะทําใหมีพลัง และการทํางาน
สําเร็จเร็วข้ึน 
6. ควรมีกลไกใหอาจารย ซึ่งสวนหน่ึงรับงานบริการในลักษณะสวนบุคคล ไดนํางานน้ันเขาสูระบบ
ของสวนงาน มหาวิทยาลัยใหมากข้ึน แมขณะน้ีจะมีระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีออกมาเปนขอกําหนดสวนหน่ึงแลวก็ตาม  
7. ควรพัฒนาบุคลากร ใหปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการทํางานท่ีสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
8. การเพ่ิมคุณคา (Brand Value) และการสนับสนุนหนวยงานกลางใหบริการของมหาวิทยาลัย 
(ช่ืออาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) อาทิ 

8.1 ฐานขอมูล องคความรูท้ังศาสตรและศิลป ในรูปแบบฐานขอมูลเชิงวิชาการ งานวิจัยและ
งานสรางสรรค มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินรวมถึงฐานขอมูล ผูเช่ียวชาญสาขา
ตางๆ 

8.2 Art and Design อาทิ 
• Service 
• Exhibition & Curation   

8.3 Science and Technology อาทิ 
• Certify & Endorsement 
• Restoration 
• Materials Science 

8.4 Service Business 
• Hotel & Catering 
• Tourism e.g. Experience & Destination Management 

8.5 Business  Administration 
• Entrepreneurship ศูนยบมเพาะ  
• Management & Marketing  
• Branding 

8.6 Training / Workshop / Short Course 
6. บทบาท หนาท่ีของ
มหาวิทยาลยั ในการ
เปนผูนําดานการ
ทองเท่ียว และการ
อนุรักษ/การเสนอ
นโยบายตอรัฐบาล  
และสาธารณะ 

1. รัฐบาลมีนโยบายดานการทองเท่ียว และการอนุรักษ จํานวนมากแตหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ
มีนอย อาทิ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งไมเพียงพอตอ
การดําเนินงานตามภารกิจซึ่งมีจํานวนมากได มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงควรเขาไปมีบทบาทในการ
สนับสนุนการทํางาน เพ่ือใหนโยบายของรัฐบาล กระทรวง สําเร็จตามท่ีกําหนดไว อาทิ การจัด
อบรมผูตรวจรับงานดานโบราณสถาน  
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรเปนแกน ผูนําทางความคิด และมีบทบาทในการนําเสนอแนวคิด 
นโยบายแกรัฐบาล กระทรวง หนวยงาน ชุมชน ทองถ่ิน ในการชวยสรางคุณคา มูลคาดานการ
ทองเท่ียว การอนุรักษใหยั่งยืน 
3. มหาวิทยาลัย ควรมีบทบาทและทําหนาท่ีในการอนุรักษเชิงนโยบายดวย อาทิ กรณีการจะถาย
โอนเรื่องการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไปดําเนินการจะเกิด
ผลกระทบอยางไร 
4. มหาวิทยาลัยควรมีความรวมมือกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬา ในภารกิจตางๆ ใหมากข้ึน 
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     4.4) การดําเนินการดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัย และสวนงาน อาทิ  
 1) สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสวนงาน 
 2) สรางชื่อเสียง ความเปนผูนําของมหาวิทยาลัย และสวนงาน 
 3) มีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน ชุมชน เพ่ิมมากข้ึน 
 4) องคความรูใหมและขอมูลท่ีใชในการออกแบบหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตร 
ท่ีมีอยูเดิมใหตอบสนองความตองการของตลาดมากข้ึน 
 5) มีเครือขาย และขยายเครือขายความรวมมือในการทํางานท้ังกับภาครัฐ เอกชน 
ชุมชน มากข้ึน 
  6) ตอบสนองความตองการของภาครัฐ ชุมชน สังคม และชวยใหชุมชน สังคมมีการ
พัฒนาอยางยั่งยืน     

 4.5) ปญหา อุปสรรคท่ีควรคํานึงในการดําเนินการและตองพยายามแกไข อาทิ           
 1) งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีมีข้ันตอน คอนขางมาก  
 2) ภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากรสายวิชาการ 
 3) บุคลากร ท่ีสวนใหญยังยึดติดกับระบบการบริหาร วัฒนธรรมองคกรแบบเดิม ไม
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
 4) การสื่อสารประชาสัมพันธใหภายนอกรับทราบและรูจักมหาวิทยาลัยศิลปากร 
รวมท้ังศักยภาพ ความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยในมิติตางๆ ซ่ึงยังมีนอย 

 
2. รอบปท่ี 2  (21 สิงหาคม 2561 – 20 สิงหาคม 2562)  

       โครงการประชุม เรื่อง การย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของนายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  

         จัดเม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ ชั้น 4 สํานักงาน
อธิการบดี  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
          ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดกําหนดตําแหนงของผูมีหนาท่ียื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตามมาตรา 
102 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (นายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงถูก
กําหนดใหเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูง ประเภทกรรมการและผูบริหารสูงสุดของหนวยงานอ่ืนของรัฐ กลุม
สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ) และกําหนดตําแหนงของเจาพนักงานของรัฐซึ่งจะตองยื่นบัญชีทรัพยสิน
และหนี้สินตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561 (เจาพนักงานของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงรองอธิการบดี หรือตําแหนงเทียบเทารอง
อธิการบดีท่ีมีชื่อเรียกอยางอ่ืน ในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐและในกํากับของรัฐ) ขึ้นใหม ตามประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จํานวน 2 ฉบับ คือ 
 (1) ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องกําหนดตําแหนง
ของผูมีหนาท่ียื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 
 (2) ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องกําหนดตําแหนง
ของเจาพนักงานของรัฐซ่ึงจะตองยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561  
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    โดยจะมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป  
 เนื่องจากเปนเรื่องใหม และเพ่ือใหการยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนไปดวยความเรียบรอย จึง
เห็นสมควรจัดโครงการ การยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ข้ึน  
          1) วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหขอมูล และสรางความรูความเขาในการยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน ของนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย 
          2) ผูเขารวมประชุม     
             ผูเขารวมโครงการ จํานวน 70 คน ประกอบดวย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร และบุคลากร ผูเขารวมประชุม (คน) 
1. นายกสภามหาวิทยาลยั กรรมการสภามหาวิทยาลัย   31 
2. รองอธิการบด ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  8 
3. คณบดี/ผูอํานวยการ ศูนย/สถาบัน/สํานัก 21 
4. บุคลากรสาํนักงานสภามหาวิทยาลัย และกองนิติการ 10 

รวม 70 

          3) การจัดโครงการ 
                - เวลา 9.30-11.30 น. วิทยากรจาก ปปช. อธิบายเนื้อหา การแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน 
                - เวลา 11.30-12.00 น. การตอบขอซักถาม       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการประมวลผลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลยัศิลปากร ป พ.ศ. 2560 – 2563    |    60 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  

61 



ภาคผนวก 1 
อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 

 
1. อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 สภามหาวิทยาลัยมี
อํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยอํานาจหนาท่ีเชนท่ีวานี้ใหรวมถึง 

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 
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2. อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ในมาตราอ่ืนๆ อาทิ 

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  
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ภาคผนวก 2 
การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยในแตละรอบป 

 
 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย ในชวงป พ.ศ. 2560 - 2563 (สิงหาคม 2560 – กุมภาพันธ 
2563) ในแตละรอบป มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
 
1. การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย รอบปท่ี 1 (สิงหาคม 2560 – สิงหาคม 2561) 
 1.1 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในมาตรา 22 ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559  

อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไว 
ในมาตรา 22 

สรุปการดําเนินงาน 

(1)  กํ าหนดนโยบาย ในการบริ ห า ร
มห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ แ ผ น พั ฒ น า ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

พิจารณาใหความเห็นชอบแผน ดังน้ี 
1. แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2. แผนพัฒนาคณะ สวนงาน ในระยะเวลา 4 ป ของคณบดี และหัวหนาสวน
งาน ท่ีไดรับการแตงตั้งใหม จํานวน 3 สวนงาน  

(1) แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

(2) แผนพัฒนาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) 

(3) แผนพัฒนาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561-2565  
(2) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมายใหมหาวิทยาลัยหรือสวนงานใด
ในมหาวิทยาลัย เปนผู ออกขอ บังคับ 
ระเบียบ และประกาศสําหรับมหาวิทยาลัย
หรือสวนงานน้ันเปนเรื่องๆ ไปก็ได 

ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ ตามท่ีมหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ เสนอ ดังน้ี 
1. ขอบังคับ จํานวน 18 ฉบับ 

(1) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …  

(2) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม พ.ศ. ... 

(3) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย พ.ศ. ...  

(4) ร าง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... 

(5) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสรางสรรค พ.ศ. ... 

(6) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการดํารงตําแหนงทาง
วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. ... 

(7) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยแผนอัตรากําลังบุคลากร การ
กําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และการบริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. ...  

(8) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข
และการพิจารณาตอเวลาราชการ และตอการจางของบุคลากรสายวิชาการท่ี
จะเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ พ.ศ. .... 

(9) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

(10) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

(11) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

(3) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย 
(4) ออกขอบังคับเก่ียวกับการบริหาร
การเ งิน การพัสดุ  และทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย  
(5) ออกขอบังคับวาดวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา การวิจัย และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
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อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไว 
ในมาตรา 22 

สรุปการดําเนินงาน 

และศาสตราจารย พ.ศ. .... 
(12) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ ลักษณะ

ตองหาม หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และการพนจากตําแหนงของรองคณบดี
หรือรองหัวหนาสวนงาน พ.ศ. ....  

(13) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 

(14) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. .... 

(15) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 

(16) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

(17) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  พ.ศ. .... 

(18) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
เลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีไมสามารถปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล พ.ศ. .... 
2. ระเบียบ จํานวน 6 ฉบับ  

(1) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการใน
การแบง การรวม การยุบเลิก และการบริหารภาควิชา พ.ศ. .... 

(2) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษา
และคา ใชจ าย อ่ืนๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ... 

(3) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยกลาง
นวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ... 

(4) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาลงทะเบียนเรียน 
และคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ...  

(5) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการ
แบง การรวม การยุบเลิกและการบริหารภาควิชา (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 

(6) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาชดเชย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... 
3. ประกาศ จํานวน 2 ฉบับ 

(1) ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูง 
เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน และหลักเกณฑวิธีการจาย (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... 

(2) ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ และวิธีการใน
การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกสวนงาน การแบงหนวยงานภายในของสวนงาน 
และการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. .... 

(6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปด
สอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวมหรือ
การยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

อนุมัติเก่ียวกับหลักสูตร ตามท่ีสภาวิชาการเสนอ 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) อนุมัติการรับเขาสมทบและการยกเลกิ
การสมทบของสถานศึกษาช้ันสูงหรือ
สถาบันอ่ืน 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

(8) อนุมัติการจัดการศึกษารวมและการ ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 
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ยกเลิกการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
ช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน 
(9) อนุมัติการใหปริญญา อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตรช้ันหน่ึงช้ันใด ท้ังของ
มหาวิทยาลัยและ ท่ีมหาวิทยาลัยจัด
การศึกษารวมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือ
สถาบันอ่ืน รวมท้ังอนุมัติการใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ 

อนุมัติปริญญาในระดับปริญญาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา รวมถึงปริญญา
กิตติมศักดิ์ ดังน้ี 
1. มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
แกนายเอมมานูเอล ฌ็อง มิเชล เฟรเดริก มาครง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส 
2. เห็นชอบรายช่ือผูทรงคุณวุฒิเพ่ือขอรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ จํานวน 3 ราย  

(1) นางจิราภรณ อรัณยะนาค ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอนุรักษศิลปกรรม 

(2) นายพินิจ สุวรรณะบุณย ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย 

(3) อาจารยจรินทร รอดประเสริฐ ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
3. อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

(1) ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 126 ราย  
(2) มหาบัณฑิต จํานวน 698 ราย  
(3) ปริญญาบัณฑิต จํานวน 6,541 ราย 

(10) อนุมัติการจัดตั้งและยุบเลิกวิทยาเขต ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 
(11) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการ
ยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัย รวมท้ัง
การแบงหนวยงานภายในของสวนงาน
ดังกลาว 

ใหความเห็นชอบการจัดตั้ง การยุบเลิก การแบงหนวยงานภายในของสวนงาน 
ดังน้ี 
1. อนุมัติโครงสรางสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   
2. อนุมัติการจัดตั้งศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
Silpakorn University Food Innovation Hub (SU-FIH) 
3. อนุมัติการจัดตั้งโครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระ
เกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
4. อนุมัติการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 

(12) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและ
อนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 

อนุมัติการตั้ งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายของ
มหาวิทยาลัยตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ดังน้ี 
1. งบประมาณรายรับจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จํานวน 1,794,190,380 บาท  
2. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จํานวน 1,900,513,360 บาท  
3. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(เพ่ิมเติม) จํานวน 33,346,700  บาท  
4. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จํานวน 2,039.0987 ลานบาท 

(13) กําหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับ
การจัดหารายได  จัดหาแหลงทุนและ
ทรัพยากรอ่ืน 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

(14) อนุมัติการกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน 
การถือหุน การเขาเปนหุนสวน และการ
ลงทุนหรือการรวมลงทุนตามมาตรา 14 (8)  

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

(15) อนุมัติการจัดตั้งหรือรวมกับบุคคล ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 
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อ่ืนในการจัดตั้งองคกรท่ีเปนนิติบุคคล 
หรือยกเลิกนิติ บุคคลท่ีจัดตั้ ง ข้ึนตาม
มาตรา 14 (11) 
(16) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และพิจารณา
ถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 
ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ  

1. เห็นชอบรายช่ือผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนศาสตราจารย จํานวน 3 ราย 
ตามท่ีสภาวิชาการเสนอ และใหดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป 

(1) รศ.ฐิติพัฒน ประทานทรัพย สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 

(2) รศ.ดร.ปราณตี  โอปณะโสภิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
(3) รศ.ปริญญา ตันติสุข สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรม

และภาพพิมพ 
2. เห็นชอบรายช่ือผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนศาสตราจารยพิเศษ จํานวน 1 
ราย ตามท่ีสภาวิชาการเสนอ และใหดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป 

(1) รศ.เสนอ นิลเดช สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร 

(17) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี 
คณบดี หัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ศาสตราจารย
เ กี ยรติ คุณ  รองศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย 
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  ผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนตามมาตรา 
58 วรรคสาม และกรรมการสภาวิชาการ 

1. เห็นชอบแตงตั้งผูบริหาร  
(1) รองอธิการบดี จํานวน 1 ราย คือ ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ รอง

อธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม (แทน ผศ.ดร.ไธพัตย ภูชิสสชวกรณ รอง
อธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ ท่ีขอลาออกจากตําแหนง) 

(2) คณบดี จํานวน 5 ราย 
(2.1) ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคด ี
(2.2) ผศ.ดร.อรุณศรี  ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรม 

ศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(2.3) รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
(2.4) ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
(2.5) ผศ.ดร.นนท คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

2. เห็นชอบรายช่ือผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 2 ราย 
(1) ศ.ปริญญา ตันติสุข ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม

และภาพพิมพ 
(2) ศ.ดร.เสริม จันทรฉาย ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

3. เห็นชอบการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตามท่ีสภาวิชาการเสนอ  
(1) ศาสตราจารย จํานวน 7 ราย  
(2) รองศาสตราจารย จํานวน 13 ราย   
(3) ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 43 ราย  

(18) แตงตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือกระทําการ
ใดๆ อันอยู ใน อํานาจหนา ท่ีของสภา
มหาวิทยาลัย  รวมท้ังมอบอํานาจให
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลดังกลาวทําการแทนแลวรายงานให
สภามหาวิทยาลัยทราบ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือชวยกลั่นกรอง ใหความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ ตอการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย อาทิ  

(1) คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  

(2) คณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงาน 
(3) คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดํา เ นินงานของ

มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
(4) คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ 
2. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน 5 สวนงาน  

(1) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะโบราณคดี  
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(2 )  คณะกรรมการสรรหาผู สมควรดํ า รงตํ าแหน งคณบดี คณะ
วิศวกรรมศาสตรฯ  

(3) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
(4 )  คณะกรรมการสรรหาผู สมควรดํ า ร งตํ าแหน งคณบดีคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร  
(5 )  คณะกรรมการสรรหาผู สมควรดํ า ร งตํ าแหน งคณบดีคณะ 

ดุริยางคศาสตร 
(19) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี คณบดี และหัวหนา
สวนงานท่ีเรียกช่ืออยาง อ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ 

1. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พิจารณาใหความเห็นชอบ 
   (1) ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   (2) ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
    (3) ร าง  คู มือ  การติดตาม และประเมินผลการดํ า เ นินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  
2. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน พิจารณาใหความเห็นชอบ 
   (1) แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  
   (2) ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  (3) ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

(20) รับรองรายงานประจําปของ
มหาวิทยาลัยและเสนอรายงานน้ันตอ
รัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

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

(21) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของ
สวนงานใดหรือของผูใดโดยเฉพาะ 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

 

 1.2 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบ ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ 

เร่ือง สรุปการดําเนินงาน 
1. แผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย 

(ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยแผนอัตรากําลังบุคลากร การ
กําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และ
การบริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2561) 

อนุมัติแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (สวนตอขยายจากแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
5 ป (พ.ศ. 2556-2561)) 

2. การกําหนดนโยบาย เปาหมาย 
ผลสัมฤทธ์ิ ของคณะ สวนงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ เพ่ือมอบ
ใหคณะกรรมการสรรหานําไปใชประกอบ 
การสรรหาฯ 

(ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วา
ดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการ

พิจารณากําหนดนโยบาย เปาหมาย ผลสัมฤทธ์ิ ของคณะ สวนงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ท่ีจะดําเนินการสรรหาคณบดี หัวหนาสวน
งาน เพ่ือมอบใหคณะกรรมการสรรหานําไปใชประกอบการสรรหาฯ จํานวน  
5 สวนงาน 

(1) คณะโบราณคดี  
(2) คณะวิศวกรรมศาสตรฯ   
(3) บัณฑิตวิทยาลัย  
(4) คณะสถาปตยกรรมศาสตร   
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เร่ือง สรุปการดําเนินงาน 
สรรหาหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ี
มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560) 

(5) คณะดุริยางคศาสตร  

3. การอุทธรณรองทุกข 
 

เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาเรื่องอุทธรณและรองทุกขท่ีบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยรองมา จํานวน 2 ราย  ตามท่ีคณะกรรมการอุทธรณและรอง
ทุกขเสนอมา 

4. การพิจารณาเ งินเดือนของผูดํารง
ตําแหนงผูบริหาร 

(ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง บัญชีเ งินเดือนข้ันต่ํา ข้ันสูง เ งิน
ประจํ าตํ า แหน ง  ค า ตอบแทน และ
หลักเกณฑวิธีการจาย ฉบับลงวันท่ี 22 
กันยายน 2559) 

เห็นชอบอัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนงของผูดํารงตําแหนงผูบริหาร ดังน้ี 
1. รองอธิการบดี สมัย ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ดํารงตําแหนงอธิการบดี 
จํานวน 1 ราย 
2. คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งไดรับ
แตงตั้งตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 และยังคงดํารงตําแหนง
ดังกลาวตอไป ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 จํานวน 8 ราย 
3. คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ท่ีไดรับการ
แตงตั้งใหม จํานวน 5 ราย 

 
 1.3 การปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ รวมถึงท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เร่ือง สรุปการดําเนินงาน 
1.  การทําขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ    

เห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับมหาวิทยาลัย/สถาบันในตางประเทศ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
จํานวน 17 สถาบัน  

(1) Accademia di belle Arti di Brescia Santa Guilia สาธารณรัฐ
อิตาลี 

(2) Accademia di belle Arti di Firenze สาธารณรัฐอิตาลี  
(3) Aichi University of the Arts ประเทศญี่ปุน 
(4) Beuth University of Applied Sciences Berlin สหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี 
(5) Centre for Instructional Technology and Multimedia, 

Universiti Sains Malaysia (USM) สหพันธรัฐมาเลเซีย 
(6) Denpa Educational  Institutions ประเทศญี่ปุน 
(7) Hungkuang University สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 
(8) Kennesaw State University สหรัฐอเมริกา   
(9) Lucerne University of Applied Sciences and Art, lnstitute 

of Management and Regional Economics (IBR) สมาพันธรัฐสวิส 
(10) Monash University Malaysia Sdn.Bhd. สหพันธรัฐมาเลเซีย 
(11) The University of Granada ราชอาณาจักรสเปน 
(12) Universiti Sains Malaysia (USM) สหพันธรัฐมาเลเซีย 
(13) Universiti Teknologi MARA (UiTM) สหพันธรัฐมาเลเซีย 
(14) University of Applied Arts Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย 
(15) University of lnternational Business and Economics 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(16) Yeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี 
(17) Yunnan Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2. การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ
ตออายุราชการ และพิจารณาอนุมัติการ
ตอเวลาราชการของอาจารย 

1. เห็นชอบการตอการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร สายวิชาการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560) จํานวน 1 ราย 
ตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เสนอ  

(1) รศ.ดร.อุบล เทศทอง ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 
2. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการฯ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561) 
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เร่ือง สรุปการดําเนินงาน 
3. การพิจารณารายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
      

เห็นชอบเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 
(1) รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและ

ระดับคณะวิชา/หนวยงาน เทียบเทามหาวิทยาลัยศิลปากร  
(2) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  
4. รายช่ือผูสมควรไดรับแตงตั้งเปน
ผู ทรงคุณ วุ ฒิ  ตามเกณฑ เ ที ยบเคี ยง
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะ และการ
ออกแบบ 

เห็นชอบรายช่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑ
เทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จํานวน 4 ราย   

 
2. การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย รอบปท่ี 2 (สิงหาคม 2561 – สิงหาคม 2562) 
 2.1 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในมาตรา 22 ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 

อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไว 
ในมาตรา 22 

สรุปการดําเนินงาน 

(1)  กํ าหนดนโยบาย ในการบริ ห า ร
มห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ แ ผ น พั ฒ น า ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

พิจารณาใหความเห็นชอบแผน ดังน้ี 
1. แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. แผนพัฒนาคณะ สวนงาน ในระยะเวลา 4 ป ของคณบดี และหัวหนาสวน
งาน ท่ีไดรับการแตงตั้งใหม จํานวน 5 สวนงาน  

(1) แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 

(2) แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

(3) แผนพัฒนาคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 

(4) แผนพัฒนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 

(5) แผนพัฒนาหอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร (ตุลาคม 2561 – ตุลาคม 
2565) 
3. แผนพัฒนา City Campus (เมืองทองธานี) มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 
10 ป พ.ศ. 2562-2571 
4. แผนสงเสริมและสื่อสารภาพลักษณองคกรเชิงรุก  
5. แผนกลยุทธสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามแนวยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป และรายงานการดาํเนินงานสงเสริมสนับสนุนดานการวิจัย นวัตกรรม
และการสรางสรรค ในรอบป 2562 

(2) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมายใหมหาวิทยาลัยหรือสวนงานใด
ในมหาวิทยาลัย เปนผู ออกขอ บังคับ 
ระเบียบ และประกาศสําหรับมหาวิทยาลัย
หรือสวนงานน้ันเปนเรื่องๆ ไปก็ได 

ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ ตามท่ีมหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ เสนอ ดังน้ี 
1. ขอบังคับ จํานวน 10 ฉบับ  

(1) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ ลักษณะ
ตองหาม หลักเกณฑวิธีการแตงตั้ง และการพนจากตําแหนงของรองอธิการบดี
และผูชวยอธิการบดี พ.ศ. .... 

(2) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย นวัตกรรมและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

(3) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. .... 

(4) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจําหนายหน้ีสูญ พ.ศ. .... 

(3) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย 
(4) ออกขอบังคับเก่ียวกับการบริหาร
การเ งิน การพัสดุ  และทรัพยสินของ
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อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไว 
ในมาตรา 22 

สรุปการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัย  (5) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ 
และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. ....    

(6) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอาจารยพิเศษ พ.ศ. .... 
(7) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ 

พ.ศ. .... 
(8) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 

(9) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนง
และการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 
พ.ศ. .... 

(10) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับ
ตาํแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหเขาสูตําแหนง
กลุมอํานวยการ กลุมตําแหนงท่ีปรึกษา และกลุมหัวหนางาน พ.ศ. .... 
2. ระเบียบ จํานวน 11 ฉบับ  

(1) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยระบบและกลไกในการ
ดําเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

(2) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 
พ.ศ. …. 

(3) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ พ.ศ. .... 

(4) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือ
หนวยงานภายในท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน ซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตาม
ยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. .... 

(5) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือ
หนวยงานภายในท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตาม
ยุทธศาสตรของคณะ พ.ศ. ....  

(6) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 
(ฉบับท่ี...) พ.ศ...  

(7) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี...) พ.ศ...   

(8) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. …. 

(9) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. …. 

(10) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 
พ.ศ. …. 

(11) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. ... 
3. ประกาศ จํานวน 3 ฉบับ  

(5) ออกขอบังคับวาดวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา การวิจัย และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
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(1) ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการ
ทดสอบความรู ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ือสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(2) ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

(3) ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ และ
วิธีการรับนักศึกษาพิการเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. กฎบัตร จํานวน 1 ฉบับ 

(1) ราง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 
(6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปด
สอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวมหรือ
การยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

อนุมัติเก่ียวกับหลักสูตร ตามท่ีสภาวิชาการเสนอ ดังน้ี  
1. การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 166 หลักสูตร  
2. การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของ
หลักสูตร จํานวน 22 หลักสูตร  
3. การเปดหลักสูตรใหม จํานวน 9 หลักสูตร  
4. การปดหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร  
5. การเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ จํานวน 9 หลักสูตร 

(7) อนุมัติการรับเขาสมทบและการยกเลกิ
การสมทบของสถานศึกษาช้ันสูงหรือ
สถาบันอ่ืน 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

(8) อนุมัติการจัดการศึกษารวมและการ
ยกเลิกการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
ช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

(9) อนุมัติการใหปริญญา อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตรช้ันหน่ึงช้ันใด ท้ังของ
มหาวิทยาลัยและ ท่ีมหาวิทยาลัยจัด
การศึกษารวมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือ
สถาบันอ่ืน รวมท้ังอนุมัติการใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ 

1. ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
จัดการชุมชน แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2. เห็นชอบรายช่ือผูทรงคุณวุฒิเพ่ือขอรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 
จํานวน 3 ราย  

(1) นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาสถาปตยกรรม 

(2) นายสถิต กุมาร ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
ภาษาสันสกฤต 

(3) พลเรือตรีวีระพันธ วอกลาง ปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการแสดงดนตรี 
3. อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

(1) ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 145 ราย  
(2) มหาบัณฑิต จํานวน 591 ราย  
(3) ปริญญาบัณฑิต จํานวน 5,485 ราย 

(10) อนุมัติการจัดตั้งและยุบเลิกวิทยาเขต ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 
(11) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการ
ยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัย รวมท้ัง
การแบงหนวยงานภายในของสวนงาน
ดังกลาว 

ใหความเห็นชอบการจัดตั้ง การยุบเลิก การแบงหนวยงานภายในของสวนงาน 
ดังน้ี 
1. อนุมัติโครงสรางสํานักงานอธิการบด ี
2. อนุมัติโครงสรางคณะ สวนงานท่ีเทียบเทาคณะ 18 สวนงาน  
3. อนุมัติโครงสรางสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
4. อนุมัติการจัดตั้งศูนยตามยุทธศาสตรและการพัฒนามหาวิทยาลัยเปน
หนวยงานท่ีมีภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี 
ภายใตสํานักงานอธิการบดี จํานวน 3 ศูนย  

(1) ศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(2) ศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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(3) สํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(12) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและ
อนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 

อนุมัติการตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (เพ่ิมเติม) จํานวน 32,365,300 บาท ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

(13) กําหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับ
การจัดหารายได  จัดหาแหลงทุนและ
ทรัพยากรอ่ืน 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

(14) อนุมัติการกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน 
การถือหุน การเขาเปนหุนสวน และการ
ลงทุนหรือการรวมลงทุนตามมาตรา 14 (8)  

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

(15) อนุมัติการจัดตั้งหรือรวมกับบุคคล
อ่ืนในการจัดตั้งองคกรท่ีเปนนิติบุคคล 
หรือยกเลิกนิติ บุคคลท่ีจัดตั้ ง ข้ึนตาม
มาตรา 14 (11) 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

(16) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และพิจารณา
ถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 
ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ  

เห็นชอบรายช่ือผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนศาสตราจารย จํานวน 2 ราย 
ตามท่ีสภาวิชาการเสนอ และใหดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตั้งตอไป 

(1) รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย สาขาวิชาพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ 
คณะศึกษาศาสตร 

(2) รศ.ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษร
ศาสตร 

(17) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี 
คณบดี หัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ศาสตราจารย
เ กี ยรติ คุณ  รองศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย 
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  ผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนตามมาตรา 
58 วรรคสาม และกรรมการสภาวิชาการ 

1. เห็นชอบแตงตั้งผูบริหาร  
(1) รองอธิการบด ีจํานวน 10 ราย 

(1.1) ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร 
(1.2) ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 
(1.3) อ.อํามฤทธ์ิ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
(1.4) อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
(1.5) รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม 
(1.6) ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
(1.7) อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง 
(1.8) ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุร ี
(1.9) อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมณ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
(1.10) รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย 

(2) คณบดี จํานวน 1 ราย 
(2.1) ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร 

(3) หัวหนาสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 1 ราย 
(3.1) อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป 

2. เห็นชอบรายช่ือผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 4 ราย 
(1) ศ.วิโชค มุกดามณี ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม

และภาพพิมพ 
(2) ศ.สัญชัย สุวังบุตร ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร 
(3) ศ.อนันตชัย เลาหะพันธุ ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร 
(4) ศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

3. เห็นชอบการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตามท่ีสภาวิชาการเสนอ  
(1) ศาสตราจารย จํานวน 10 ราย และศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ 

จํานวน 1 ราย 
(2) รองศาสตราจารย จํานวน 26 ราย 
(3) ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 64 ราย 
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(18) แตงตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือกระทําการ
ใดๆ อันอยู ใน อํานาจหนา ท่ีของสภา
มหาวิทยาลัย  รวมท้ังมอบอํานาจให
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลดังกลาวทําการแทนแลวรายงานให
สภามหาวิทยาลัยทราบ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือชวยกลั่นกรอง ใหความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ ตอการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย อาทิ  

(1) คณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร  
(2) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเหรียญ

ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี 
3. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน 4 สวนงาน  

(1) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการหอศิลป  
(2) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะอักษรศาสตร 
(3) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผู อํานวยการสํานัก

หอสมุดกลาง  
(4) คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร  

(19) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี คณบดี และหัวหนา
สวนงานท่ีเรียกช่ืออยาง อ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ 

1. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พิจารณาใหความเห็นชอบ  

(1) ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
2. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน พิจารณาใหความเห็นชอบ  
 (1) การปรับสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 (ดานท่ี 1) รวมท้ังคานํ้าหนัก ในการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 (2) ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 (3) ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(20) รับรองรายงานประจําปของ
มหาวิทยาลัยและเสนอรายงานน้ันตอ
รัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

รับรองรายงานประจําป มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2560-2561 
(ปการศึกษา 2560 : 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 ปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 : 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) และรายงาน Good 
University Report 2018 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

(21) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของ
สวนงานใดหรือของผูใดโดยเฉพาะ 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

  
 2.2 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบ ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ 

เร่ือง สรุปการดําเนินงาน 
1. แผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย 

(ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยแผนอัตรากําลังบุคลากร การ
กําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และ
การบริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2561) 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

2. การกําหนดนโยบาย เปาหมาย 
ผลสัมฤทธ์ิ ของคณะ สวนงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ เพ่ือมอบ
ใหคณะกรรมการสรรหานําไปใชประกอบ 
การสรรหาฯ 

(ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วา

พิจารณากําหนดนโยบาย เปาหมาย ผลสัมฤทธ์ิ ของคณะ สวนงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ท่ีจะดําเนินการสรรหาคณบดี หัวหนาสวน
งาน เพ่ือมอบใหคณะกรรมการสรรหานําไปใชประกอบการสรรหาฯ จํานวน  
5 สวนงาน 

(1) หอศิลป    
(2) คณะอักษรศาสตร 
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เร่ือง สรุปการดําเนินงาน 
ดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการ
สรรหาหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ี
มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560) 

(3) สํานักหอสมุดกลาง 
(4) คณะศึกษาศาสตร    
(5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

3. การอุทธรณรองทุกข 
 

เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาเรื่องอุทธรณและรองทุกขท่ีบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยรองมา จํานวน 1 ราย ตามท่ีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
เสนอมา 

4. การพิจารณาเ งินเดือนของผูดํารง
ตําแหนงผูบริหาร 

(ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง บัญชีเ งินเดือนข้ันต่ํา ข้ันสูง เ งิน
ประจํ าตํ า แหน ง  ค า ตอบแทน และ
หลักเกณฑวิธีการจาย ฉบับลงวันท่ี 22 
กันยายน 2559) 

เห็นชอบอัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนงของผูดํารงตําแหนงผูบริหาร ดังน้ี 
1. อธิการบดี คือ ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช 
2. รองอธิการบดี สมัย ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ดํารงตําแหนงอธิการบดี จํานวน 
10 ราย 
3. คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ท่ีไดรับการ
แตงตั้งใหม จํานวน 5 ราย 

 
 2.3 การปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ รวมถึงท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เร่ือง สรุปการดําเนินงาน 
1.  การทําขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ    

เห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับมหาวิทยาลัย/สถาบันในตางประเทศ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
จํานวน 19 สถาบัน  

(1) Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด 
(2) Beijing Foreign Studies University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(3) Guangxi Arts University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(4) Joshibi University of Art and Design in conjunction with 

Joshibi College of Art and Design ประเทศญี่ปุน 
(5) Ming Chi University of Technology (MCUT) สาธารณรัฐจีน 

(ไตหวัน) 
(6) Nanchong Vocational and Technical College สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
(7) Nguyen Tat Thanh  University (NTTU) สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 
(8) Nong Lam University Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 
(9) Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุน 
(10) Sichuan Automotive Vocational and Technical College 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(11) Telkom University  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
(12) The University of Hawai’i at Mānoa สหรัฐอเมริกา 
(13) The University of Languages and International Studies 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(14) Università Politecnica delle Marche สาธารณรัฐอิตาลี 
(15) Universiti Sains Malaysia สหพันธรัฐมาเลเซีย 
(16) University of Bialystok สาธารณรัฐโปแลนด 
(17) University of the Arts  Bremen สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
(18) วิทยาลัยธุรกิจหูเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(19) องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาต ิ

(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ; 
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เร่ือง สรุปการดําเนินงาน 
UNESCO)  

2. การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ
ตออายุราชการ และพิจารณาอนุมัติการ
ตอเวลาราชการของอาจารย 

1. เห็นชอบการตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร สายวิชาการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561) จํานวน 4 ราย 
ตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เสนอ  

(1) รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา  สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการ
จัดการ 

(2) รศ.บาหยัน อ่ิมสําราญ สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร (อยู
ระหวางการเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย จะตอการจางไดเมื่อมีพระ
ราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย กอนสิ้น
ปงบประมาณท่ีจะเกษียณอายุ (30 กันยายน 2561)) 

(3) ผศ.ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (อยูระหวางการเสนอขอกําหนดตําแหนงรอง
ศาสตราจารย จะตอการจางไดเมื่อมีคําสั่ งแตงตั้ งใหดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารย กอนสิ้นปงบประมาณท่ีจะเกษียณอายุ (30 กันยายน 2561)) 

(4) ผศ.ดร.รุจิโรจน อนามบุตร สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร (อยูระหวางการเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย 
จะตอการจางไดเมื่อมีคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย กอนสิ้น
ปงบประมาณท่ีจะเกษียณอายุ (30 กันยายน 2561)) 
2. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562) 

3. การพิจารณารายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
      

1. เห็นชอบเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 
(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(2) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  
2. เห็นชอบการกําหนดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
คณะ/หนวยงาน และสถาบัน โดยใช เกณฑมาตรฐานสากล ตาม ท่ี
มหาวิทยาลัยเสนอ  

(1) กําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
โดยใชเกณฑ AUN-QA เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2562-2564  (รายช่ือหลักสูตร
และปท่ีเริ่มใชเกณฑฯ)  

(2) กําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/หนวยงาน
และระดับสถาบัน โดยใชเกณฑ EdPEx ท่ัวท้ังองคกร ตั้งแตปการศึกษา 2562 
เปนตนไป   

4. รายช่ือผูสมควรไดรับแตงตั้งเปน
ผู ทรงคุณ วุ ฒิ  ตาม เกณฑ เ ทียบ เคี ย ง
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะ และ
การออกแบบ 

เห็นชอบรายช่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑ
เทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จํานวน 4 ราย   

5. การขอขยายระยะเวลาการศกึษา เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เพ่ือรอการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ ในภาคการศึกษาปลาย ป
การศึกษา 2562 จํานวน 7 ราย ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ  
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3. การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย รอบปท่ี 3 (สิงหาคม 2562 – กุมภาพันธ 2563) 
 3.1 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในมาตรา 22 ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 

อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไว 
ในมาตรา 22 

สรุปการดําเนินงาน 

(1)  กํ าหนดนโยบาย ในการบริ ห า ร
มห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ แ ผ น พั ฒ น า ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

1. พิจารณาใหความเห็นชอบแผน ดังน้ี 
1.1 แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  
1.2 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 
1.3 แผนพัฒนาคณะ สวนงาน ในระยะเวลา 4 ป ของคณบดี และหัวหนา

สวนงาน ท่ีไดรับการแตงตั้งใหม จํานวน 2 สวนงาน  
(1) แผนพัฒนาคณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 
(2) แผนพัฒนาสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566) 
2. พิจารณา ราง นโยบายสภามหาวิทยาลัยเพ่ือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2563–2566 

(2) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมายใหมหาวิทยาลัยหรือสวนงานใด
ในมหาวิทยาลัย เปนผู ออกขอ บังคับ 
ระเบียบ และประกาศสําหรับมหาวิทยาลัย
หรือสวนงานน้ันเปนเรื่องๆ ไปก็ได 

ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ ตามท่ีมหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ เสนอ ดังน้ี 
1. ขอบังคับ จํานวน 9 ฉบับ  

(1) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการอุทธรณและการรอง
ทุกข พ.ศ. ... 

(2) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(3) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาคณาจารยและ
พนักงาน (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. …. 

(4) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(5) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี …) พ.ศ. …. 

(6) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานข้ัน
ต่ํา และผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา พ.ศ. .... 

(7) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับท่ี ...)  พ.ศ. .... 

(8) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยความประพฤติ และการ
ลงโทษนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

(9) ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการคุมครองและใหความ
ชวยเหลือผูปฏิบัติงานเพ่ือมหาวิทยาลัยซึ่งเปนผูถูกกลาวหา ผูตองหา จําเลย 
หรือเปนผูถูกฟองคดี อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานตามหนาท่ี พ.ศ. .... 
2. ระเบียบ จํานวน 9 ฉบับ  

(1) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร พ.ศ. .... 

(2) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
พ.ศ. .... 

(3) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาชดเชย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(4) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม

(3) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย 
(4) ออกขอบังคับเก่ียวกับการบริหาร
การเ งิน การพัสดุ  และทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย  
(5) ออกขอบังคับวาดวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา การวิจัย และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
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การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี....) พ.ศ. .... 

(5) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 
(ฉบับท่ี...) พ.ศ. .... 

(6) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ....  

(7) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ....  

(8) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 
(ฉบับท่ี...) พ.ศ. …. 

(9) ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษา
และคาใชจายอ่ืนๆ จากนักเรียนในหลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษา ช้ันปท่ี 1-6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. …. 
3. ประกาศ จํานวน 2 ฉบับ  

(1) ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑการพิจารณา
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือแตงตั้ ง เปนผูทรงคุณวุฒิในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะโบราณคดี พ.ศ. ... 

(2) ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ตราสัญลักษณของ
มหาวิทยาลัยและสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

(6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปด
สอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวมหรือ
การยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

อนุมัติเก่ียวกับหลักสูตร ตามท่ีสภาวิชาการเสนอ ดังน้ี  
1. การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางหลักสูตร จํานวน 72 หลักสูตร  
2. การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและสาระสําคัญของ
หลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตร  
3. การเปดหลักสูตรใหม จํานวน 2 หลักสูตร  
4. การปดหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร  
5. การเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ จํานวน 5 หลักสูตร 

(7) อนุมัติการรับเขาสมทบและการยกเลกิ
การสมทบของสถานศึกษาช้ันสูงหรือ
สถาบันอ่ืน 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

(8) อนุมัติการจัดการศึกษารวมและการ
ยกเลิกการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
ช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

(9) อนุมัติการใหปริญญา อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตรช้ันหน่ึงช้ันใด ท้ังของ
มหาวิทยาลัยและ ท่ีมหาวิทยาลัยจัด
การศึกษารวมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือ
สถาบันอ่ืน รวมท้ังอนุมัติการใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ 

อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
(1) ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 88 ราย  
(2) มหาบัณฑิต จํานวน 411 ราย  
(3) ปริญญาบัณฑิต จํานวน 1,577 ราย 

(10) อนุมัติการจัดตั้งและยุบเลิกวิทยาเขต ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 
(11) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการ
ยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัย รวมท้ัง
การแบงหนวยงานภายในของสวนงาน
ดังกลาว 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 
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(12) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและ
อนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 

อนุมัติการตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จํานวน 2,047.1668 ลานบาท ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

(13) กําหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับ
การจัดหารายได  จัดหาแหลงทุนและ
ทรัพยากรอ่ืน 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

(14) อนุมัติการกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน 
การถือหุน การเขาเปนหุนสวน และการ
ลงทุนหรือการรวมลงทุนตามมาตรา 14 (8)  

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

(15) อนุมัติการจัดตั้งหรือรวมกับบุคคล
อ่ืนในการจัดตั้งองคกรท่ีเปนนิติบุคคล 
หรือยกเลิกนิติ บุคคลท่ีจัดตั้ ง ข้ึนตาม
มาตรา 14 (11) 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

(16) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และพิจารณา
ถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 
ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ  

1. เห็นชอบรายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (แทนตําแหนงท่ี
วางลง) คือ นายบุญชัย เบญจรงคกุล และใหดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป  
2. เห็นชอบผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีตามท่ีคณะกรรมการ 
สรรหาฯ เสนอ คือ ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช และใหดําเนินการ
ตามข้ันตอนเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป 
3. เห็นชอบรายช่ือผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนศาสตราจารย จํานวน 3 ราย 
ตามท่ีสภาวิชาการเสนอ และใหดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตั้งตอไป 

(1) รศ.สมชาติ จึงสิริอารักษ สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 

(2) รศ.สมคิด จิระทัศนกุล สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 

(3) รศ.บาหยัน อ่ิมสําราญ สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 
(17) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี 
คณบดี หัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ศาสตราจารย
เ กี ยรติ คุณ  รองศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย 
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  ผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนตามมาตรา 
58 วรรคสาม และกรรมการสภาวิชาการ 

1. แตงตั้งผูบริหาร  
(1) คณบดี จํานวน 2 ราย 

(1.1) ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
(1.2) ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
(2) หัวหนาสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 1 ราย 

(2.1) ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
2. เห็นชอบการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

(1) ศาสตราจารย จํานวน 2 ราย 
(2) รองศาสตราจารย จํานวน 12 ราย 
(3) ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 42 ราย 

(18) แตงตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือกระทําการ
ใดๆ อันอยู ใน อํานาจหนา ท่ีของสภา
มหาวิทยาลัย  รวมท้ังมอบอํานาจให
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลดังกลาวทําการแทนแลวรายงานให
สภามหาวิทยาลัยทราบ 

แตงตั้ งคณะกรรมการชุดตางๆ เ พ่ือชวยกลั่นกรอง ใหความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ ตอการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย อาทิ  

(1) คณะกรรมการกลั่นกรองนโยบายเพ่ือการขับเคลื่อน และพัฒนา
มหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัย  

(2) คณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานบริหาร เพ่ือการขับเคลื่อน 
และพัฒนามหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัย  

(3) คณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานวิชาการและวิจัย เพ่ือการ
ขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัย 

(19) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี คณบดี และหัวหนา

1. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  
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อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไว 
ในมาตรา 22 

สรุปการดําเนินงาน 

สวนงานท่ีเรียกช่ืออยาง อ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ 

 ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 
2. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน พิจารณาใหความเห็นชอบ  

(1) ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(20) รับรองรายงานประจําปของ
มหาวิทยาลัยและเสนอรายงานน้ันตอ
รัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

(21) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของ
สวนงานใดหรือของผูใดโดยเฉพาะ 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

 
 3.2 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบ ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ 

เร่ือง สรุปการดําเนินงาน 
1. แผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย 

(ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยแผนอัตรากําลังบุคลากร การ
กําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และ
การบริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2561) 

อนุมัติแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป พ.ศ.2563–
2566 

2. การกําหนดนโยบาย เปาหมาย 
ผลสัมฤทธ์ิ ของคณะ สวนงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ เพ่ือมอบ
ใหคณะกรรมการสรรหานําไปใชประกอบ 
การสรรหาฯ 

(ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วา
ดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการ
สรรหาหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ี
มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560) 

พิจารณากําหนดนโยบาย เปาหมาย ผลสัมฤทธ์ิ ของคณะ สวนงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ท่ีจะดําเนินการสรรหาคณบดี หัวหนาสวน
งาน เพ่ือมอบใหคณะกรรมการสรรหานําไปใชประกอบการสรรหาฯ จํานวน  
1 สวนงาน 

(1) วิทยาลัยนานาชาติ 
 
 

3. การอุทธรณรองทุกข ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 
4. การพิจารณาเ งินเดือนของผูดํารง
ตําแหนงผูบริหาร 

(ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง บัญชีเ งินเดือนข้ันต่ํา ข้ันสูง เ งิน
ประจํ าตํ า แหน ง  ค า ตอบแทน และ
หลักเกณฑวิธีการจาย ฉบับลงวันท่ี 22 
กันยายน 2559) 

ยังไมมีการเสนอใหพิจารณา 

 
 3.3 การปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ รวมถึงท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เร่ือง สรุปการดําเนินงาน 
1.  การทําขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ    

เห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับมหาวิทยาลัย/สถาบันในตางประเทศ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
จํานวน 11 สถาบัน  

(1) Cadi Ayyad University ราชอาณาจักรโมร็อคโค 
(2) Fujita Health University ประเทศญี่ปุน 
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เร่ือง สรุปการดําเนินงาน 
(3) Indian Council for Cultural Relations (ICCR) สาธารณรัฐอินเดีย 
(4) Jingdezhen Ceramic Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(5) Lucerne University of Applied Sciences and Art – Institute 

of Management  and Regional Economics (IBR) สมาพันธรัฐสวิส 
(6) Namseoul University สาธารณรัฐเกาหลี 
(7) National Chung Cheng University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(8) The Institut National Polytechnique  Toulouse สาธารณรัฐ

ฝรั่งเศส  
(9) Universiti Teknologi MARA สหพันธรัฐมาเลเซีย   
(10) University of Wisconsin - Green Bay สหรัฐอเมริกา 
(11) สถาบันพัฒนาการบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
2. การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ
ตออายุราชการ และพิจารณาอนุมัติการ
ตอเวลาราชการของอาจารย 

เห็นชอบการตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร สายวิชาการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562) จํานวน 8 ราย 
ตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เสนอ 

(1) รศ.ดร.กฤษณา หงษอุเทน ภาควิชาทฤษฎีศิ ลป  คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ 

(2) รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ ดานกิตติกุล  ภ า ค วิ ช า ภู มิ ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม  ค ณ ะ
สถาปตยกรรมศาสตร 

(3) รศ.สมคิด จิระทัศนกุล ภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร  (อยูระหวางการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้ งใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย จะตอการจางไดเมื่อมีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย กอนสิ้นปงบประมาณท่ีจะเกษียณอายุ (30 กันยายน 
2562)) 

(4) รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
(5) รศ.ดร.สุดา ตระการเถลิงศักดิ์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร 
(6) รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 
(7) รศ.ดร.มานี เหลืองธนะอนันต ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัช

ศาสตร 
(8) รศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร 
3. การพิจารณารายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
      

เห็นชอบเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 
(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(2) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย

ศิลปากร และผลลัพธตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปนไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

4. รายช่ือผูสมควรไดรับแตงตั้งเปน
ผูทรงคุณ วุฒิ  ตาม เกณฑ เ ทียบ เคี ย ง
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะ และ
การออกแบบ 

เห็นชอบรายช่ืออาจารยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ เพ่ือ
แตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชา
ศิลปะ และการออกแบบ จํานวน 21 ราย  
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ภาคผนวก 3 
รายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

  
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 20 กําหนดใหมีสภามหาวิทยาลัย 
ประกอบดวย 
 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 15 คน ซ่ึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(3) อธิการบดี 
(4) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน และนายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร 
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวน 6 คน ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี จํานวน  

1 คน จากผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน 4 คน และจากผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 1 คน 

(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวน 6 คน ซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจําผูซ่ึงทําการสอนใน
มหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 5 ปและมิใชผูดํารงตําแหนงตาม (5) 

 

 สําหรับอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
คนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และใหทําหนาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเม่ือนายกสภามหาวิทยาลัย
ไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดหรือเม่ือไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  

 ดวยมีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ (รวมจํานวน 16 คน) เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 และในสวนของมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร จํานวน 6 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย
ประจํา จํานวน 6 คน และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 3 คน รวมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จํานวน 31 คน รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในชวงป พ.ศ. 2560 – 2563 มีดังนี้ 
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1. รายช่ือนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 
1.  นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย 
2.  คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ * 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3.  ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
4.  นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
5.  นายณรงค โชควัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
6.  นางดวงสมร วรฤทธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
7.  ศาสตราจารยกิตตคิุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
8.  นายบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ ** 
9.  นายปญญา วิจินธนสาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
10.  นางพรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
11.  ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
12.  ศาสตราจารยเกียรติคณุ ดร.สันติ เล็กสุขุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
13.  นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
14.  นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
15.  นายอภิสิทธ์ิ ไลสตัรไูกล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
16.  ศาสตราจารยเกียรติคณุ อรศริิ ปาณินท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ * 

หมายเหตุ  ** ลําดับท่ี 8 นายบุญชัย เบญจรงคกุล มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ตั้งแตวันท่ี 26 กันยายน 2562 (แทน นายโสภณ สุภาพงษ ท่ีขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ตั้งแตวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562) 

 

2. รายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง  

2.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ชื่อ สกลุ ตําแหนง/ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท 
 
อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน 
 
ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร  
(ตั้งแตวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 - 14 ธันวาคม 2561) 
ผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร 
(ตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 
ผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร 
(ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562 – 25 กันยายน 2562) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร 
(ตั้งแตวันท่ี 26 กันยายน 2562 เปนตนมา) 

2.2 ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 

ชื่อ สกลุ ตําแหนง 
อาจารย ดร.คุณตัว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน * 

2.3 นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ชื่อ สกลุ ตําแหนง 
นายลลติ เลิศไมไทย นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศลิปากร 

 

หมายเหตุ  * เปนคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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3. รายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 

3.1 รองอธิการบดี จํานวน 1 คน 

รอบป/ชวงเวลา ชื่อ สกลุ ตําแหนง 
รอบปท่ี 1 
21 ส.ค. 2560 – 20 ส.ค. 2561 

 
ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์  

 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจยั 

รอบปท่ี 2 
21 ส.ค. 2561 – 24 ธ.ค. 2561 
25 ธ.ค. 2561 - 10 เม.ย. 2562 
 
30 เม.ย. 2562 - 20 ส.ค. 2562 

 
รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ 
รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลกัษณบุญสง 

 
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
ผูรักษาการแทนรองอธิการบดฝีาย
กิจการนักศึกษา 
รองอธิการบดีฝายบริหาร 

รอบปท่ี 3 
21 ส.ค. 2562 – 20 ก.พ. 2563 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลกัษณบุญสง 

 
รองอธิการบดีฝายบริหาร 

3.2 คณบดี จํานวน 4 คน 

รอบป/ชวงเวลา ชื่อ สกลุ ตําแหนง 
รอบปท่ี 1 
21 ส.ค. 2560 – 20 ส.ค. 2561 

 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง 
3. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ชาตินํ้าเพ็ชร 
4. อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล 

 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ
คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 
คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศฯ 
คณบดีคณะมัณฑนศิลป 

รอบปท่ี 2 
21 ส.ค. 2561 - 20 ส.ค. 2562 

 
1. รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน 
2. อาจารย ดร.ภวพล คงชุม 
3. ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาล ี

 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
คณบดีคณะสัตวศาสตรฯ 
คณบดีคณะจิตรกรรมฯ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร * 

รอบปท่ี 3 
21 ส.ค. 2562 – 20 ก.พ. 2563 

 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศร ีลีจีรจําเนียร 
2. ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว 
3. รองศาสตราจารย ดร.จไุรรัตน นันทานิช 
4. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ 

 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ 
คณบดีคณะโบราณคด ี
คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

3.3 หัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 1 คน 

รอบป/ชวงเวลา ชื่อ สกลุ ตําแหนง 
รอบปท่ี 1 
21 ส.ค. 2560 – 20 ส.ค. 2561 

 
อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท 

 
ผูอํานวยการหอศลิป 

รอบปท่ี 2 
21 ส.ค. 2561 - 20 ส.ค. 2562 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน 

 
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

รอบปท่ี 3 
21 ส.ค. 2562 – 20 ก.พ. 2563 

 
ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย เผาทองจีน 

 
ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  * เปนคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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4. รายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

4.1 กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ จํานวน 2 คน 

ชื่อ สกลุ สังกัด 
1.  ศาสตราจารยวิโชค มุกดามณ ี

(ตั้งแตวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
พนจากตําแหนง 1 ตุลาคม 2561 เน่ืองจากเกษียณอายุ) 

คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ 
 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เจริญนิตย 
(ตั้งแตวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 เปนตนมา) 

คณะดุริยางคศาสตร 
 

2. ผูชวยศาสตราจารยสุพิชญา เข็มทอง คณะมณัฑนศลิป 

4.2 กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน 2 คน 

ชื่อ สกลุ สังกัด 
1.  ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห คณะโบราณคด ี  
2.  รองศาสตราจารยระเบียบ สุภวิร ี

(ตั้งแตวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
พนจากตําแหนง 1 ตุลาคม 2561 เน่ืองจากเกษียณอายุ)  

คณะอักษรศาสตร 
 
 

 อาจารย ดร.นิรุทธ วัฒโนภาส 
(ตั้งแตวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เปนตนมา) 

คณะศึกษาศาสตร 

4.3 กลุมสาขาวิทยาศาสตร จํานวน 2 คน 

ชื่อ สกลุ สังกัด 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช คณะวิทยาศาสตร *  
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ  สมุหเสนีโต คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 

5. รายช่ือเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ชื่อ สกลุ 
ตําแหนง/ 

ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนงเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน  
 
ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ 
  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรยี อรรถลังรอง 
  
อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน 

รองอธิการบดีฝายบริหาร  
(ตั้งแตวันท่ี 13 กันยายน 2560 - 14 ธันวาคม 2561) 
ผูรักษาการแทนรองอธิการบดฝีายวิชาการและวิจัย 
(ตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 – 12 มีนาคม 2562) 
ผูรักษาการแทนรองอธิการบดฝีายประกันคณุภาพการศึกษา 
(ตั้งแตวันท่ี 13 มีนาคม 2562 – 9 เมษายน 2562) 
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา * 
(ตั้งแตวันท่ี 10 เมษายน 2562 เปนตนมา) 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ  * เปนคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 

85 



6. รายช่ือผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูสังเกตการณ  
(รองอธิการบด ีคณบด ีผูอํานวยการศูนย สํานัก ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ) 

(ขอมูล ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563) 

6.1 รองอธิการบดี 

ชื่อ สกลุ ตําแหนง 
1. ศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 
2. อาจารยอํามฤทธ์ิ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
3. รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
5. อาจารย ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง 
6. ผูชวยศาสตราจารยจอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุร ี
7. อาจารย ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
8. รองศาสตราจารย ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย 

6.2 คณบดี 

ชื่อ สกลุ ตําแหนง 
1. ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนท คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
3. อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร * 
7. รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
8. อาจารย ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร กาญจนภูม ิ คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ

6.3 ผูอํานวยการศูนย สํานัก ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

ชื่อ สกลุ ตําแหนง 
1. อาจารย ดร.ปรมพร ศริิกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป 
2. ผูชวยศาสตราจารยนันทพล จัน่เงิน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
3. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
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ภาคผนวก 4 
ขอมูลเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 
1. ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

 1.1 รอบปท่ี 1 (สิงหาคม 2560 – สิงหาคม 2561) จํานวน 11 ครั้ง 

คร้ังท่ี วันท่ี 
ป พ.ศ. 2560 

9/2560 13 กันยายน 2560 
10/2560 11 ตุลาคม 2560 
11/2560 8 พฤศจิกายน 2560 
12/2560 13 ธันวาคม 2560 

ป พ.ศ. 2561 
1/2561 10 มกราคม 2561 
2/2561 14 กุมภาพันธ 2561 
3/2561 14 มีนาคม 2561 
4/2561 9 พฤษภาคม 2561 
5/2561 13 มิถุนายน 2561 
6/2561 11 กรกฎาคม 2561 
7/2561 15 สิงหาคม 2561 

  
 1.2 รอบปท่ี 2 (สิงหาคม 2561 – สิงหาคม 2562) จํานวน 12 ครั้ง 

คร้ังท่ี วันท่ี 
ป พ.ศ. 2561 

8/2561 12 กันยายน 2561 
9/2561 10 ตุลาคม 2561 
10/2561 14 พฤศจิกายน 2561 
11/2561 12 ธันวาคม 2561 

ป พ.ศ. 2562 
1/2562 9 มกราคม 2562 
2/2562 13 กุมภาพันธ 2562 
3/2562 13 มีนาคม 2562 
4/2562 10 เมษายน 2562 
5/2562 15 พฤษภาคม 2562 
6/2562 12 มิถุนายน 2562 
7/2562 10 กรกฎาคม 2562 
8/2562 14 สิงหาคม 2562 

 หมายเหตุ มีการประชุมวาระพิเศษ จํานวน 3 ครั้ง คือ  
 1. วาระพิเศษ 1/2561 วันท่ี 14 ธันวาคม 2561  
 2. วาระพิเศษ 2/2561 วันท่ี 25 ธันวาคม 2561  
 3. วาระพิเศษ 1/2562 วันท่ี 27 มีนาคม 2562 
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 1.3 รอบปท่ี 3 (สิงหาคม 2562 – กุมภาพันธ 2563) จํานวน 6 ครั้ง 

คร้ังท่ี วันท่ี 
ป พ.ศ. 2562 

9/2562 11 กันยายน 2562 
10/2562 9 ตุลาคม 2562 
11/2562 13 พฤศจิกายน 2562 
12/2562 18 ธันวาคม 2562 

ป พ.ศ. 2563 
1/2563 8 มกราคม 2563 
2/2563 12 กุมภาพันธ 2563 

 
2. จํานวนระเบียบวาระการประชุม  

 2.1 รอบปท่ี 1 (สิงหาคม 2560 – สิงหาคม 2561) 

ครั้งท่ี 

จํานวนวาระปกติ (เร่ือง) จํานวนวาระลับ (เร่ือง) 

รวม เพ่ือ
ทราบ 

สืบ 
เน่ือง 

เพ่ือ
พิจารณา
ทักทวง 

เพ่ือ
พิจารณา 

เชิง
นโยบาย 

อื่นๆ 
เพ่ือ

ทราบ 
สืบ 

เน่ือง 

เพ่ือ
พิจารณา
ทักทวง 

เพ่ือ
พิจารณา 

อื่นๆ 

ป พ.ศ. 2560 
9/2560 5 1 3 9   2       2   22 
10/2560 5   3 7 1 1           17 
11/2560 6   5 5 1   2     2   21 
12/2560 1   4 5     1     2   13 
ป พ.ศ. 2561 
1/2561 1   4 6     1     1   13 
2/2561 6   4 6 1   2     4   23 
3/2561 2   4 8 1 1 1     3   20 
4/2561 8   3 7 1 1 1     7   28 
5/2561 3   3 4   3 1     3   17 
6/2561 5   6 2 2   1     3   19 
7/2561 4   4 6 1         3 1 19 

รวม 46 1 43 65 8 8 10   30 1 212 
เฉลี่ย 3.83 0.08 3.58 5.42 0.67 0.67 0.83   2.50 0.08 17.67 
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 2.2 รอบปท่ี 2 (สิงหาคม 2561 – สิงหาคม 2562) 

ครั้งท่ี 

จํานวนวาระปกติ (เร่ือง) จํานวนวาระลับ (เร่ือง) 

รวม เพ่ือ
ทราบ 

สืบ 
เน่ือง 

เพ่ือ
พิจารณา
ทักทวง 

เพ่ือ
พิจารณา 

เชิง
นโยบาย 

อื่นๆ 
เพ่ือ

ทราบ 
สืบ 

เน่ือง 

เพ่ือ
พิจารณา
ทักทวง 

เพ่ือ
พิจารณา 

อื่นๆ 

ป พ.ศ. 2561 
8/2561 3 1 3 7   1   2  17 
9/2561 6  5 6 2 1   1 2  23 
10/2561 5  3 5   1   2  16 
11/2561 2  3 4   1   2  12 
ป พ.ศ. 2562 
1/2562 5   1 5 2       1     14 
2/2562 4   2 6 1   1     3   17 
3/2562 2 1 5 5 3       1 7   24 
4/2562 3   5 5           4   17 
5/2562 6   4 5 1   2 1 1 1   21 
6/2562 5   5 5 2   1     4   22 
7/2562 5   4 4 1         3   17 
8/2562 3   4 4 2   1   1 2   17 

รวม 49 2 44 61 14 1 8 1 5 32  217 
เฉลี่ย 4.08 0.17 3.67 5.08 1.17 0.08 0.67 0.08 0.42 2.67  18.08 

 หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมรวมการประชุมวาระพิเศษ 

 
 2.3 รอบปท่ี 3 (สิงหาคม 2562 – กุมภาพันธ 2563) 

ครั้งท่ี 

จํานวนวาระปกติ (เร่ือง) จํานวนวาระลับ (เร่ือง) 

รวม เพ่ือ
ทราบ 

สืบ 
เน่ือง 

เพ่ือ
พิจารณา
ทักทวง 

เพ่ือ
พิจารณา 

เชิง
นโยบาย 

อื่นๆ 
เพ่ือ

ทราบ 
สืบ 

เน่ือง 

เพ่ือ
พิจารณา
ทักทวง 

เพ่ือ
พิจารณา 

อื่นๆ 

ป พ.ศ. 2562 
9/2562 4   5 10 2       1 1   23 
10/2562 5   4 7     1   1 4   22 
11/2562 3   2 5     1     3   14 
12/2562 5 1 2 4 3       1 3   19 
ป พ.ศ. 2563 
1/2563 2 1 3 4     1 2  13 
2/2563 4  6 5 2     3  20 

รวม 23 2 22 35 7  2  4 16  111 
เฉลี่ย 3.83 0.33 3.67 5.83 1.17  0.33  0.67 2.67  18.50 
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3. จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุมในแตละครั้ง  

 3.1 รอบปท่ี 1 (สิงหาคม 2560 – สิงหาคม 2561) 

คร้ังท่ี 

จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม (คน) 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  

(16 คน) 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
โดยตําแหนง 

(3 คน) 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

ประเภท
ผูบริหาร 
(6 คน) 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

ประเภท
คณาจารยประจํา  

(6 คน) 

รวม 
คิดเปน 
รอยละ 

ป พ.ศ. 2560 
9/2560 12 3 6 6 27 87.10 
10/2560 15 2 6 5 28 90.32 
11/2560 15 3 4 6 28 90.32 
12/2560 16 2 6 6 30 96.77 

ป พ.ศ. 2561 
1/2561 15 3 6 4 28 90.32 
2/2561 16 3 6 6 31 100.00 
3/2561 15 3 6 5 29 93.55 
4/2561 16 2 4 5 27 87.10 
5/2561 12 3 6 6 27 87.10 
6/2561 14 3 6 5 28 90.32 
7/2561 14 2 5 5 26 83.87 

 หมายเหตุ จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมท้ังหมด 31 คน 

 3.2 รอบปท่ี 2 (สิงหาคม 2561 – สิงหาคม 2562) 

คร้ังท่ี 

จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม (คน) 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  

(16 คน) 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
โดยตําแหนง 

(3 คน) 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

ประเภท
ผูบริหาร 
(6 คน) 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

ประเภท
คณาจารยประจํา  

(6 คน) 

รวม 
คิดเปน 
รอยละ 

ป พ.ศ. 2561 
8/2561 15 3 6 6 30 96.77 
9/2561 15 3 6 3 27 93.10 
10/2561 16 3 6 3 28 93.33 
11/2561  12 3 6 5 26 86.67 

ป พ.ศ. 2562 
1/2562  13 3 6 4 26 86.67 
2/2562  13 3 5 5 26 86.67 
3/2562  15 3 6 4 28 96.55 
4/2562  14 3 6 5 28 96.55 
5/2562  12 3 5 6 26 86.67 
6/2562  12 2 6 5 25 83.33 
7/2562  15 3 6 6 30 100.00 
8/2562  15 3 5 6 29 96.67 

 หมายเหตุ  1. ขอมูลน้ีไมรวมการประชุมวาระพิเศษ 
 2. จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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 - ครั้งท่ี 8/2561 กรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมท้ังหมด 31 คน 
 - ครั้งท่ี 9/2561 กรรมการสภามหาวิทยาลัยคงเหลือ 29 คน (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจําคงเหลือ 4 คน เน่ืองจากเกษียณอายุ 2 คน) 
 - ครั้งท่ี 10/2561, 11/2561, 1/2562, 2/2562 กรรมการสภามหาวิทยาลัยคงเหลือ 30 คน 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คงเหลือ 5 คน) 
 - ครั้งท่ี 3/2562, 4/2562 กรรมการสภามหาวิทยาลัยคงเหลือ 29 คน (กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ขอลาออก 1 คน คงเหลือ 15 คน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คงเหลือ 5 คน) 
 - ครั้งท่ี 5/2562, 6/2562, 7/2562, 8/2562 กรรมการสภามหาวิทยาลัยคงเหลือ 30 คน 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ขอลาออก 1 คน คงเหลือ 15 คน) 
  

 3.3 รอบปท่ี 3 (สิงหาคม 2562 – กุมภาพันธ 2563) 

คร้ังท่ี 

จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม (คน) 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  

(16 คน) 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
โดยตําแหนง 

(3 คน) 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

ประเภท
ผูบริหาร 
(6 คน) 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

ประเภท
คณาจารยประจํา  

(6 คน) 

รวม 
คิดเปน 
รอยละ 

ป พ.ศ. 2562 
9/2562 11 3 6 6 26 86.67 
10/2562 16 3 5 6 30 96.77 
11/2562 16 3 6 6 31 100.00 
12/2562 15 3 6 6 30 96.77 

ป พ.ศ. 2563 
1/2563 14 3 6 5 28 90.32 
2/2563 15 3 6 5 29 93.55 

 หมายเหตุ  จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 - ครั้งท่ี 9/2562 กรรมการสภามหาวิทยาลัยคงเหลือ 30 คน (กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ขอลาออก 1 คน คงเหลือ 15 คน) 
  - ครั้งท่ี 10/2562 – 2/2563 กรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมท้ังหมด 31 คน 
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ภาคผนวก 5 
สรุปกิจกรรมสําคัญของสภามหาวิทยาลัยในแตละป 

 

ป พ.ศ. 2560 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิงหาคม 2560 

21 

กนัยายน 2560 
 

21 สิงหาคม 2560 มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร มีวาระ
การดํารงตําแหนง 3 ป 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 9/2560 

วันท่ี 13 กันยายน 2560 
 

13 

15 

13 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. 
สภามหาวิทยาลัยได  เ ชิญกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยชุดใหม มารวมสนทนาและ
รับทราบขอมูลเบ้ืองตนในดานตางๆ ของสภา
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ณ หอง
ปร ะ ชุมนริ ศ ร า นุ วั ดติ ว งศ   สํ า นั ก ง าน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
โดยมีนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัย เปนประธานในท่ีประชุม 

15  กั น ยายน  2560  ค ณ ะ จิ ต ร ก ร ร ม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ ไดจัดนิทรรศการ 
"สงเสด็จ In Loving Remembrance" ณ  
หอศิลปบรมราชกุมารี อาคารศูนยทัศนศิลป 
สิรินธร คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร และไดเชิญนายภราเดช 
พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย ใหเกียรติ
รวมเปดงาน โดยมีนายชวน หลีกภัย เปน
ประธานในพิธี 

92 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2560 

12 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยไดจัดงาน 
วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร  
โดยในป น้ีมหาวิทยาลัยศิลปากรมีอายุครบ  
74 ป และไดเชิญนายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานในพิธี 

11 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 17.30 น. 
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ได
เดินทางไปเยี่ ยมชมพระ เมรุ มาศ  ณ ท อง
สนามหลวง กรุงเทพฯ 

11 

12 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 10/2560 

วันท่ี 11 ตุลาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 

- ผศ. ดร.วันชัย  สุทธะนันท อธิการบด ี
ไดมอบผลงานภาพ “สงเสด็จสูสวรรคาลัย 
2560” ซึ่งวาดโดยศาสตราจารยเกียรติคุณ
ปรีชา เถาทอง (ศิลปนแหงชาติ) แกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  โดยนายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัย เปนตัวแทนในการ 
รับมอบ 
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พฤศจิกายน 2560 

8 

13 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 11/2560 

วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 
- ศ.ญาณวิทย  กุญแจทอง คณบดี

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ 
ภาพพิมพ  ได เสนอแผนพัฒนาคณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป  
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

2 และ 9 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2559 ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 
และสภามหาวิทยาลัยไดขอพระราชทานทูลเกลาฯ 
ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม แดพระองคทาน 
 
 

ธันวาคม 2560 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 12/2560 

วันท่ี 13 ธันวาคม 2560 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 

9 
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ป พ.ศ. 2561  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกราคม 2561 

กุมภาพันธ 2561 

30 มกราคม 2561 คณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ได เชิญ
ผูเก่ียวของกลุมตางๆ อาทิ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน 
สํานัก บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน 
นักศึกษา ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต มารวมสนทนา
กลุม เพ่ือประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 2/2561 

วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561 
 

23 กุมภาพันธ 2561 คณะกรรมการสรรหา 
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะโบราณคด ี
ไดกําหนดใหผูเขารับการสรรหา เปนผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะโบราณคดี จํานวน 1 
คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของ
บุคลากร ณ หองประชุมช้ัน 2 ศูนยสันสกฤต
ศึกษาคณะโบราณคดี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 1/2561 

วันท่ี 10 มกราคม 2561 
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มีนาคม 2561 

19 มีนาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ ได
กําหนดใหผูเขารับการสรรหา เปนผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ จํานวน 1 
คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของ
บุคลากร ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตรฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 

29 มนีาคม 2561 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ไป
ทรงเปนประธานในการเปดนิทรรศการศิลปกรรม 
“หลากลาย หลายชีวิต” ณ หอศิลปสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ ซึ่ง
เปนสวนหน่ึงในหัวขอวิทยานิพนธในการศึกษา
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ โดยมี นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร อธิการบด ี
ผูบริหารมหาวิทยาลัย อาจารย บุคลากร และ
นักศึกษาเฝารับเสด็จ 

23 มีนาคม 2561  สภามหา วิทยาลั ยและ
มหาวิทยาลัยไดรวมกันจัดโครงการประชุมระดม
ความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําป 2561 หัวขอ “การบูรณาการองคความรู
และศักยภาพดานการทองเท่ียวและการอนุรักษ
ศิลปกรรมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร” 
ณ หองแซฟไฟร ศูนยการประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม 
เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

19 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 3/2561 

วันท่ี 14 มีนาคม 2561 
- มีมติอนุมัติแตงตั้ง ผศ.

ชวลิต ขาวเขียว เปนผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
โบราณคดี โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหนง 4 ป  ตั้ งแต
วันท่ี 15 มีนาคม 2561 เปน
ตนไป 

- ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร ไดเสนอแผนพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2564 (ฉบับปรับปรุง) 
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เมษายน 2561 

พฤษภาคม 2561 

11 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัด
กิจกรรมเน่ืองในวันสงกรานต ณ หองประชุม 
314-315 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน โดยนิมนตพระสงฆมาเจรญิพระ
พุทธมนต หลังจากน้ันผูบริหารมหาวิทยาลัย 
อาจารย และบุคลากร ไดรวมรดนํ้าขอพรจาก
นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพ่ือความเปนสิริมงคล 

7-8 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ไดจัด
สนทนากลุมโดยเชิญผู เ ก่ียวของกลุม
ตางๆ อาทิ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน ผูแทนสายวิชาการ สาย
สนับสนุน นักศึกษา และศิษยเกา มาให
ความคิด เห็น ขอเสนอแนะตอการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ
สวนงาน จํานวน 18 สวนงาน  เ พ่ือ
ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

25 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2561 สํ า นั ก ง า น ส ภ า
มหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาดูงาน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8 โดยได
เดินทางไปศึกษาดูงานสํานักงานสภาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
โดยมี อ าจารย พ งศ ทิพย  อินทร แก ว  รอง
อธิการบดีฝายกิจการสภาสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาฯ และเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาฯ ผู อํานวยการสํานักงานสภา
สถา บัน เทค โน โลยี พระจอม เกล าฯ  และ
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารยุทธศาสตร ใหการ
ตอนรับ 

11 

7 

9 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 4/2561 

วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 
- มีมติอนุมัติแตงตั้ง ผศ.ดร.

อรุณศรี  ลี จี รจํ า เ นี ยร  เปนผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 10 
พฤษภาคม 2561 เปนตนไป 
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มิถุนายน 2561 

กรกฎาคม 2561 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 5/2561 

วันท่ี 13 มิถุนายน 2561 
- มีมติอนุมัติมอบปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
แก นายเอมมานูเอล ฌ็อง-มิเชล  
เฟรเดริก มาครง ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

- มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง  
รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช เปนผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 
13 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป 

 
 
 

 

12 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการสรรหาผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ไดกําหนดใหผูเขารับการสรรหาเปนผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 
3 คน มาแสดงวิสัยทัศน วิธีการดําเนินงานและ
เปาหมายในการทํางานในชวงระยะเวลา 4 ป 
ท่ีดํารงตําแหนง และตอบขอซักถามของ
บุคลากร ณ หองประชุมนริศรานุวัติวงศ ช้ัน 4 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน  
 

12 

13 

สิงหาคม 2561 

11 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 6/2561 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 7/2561  

วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 
- มีมติอนุมัติแตงตั้ง อ.ดร.นนท 

คุ ณ ค้ํ า ชู  เ ป น ผู ส ม ค ว ร ดํ า ร ง
ตําแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร  โ ดยมี วา ระการดํ า ร ง
ตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 14 
กันยายน 2561 เปนตนไป 

- มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง  ผ ศ . 
วุฒิชัย เลิศสถากิจ เปนผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางค
ศาสตร   โดยมีวาระการดํ ารง
ตําแหนง 4 ป ตั้งแต วันท่ี 9 
กันยายน 2561 เปนตนไป 

- ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
ไดเสนอแผนพัฒนาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2561-2565 

 
 
 
 
 

 

8 

15 

8 สิงหาคม 2561  คณะกรรมการ 
สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
ค ณ ะ ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร  ไ ด
กําหนดใหผู เขารับการสรรหาเปนผู
สมควรดํ ารงตํ าแหน งคณบดีคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 2 คน มา
แสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถาม
ของบุคลากร ณ หองประชุม 205 ช้ัน 2 
อาคารสมบูรณ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 

9 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร ได
กําหนดใหผูเขารับการสรรหาเปนผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร จํานวน 2 
คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของ
บุคลากร ณ หองดนตรี ศาสตราจารยตรึงใจฯ ช้ัน 
5 คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

9 

98 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สิงหาคม 2561 

22 

22 สิ งหาคม 2561 สํ านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ไดรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการ
ประกอบดวย 1) ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช 
ประธานกรรมการ 2) ผศ.ดร.สุวิมล 
เรืองศรี กรรมการ และ 3) รศ.ดร.อวยพร 
อภิรักษอรามวง กรรรมการ ผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย อยูใน
ระดับดี (4.00 คะแนน) 
 

กันยายน 2561 
 

22 สิงหาคม 2561 นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร นายจิลส  
การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่ ง เศสประจํ า
ประเทศไทย ผศ.ดร . วัน ชัย สุทธะนันท 
อธิการบดี และ ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รวมแถลงขาวมอบ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจ
ระหวางประเทศ แกนายเอมมานูเอล ฌ็อง- 
มิ เชล  เฟรเดริ ก  มาครง ประธานา ธิบดี
สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพ่ือยกยองและประกาศ
เกียรติคุณในฐานะท่ีเปนผูท่ีมีความรู ความ
เช่ียวชาญ มีผลงานท่ีโดดเดนในสาขาวิชาธุรกิจ
ระหวางประเทศ ณ โรงแรม So Sofitel 
Bangkok 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 8/2561 

วันท่ี 12 กันยายน 2561 
- มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง  

อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท 
เปนผูสมควรดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการหอศิลป โดยมี
วาระการดํารงตําแหนง 4 ป 
ตั้งแตวันท่ี 9 ตุลาคม 2561 
เปนตนไป 

 

10 

12 

15 

10 กันยายน 2561 คณะกรรมการสรรหา
ผู สมควรดํ า รงตํ าแหน งผู อํ านวยการ 
หอศิลป ไดกําหนดใหผูเขารับการสรรหา
เปนผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
หอศิลป จํานวน 2 คน มาแสดงวิสัยทัศนฯ 
และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ หอง
นริศรานุวัดติวงศ ช้ัน 4 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน 

15 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรได
จัดกิจกรรมเน่ืองในวันศิลป พีระศรี 126 ป ณ 
ลานอนุสาวรียศาสตราจารยศิลป พีระศรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 
จ.นครปฐม และไดเชิญนายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัย เปนเกียรติรวมเปด
งาน และมอบของท่ีระลึกให นายชวน หลีกภัย 
ประธานในพิธี 
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ตุลาคม 2561 

24-26 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รวมกับ QS Asia จัดงานประชุม QS Totally 
Arts Summit ดานศิลปะและการออกแบบระดับ
นานาชาติ ครั้งแรกของประเทศไทย ในหัวขอ 
21st Century Art and Design Education: 
Nurturing Passion with Purpose ณ หอง 
Grand Ballroom โรงแรม Millennium Hilton 
Bangkok และไดเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวตอนรับผูเขารวม
ประชุม รวมท้ังไดรับเกียรติจาก ดร.สุภัทร  
จํ าปาทอง เลขา ธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมเปดงาน 

12 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัด
กิจกรรมเ น่ืองในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครบรอบ 75 ป ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร และไดเชิญนายภราเดช 
พยัฆ วิ เ ชียร  นายกสภามหาวิทยาลัย  เปน
ประธานเปดงาน พรอมท้ังมอบเกียรติบัตรใหกับ
ผู ทํ า คุณประ โยชน  ผู ส ร า ง ช่ื อ เสี ย ง ให แก
มหาวิทยาลัย ผู ไดรับรางวัลผลงานวิจัยและ
ผลงานสรางสรรค บุคลากรและนักศึกษาเกา
ดีเดน รวมท้ังมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
 

10 

12 

24 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 9/2561 

วันท่ี 10 ตุลาคม 2561 
- ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดี

คณะ วิศวกรรมศาสตร และ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได เสนอแผนพัฒนาคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 
2562-2565 

- รศ.ดร.จุ ไรรัตน  นันทานิช คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ไดเสนอแผนพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2565 
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พฤศจิกายน 2561 

14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. 
คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย ไดเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหาร
มหาวิทยาลัยมารวมสนทนากลุม เพ่ือใหความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติ
หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของ 
ทุกฝายท่ีเก่ียวของตอไป 

ธันวาคม 2561 

1-2 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ ไดเชิญผูเก่ียวของกลุม
ตางๆ อาทิ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ 
สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา จํานวน 
18 สวนงาน มาใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

12 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น. 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการ
ประชุม เรื่อง การยื่นบัญชีทรัพยสินและ
หน้ีสินของนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุม
นริศรานุวัติวงศ ช้ัน 4 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน  
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 10/2561  

วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 

1 

14 

12 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 11/2561  

วันท่ี 12 ธันวาคม 2561 
 

 

2 
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15  ธั น วาคม  2561  สม เ ด็ จพร ะ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชดําเนินไปทรงเปนประธานในการเปด
นิทรรศการการแสดงศิลปะเครื่องปนดินเผา
แหงชาติ ครั้งท่ี 19 ณ ศูนยวัฒนธรรมเฉลิม
พระ เ กี ย รติ  6  ร อบ  พระ ชนมพ ร รษ า 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 
โดยมี นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย เฝา
รับเสด็จฯ 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
วาระพิเศษ คร้ังท่ี 1/2561  
วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 

- มีมติอนุมัติแตงตั้ง อ.ปญจพล 
เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝาย
บริ หาร  เป นผู รั กษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2561 
เปนตนไป 

(เน่ืองจาก ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ไดขอ
ลาออกจากตําแหนงอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 15 
ธันวาคม 2561 เปนตนไป) 

- มีมติอ นุมัติแตงตั้ ง  ศ.ดร . 
พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ผูรักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
และ วิ จั ย เป น เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 
25 ธันวาคม 2561 เปนตนไป 

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
วาระพิเศษ คร้ังท่ี 2/2561  
วันท่ี 25 ธันวาคม 2561 

- แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร 

(เน่ืองจาก ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ได
ขอลาออกจากตําแหนงอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 
15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป) 

 

14 

ธันวาคม 2561 

15 

25 
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ป พ.ศ. 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกราคม 2562 

2 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแกผู สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 
2560 ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร  

9 และ 10 มกราคม 2562 คณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหา วิทยาลั ย  และการปฏิ บัติหน า ท่ีของ
อธิการบดี ไดเชิญผูเก่ียวของกลุมตางๆ อาทิ 
นายกสภามหา วิทยาลั ย  กร รมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คณบดี ผูอํานวยการ
ศูนย สํานัก ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ สาย
สนับสนุน  ผู อํ านวยการกองในสํ า นักงาน
อธิการบดี ผูแทนนักศึกษา นักศึกษาเกา และ
ผูใชบัณฑิต มารวมสนทนากลุม เพ่ือประกอบการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 1/2562 

วันท่ี 9 มกราคม 2562 
- ผศ. วุฒิชัย เลิศสถากิจ ไดเสนอ

แผ น พั ฒ นา ค ณ ะ ดุ ริ ย า ง คศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 
(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562-
2565) 

9 

10 

2 
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กุมภาพันธ 2562 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 2/2562 

วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 
 

4 

13 

13 

21 

4 กุมภาพันธ 2562 นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานเปดงาน
โครงการปนมาลาวิชาการ ครั้งท่ี 3 ณ คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร โดยในโครงการมีการจัดการแขงขัน
ทางวิชาการและบริการงานวิชาการตางๆ 

มีนาคม 2562 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 3/2562 

วันท่ี 13 มีนาคม 2562 
- อ.ดร.นนท คุณค้ําชู คณบดี

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดเสนอ
แผนพัฒนาคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร  มหา วิทยาลั ยศิ ลปากร 
ร ะ ย ะ เ ว ล า  4  ป   ( ป ร ะ จํ า ป 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)  

- อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท 
ผู อํ านวยการหอศิ ลป  ไ ด เ สนอ
แผนพัฒนาหอศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 

21 มีนาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาผู
สมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร กําหนดใหผู  เข ารับการสรรหาฯ  
จํานวน 5 คน มาแสดงวิสัยทัศนและสัมภาษณ 

27 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ 
คร้ังท่ี 1/2562 

วันท่ี 27 มีนาคม 2562 
 
 
 
 
 
 

- มีมตอินุมัติแตงตั้ง ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช 
เปนผู สมควรดํ ารงตํ าแหน งอ ธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร และในระหวาง
ดําเนินการเสนอช่ือเพ่ือทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตั้ง ไดแตงตั้งใหเปนผูรักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต
วันท่ี 1 เมษายน 2562 
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เมษายน 2562 

9 เมษายน 2562 นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผูบริหาร
มหาวิทยาลัย เปนผูแทนรวมพิธีเวียนเทียน
สมโภชนํ้าอภิ เษก ในการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ พระวิหาร
หลวง องคพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม ซึ่ง
จังหวัดนครปฐม ไดคัดเลือกสระนํ้าจันทร เปน
แหลงนํ้าศักดิ์สิทธ์ิในการประกอบพิธีทํานํ้า
อภิเษก โดยมีนายชาญนะ เอ่ียมแสง ผูวาราชการ
จังหวัดนครปฐม เปนประธานในพิธี  

10 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัด
กิจกรรมเน่ืองในวันสงกรานต ณ หอง 314-315 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ตลิ่งชัน โดยนิมนตพระสงฆมาเจริญพระพุทธ
มนต หลังจากน้ันผูบริหารมหาวิทยาลัย อาจารย 
พนักงาน บุคลากรไดร วมรดนํ้าขอพรจาก 
นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร และ ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ผูรักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือความ
เปนสิริมงคล 

9 

10 

พฤษภาคม 2562 

18 พฤษภาคม 2562 นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเปนประธาน
ในพิธีทําบุญเน่ืองในโอกาสวันสถาปนาคณะ
มัณฑนศิลป ครบ 63 ป ณ หอศิลปะและการ
ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทาพระ  

18 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 5/2562 

วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 

15 
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มิถุนายน 2562 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 6/2562 

วันท่ี 12 มิถุนายน 2562 
- มีมติอนุมัติแตงตั้ง ผศ.

ด ร . สุ ม า ลี  ลิ้ ม ป ร ะ เ ส ริ ฐ  
เปนผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีคณะอักษรศาสตร โดย
มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป 
ตั้ งแต วัน ท่ี  12 กรกฎาคม 
2562 เปนตนไป 

 

14 มิถุนายน 2562 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ได จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 9 พ.ศ. 2562 
“ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ และธรรมา 
ภิบาลขององคกรภาคเอกชน” ณ พิพิธภัณฑ
ศิลปะไทย รวมสมัย MOCA (Museum of 
Contemporary Art) และ บริษัทบางกอก
รับเบอร จํากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 7/2562 

วันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม 2562 

10 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการสรรหาผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะอักษรศาสตร  
ไดกําหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ จํานวน 3 คน 
มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของ
บุคลากรของคณะ ณ หอง อษ.1202 คณะอักษร
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร 
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5-6 สิงหาคม 2562 สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได
เ ชิญนายภราเดช พยัฆ วิ เ ชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เขารวมแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการอนุรักษและพัฒนาเมือง
เกาแก ณ ศูนยการเรียนรูยานเมืองเกา คิด บวก 
ดี (Kid+Dee@Historic Center) อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 

สิงหาคม 2562 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 8/2562 

วันท่ี 14 สิงหาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 

- นายลลิต เลิศไม  ไทย นายกสมาคม
นักศึกษาเก ามหาวิทยาลัยศิลปากร เปน
ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเกาฯ 
มอบเงินจากการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร 
เรื่อง “นางนาก” เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 
2562 โ ด ย ไ ม หั ก ค า ใ ช จ า ย  เ พ่ื อ เ ป น
ทุนการศึกษาแก นักศึกษามหาวิทยาลั ย
ศิลปากร จํานวน 32,800 บาท และไดเชิญ
น า ย ภ ร า เ ด ช  พ ยั ฆ วิ เ ชี ย ร  น า ย ก ส ภ า
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผศ. ชัยชาญ  
ถา ว ร เ ว ช  ผู รั ก ษ าก า รแ ท นอ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผูรับมอบเงิน 

20 สิ งหาคม 2562  สํ า นักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดโครงการอวดของ : 
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการและ
พัฒนาสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรม ณ หอง
ออดิทอเรียม ช้ัน 5 หอศิลปวัฒนธรรมแหง
กรุงเทพมหานคร และไดเชิญ นายภราเดช  
พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง คุณคาศิลปากรแหลงความรู
ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

21  สิ งห าคม  2562  สํ า นั ก ง านสภ า
มหาวิทยาลัย ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 
โดยคณะกรรมการประกอบดวย 1) ผศ.ดร.
โปรดปราน สิริธีรศาสน ประธานกรรมการ  
2) รศ.ดร.สุ วิมล เรืองศรี  กรรมการ และ  
3) รศ.ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง กรรมการ 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย อยูในระดับดี 
(4.00 คะแนน) 

21 

14 

5 

6 

20
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กันยายน 2562 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 9/2562 

วันท่ี 11 กันยายน 2562 
- ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช 

ผูรักษาการแทนอธิการบดี
มห า วิ ทย าลั ย ศิ ล ป าก ร  
ไ ด เ ส น อ แ ผ น พั ฒ น า
มหา วิ ทย าลั ยศิ ล ป า ก ร  
ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 

 

15 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัด
กิจกรรมเน่ืองในวันศิลป พีระศรี 127 ป ณ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร โดย
มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเขา
รวมงานดวย 

1 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงผู อํานวยการสํานักหอสมุด ได
กําหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ จํานวน 5 คน มา
แสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร 
ณ หองเรียนทางไกล 2304 ช้ัน 3 ศูนยคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจนัทร 

11
 

15
 

8 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา
เจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนายจิรายุ 
อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เปนผู แทนพระองค 
ไปเปดงานการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งท่ี 65 
ประจําป 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป 
ถนนเจาฟา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี 
นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย 
และผูบริหารมหาวิทยาลัยใหการตอนรับ 

ตุลาคม 2562 

1 

8 
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ตุลาคม 2562 

9 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังท่ี 10/2562 
วันท่ี 9 ตุลาคม 2562 

- มีมติอนุมัติแตงตั้ง ผศ.
นันทพล จั่นเงิน เปนผูสมควร
ดํารงตําแหนงผู อํานวยการ 
สํา นักหอสมุดกลาง โดยมี
วาระการดํารงตําแหนง 4 ป 
ตั้ งแต  วัน ท่ี  8 พฤศจิกายน 
2562 เปนตนไป 

 

12 ตุลาคม 2562 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายก
สภามหาวิทยาลัย ไดเปนประธานวางพวงมาลัย 
และดอกไมสักการะศาล สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ในพิธีงานวัน
คลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป  
2562 และในโอกาสครบรอบ 76 ป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ เทวาลัยคเณศร พระบรมราชานุสาวรีย 
รัชกาลท่ี 6 ศาลหลักเมือง พระราชวังสนามจันทร
จังหวัดนครปฐม และเปนประธานมอบของท่ีระลึก
และเกียรติบัตร แกผู ท่ีทําคุณประโยชน และผู ทํา
ช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร 

17, 21, 28 และ 29 ตุลาคม 2562  
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ ไดจัดสนทนากลุมโดยเชิญ
ผู เ ก่ียวของกลุ มต างๆ  อาทิ  ผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจําคณะ/สวนงาน ผูแทน
บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน ผู  แทน
นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา มาใหความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน (จํานวน 18 สวนงาน) 

12 
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12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการสรรหาผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
ไดกําหนดใหผูเขารับการสรรหาฯ จํานวน 2 คน 
มาแสดงวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของ
บุคลากร ณ หอง ศษ 3501 หลวงพอวัดไร ขิง
อุปถัมภ อาคารศึกษา 3 ช้ัน 5 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 

พฤศจิกายน 2562 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 11/2562 

วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 
- มีมติอนุมัติแตงตั้ง ผศ.

ดร.มาเรียม นิลพันธุ   เปนผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะศึกษาศาสตร โดยมีวาระ
การดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแต
วันท่ี 14 ธันวาคม 2562 

 

25 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เสด็จพระราชดําเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
แกผู   สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําป การศึกษา 2561 ณ หอประชุมกองทัพเรือ 
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ และสภามหาวิทยาลัยได
ขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการจัดการชุมชน  
แดพระองคทาน 

26 พฤศจิกายน 2562 กองแผนงาน ได จัด
โครงการประชุมสั มมนา เรื่ อง  การปฏิ รู ป
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอประชุมใหญ ศูนย
มานุษยวิทยาลั ยสิ ริ นธร (องค  การมหาชน) 
กรุงเทพฯ และไดเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานเปดการ
ประชุมสัมมนา โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ผู บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากร 
เขารวมประชุม 
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ธันวาคม 2562 

13 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไดกําหนดใหผูเขา
รับการสรรหาฯ จํ านวน 4 คน มาแสดง
วิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของบุคลากร ณ 
หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 12/2562 

วันท่ี 18 ธันวาคม 2562 
- มีมติอนุมัติแตงตั้ง ผศ.

ณัฐพร กาญจนภูมิ เปนผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยมีวาระ
การดํารงตําแหนง 4 ป 
ตั้งแตวันท่ี 23 ธันวาคม 
2562 เปนตนไป 

- ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ นําเสนอ
แผนพัฒนาคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะเวลา 4 ป (ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 -2566)  

 

20 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย เกียรติคุณ  
ดร.สันติ เล็กสุขุม กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู  ทรงคุณวุ ฒิ  พร อม ผศ. ชัยชาญ ถาวรเวช 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และ อ.ปญจพล 
เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
พัฒนา ไดเขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เก่ียวกับขอมูลเชิงพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัย กลุม
กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จัดข้ึน ณ อาคาร
จักรพันธ เพ็ญศิริ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
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มกราคม 2563 

6 

8 

28 

6 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการ 
SU TRANSFORMATION : THINK TANK ครั้งท่ี 
1 ณ อาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร และไดเชิญคุณหญิงกษมา วรวรรณ 
ณ อยุ ธยา กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู 
ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการยกรางแนว
ทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเปนประธานกลาว
เปดการจัดโครงการ โดยมีผูบริหารมหาวิทยาลัย 
สวนงาน อาจารย บุคลากร เขารวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประมาณ 30 คน 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 1/2563 

วันท่ี 8 มกราคม 2563 
 
 
 
 
 

วันท่ี 28 มกราคม 2563 สมเด็จพระเจานอง 
นางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จ 
พระราชดําเนินไปนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ และ
ทรงเปดการแสดงนิทรรศการภาพวาดฝพระหัตถ 
ชุด หลากลาย หลายชีวิต 2 (Various Patterns: 
Diversity of Life 2 โดยเปนการสอบปองกันดุษฎี
นิพนธ เพ่ือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ หอศิลปพิมานทิพย อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
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กุมภาพันธ 2563 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 2/2563 

วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 
- ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผูอํานวยการ

สํานักหอสมุดกลาง ไดเสนอแผนพัฒนาสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 
เวลา 4 ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-
2566) 

 
 
 
 

20 กุมภาพันธ 2563 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ได จัดประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรภายใตบริบทปจจุบัน ณ หอง
ประชุม 205 ช้ัน 2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ และไดเชิญนาย
ภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร เปนประธานในการประชุม โดยมี ผศ.ดร.
นนท คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
และกรรมการประจําคณะ เขารวมประชุมดวย 

29 กุมภาพันธ 2563 คณะวิทยาการจัดการ 
ไดเชิญนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนวิทยากรบรรยาย
พิเศษ หัวขอ สถานการณการทองเท่ียวไทย ให
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว 
ณ หอง MSSU 3 ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 3/2563 

วันท่ี 11 มีนาคม 2563 
- ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะ

ศึกษาศาสตร ไดเสนอแผนพัฒนาคณะศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566) 

 
 
 
 

มีนาคม 2563 
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หมายเหตุ สรุปกิจกรรมสําคญัของสภามหาวิทยาลัยรวบรวมถึงเดือนมิถุนายน 2563 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 5/2563 

วันท่ี 10 มิถุนายน 2563 
- ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดเสนอ
แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ป 
(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566) 

 
 
 
 

พฤษภาคม 2563 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 4/2563 

วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
- ผ ศ . ชั ย ช า ญ  ถ า ว ร เ ว ช  อ ธิ ก า ร บ ดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบกระเชาของขวัญ
เน่ืองในวันสงกรานต แกนายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากรและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือแสดงความขอบคุณท่ีทุกทาน
สละเวลามาชวยทํางานใหมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
- นายภราเดช พยัฆ วิ เ ชียร นายกสภา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเรียนเชิญ ศาสตราจารย 
ดร.สนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ กลาวอวยพรเน่ืองในวันสงกรานต 
เ พ่ือเปนขวัญกําลังใจและเปนสิริมงคลแก 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

มิถุนายน 2563 
 

20 

10 

114 
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อกสารแนบ 2 
  

 
 

 
รายงานการประเมินตนเอง 

ของสภามหาวิทยาลัยศลิปากร 
ป พ.ศ. 2561 

 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัยศิลปากร  

 
 
 
 
 
 
 

ฉบับผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมคร้ังที่ 2/2562 วันที ่13 กุมภาพันธ 2562 
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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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สารบัญ 
 

  หนา 
คํานํา  ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญตาราง  ง 
บทสรุปผูบริหาร  จ 
สวนท่ี 1 บทนํา 1 

 1. หลักการและความเปนมา 1 
 2. คณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 2 
 3. วัตถุประสงค 3 
 4. ขอบเขต 3 
 5. นิยามคําศัพท 4 
 6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบั 5 

สวนท่ี 2 กระบวนการข้ันตอนการดําเนินงานในการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย 

6 

 1. ข้ันตอนการเตรียมการ 6 
 2. ข้ันตอน และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 6 
 3. ข้ันตอนการวิเคราะห สรุปขอมูล 9 
 4. ข้ันตอนการนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 9 
สวนท่ี 3 สรุปผลการดําเนนิงานของสภามหาวิทยาลัย 10 
 1. ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไว

ในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559   
10 

 2. ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไว
ในระเบียบ ขอบังคับตางๆ และตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

13 

 3. ขอสังเกต ขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการ
นําไปสูการปฏิบัติ 

14 

 4. การใชหลักธรรมาภิบาลในการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 22 
 5. การดําเนินการท่ียังไมบรรลุผลของสภามหาวิทยาลัย    25 
 6. การนําขอเสนอแนะจากการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ป 

พ.ศ. 2560 มาปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน 
26 

 7. สรุปขอมูลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

28 

 8. ขอมูลสถิติตางๆ เก่ียวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย 30 
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  หนา 
สวนท่ี 4 สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 31 
 1. สรุปขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม 31 
 2. สรุปขอมูลจากการสนทนากลุม 36 
 3. สรุปความสอดคลองระหวางขอมูลจากขอสังเกต ขอเสนอแนะ จาก

การตอบแบบสอบถาม และสนทนากลุม 
43 

 4. คณะกรรมการใหขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการ
ทํางานของสภามหาวิทยาลัย 

47 

 5. สรุปขอเสนอแนะท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม และสนทนากลุม
ตอการทํางานของมหาวิทยาลัย 

48 

ภาคผนวก ขอมูลบันทึกในแผน CD 51-113 
ภาคผนวก 1 อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

1. อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
มาตรา 22 

2. อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
ในมาตราอ่ืนๆ 

3. อํานาจหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

52 
53 
 

54 
 

54 

ภาคผนวก 2 รายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 56 
ภาคผนวก 3 กรอบมิติการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 60 
ภาคผนวก 4 เอกสารประกอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  

ป พ.ศ. 2561 
1. ขอมูลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (สิงหาคม 2560 – 

สิงหาคม 2561) 
2. แบบสอบถามการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

62 
 

65 
 

88 
ภาคผนวก 5 รายละเอียดคะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลัย  
91 
 

ภาคผนวก 6 สรุปสาระสําคัญของการสนทนากลุมจํานวน 4 กลุม 96 
ภาคผนวก 7 คําสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2561 
108 

ภาคผนวก 8 ปฏิทินการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการประเมินตนเองของ
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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 
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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) 

4 

รวมจํานวน 29 

                       (ขอมูล ณ วันท่ี 24 ตุลาคม 2561 รายช่ือ ภาคผนวก 2 หนา 56) 
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 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 
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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  ตั วอยางเชน 
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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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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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 มิติ 
 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 
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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 
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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 . ภาระ งานของกรรมการสภา
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
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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 า จ 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 – 
 
 
 
 
 

41 168



 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
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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.  บา งครั้ ง คณะกรรมการกลั่ นกรอง  มี
ความเห็นไมตรงกับมติของ ก.บ.ม. มีการ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียด ทําใหเกิดความลาชา  

3. กลไก สนับสนุน
การทํางานของ
คณะกรรมการชุด
ตางๆ 

1 .ควรมี การ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

46 173



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
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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 

 

50 177



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

178



ภาคผนวก 1 
 

อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
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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 
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 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..... 
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ภาคผนวก 2 
 

รายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
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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 

  
 
 
 

58 185



 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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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 
 

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 
3 
 
3 
 
4 
 
4 
7 
14 
17 
17 
18 

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 

20 
20 
20 
20 
 

20 
21 
21 
21 
21 

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 

24 
24 
24 
 

24 
24 

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 
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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 

 

78- 16 -
205



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

 

79- 17 -
206



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  

 

83- 21 -
210



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

89- 27 -
216



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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รายละเอียดคะแนนการตอบแบบสอบถาม 
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  
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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 
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ภาคผนวก 6 
 

สรุปสาระสําคัญของการสนทนากลุมจํานวน 4 กลุม 
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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 
ก า 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  ได 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 
ก า 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 เก่ียวกับการเปน
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
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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 
- ยั ง 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 
  
 

ควรเ พ่ิมชองทางประชาสัมพันธความคืบหนาของการ
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 
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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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	2. คำนำ 31 08  63
	3 สารบัญ 01 09 63
	บทสรุปผู้บริหาร  31 08 63 (เข้าสภา)
	ส่วนที่ 1 บทนำ 01 07 63
	3.1 เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2563 (สิงหาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2563)
	3.2 เพื่อเป็นข้อมูลมอบให้สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดต่อไป นำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และการปรับปรุงและพัฒนาการทำหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย รวมถึงระบบและกลไกต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

	ส่วนที่ 2 สรุปนโยบายที่สำคัญ 01 07 63
	ส่วนที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ของ คกก ชุดต่างๆ 01 07 63
	ส่วนที่ 4 สรุปการดำเนินงาน 01 07 63
	1. การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา 22 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559

	ส่วนที่ 5  ประเมินสภา 01 07 63
	ส่วนที่ 6 ธรรมาภิบาล 01 07  63
	ส่วนที่ 7 กิจกรรมของสภาฯ 01 07 63
	การจัดกิจกรรม โครงการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
	ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - กุมภาพันธ์ 2563 สภามหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม/โครงการ โดยสรุปดังนี้
	1. รอบปีที่ 1 (21 สิงหาคม 2560 – 20 สิงหาคม 2561)
	1.1 โครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยสนทนาและรับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
	จัดเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
	ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่  21 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดแรกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 (เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) และเพื่อให้...
	สภามหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยสนทนาและรับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย สรุปผลการประชุมฯ ได้ดังนี้
	1.2 โครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2561 หัวข้อ การบูรณาการองค์ความรู้และศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ศิลปกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
	จัดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
	2. รอบปีที่ 2  (21 สิงหาคม 2561 – 20 สิงหาคม 2562)
	โครงการประชุม เรื่อง การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
	จัดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
	เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ และเพื่อให้การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรจัดโครงการ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายกสภามหาวิทยา...

	
	อกสารแนบ 2

	ภาคผนวก
	1 อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
	ภาคผนวก 1
	อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559

	2 การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละรอบปี
	3 รายชื่อกรรมการสภา 3 ปี
	หมายเหตุ  * เป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร
	หมายเหตุ  * เป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร
	หมายเหตุ  * เป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร

	4 ข้อมูลประชุมสภามหาวิทยาลัย
	5 สรุปกิจกรรม 2560-2563
	6-7 รายงานการประเมินตนเอง 2561
	รายงานการประเมินตนเอง
	2. คำนำ 24 01 62
	3. สารบัญ 24 01 62
	สารบัญตาราง

	4. บทสรุป 04 02 62
	(2.3) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 อาทิ ควรหาแนวทาง มาตรการในการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพต่ำกว่าระดับดีให้สูงขึ้น

	ส่วนที่ 1 บทนำ 04 02 62
	3.1 เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและนำผลที่ได้ไปพัฒนาการทำงานของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	3.2 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ และระบบ กลไกต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	4.1 ช่วงระยะเวลาในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย คือ ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 – 20 สิงหาคม 2561 (มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560)
	4.2 ประชากร นับถึง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ประกอบด้วย
	4.3 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย 5 มิติ คือ

	ส่วนที่ 2 กระบวนการ 04 02 62
	(3.1) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการ ส่งหนังสือเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมสนทนากลุ่ม พร้อมแนบข้อมูลประกอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการสนทนากลุ่ม
	(3.2) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 9.00 น. คณะกรรมการ จัดสนทนากลุ่ม โดยดำเนินการดังนี้
	คณะกรรมการ นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย แล้วถามคำถามตามกรอบการประเมินมิติ 5 มิติ แล้วให้แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจึงเป็นการสนทนาที่เป็นปลายเปิดในเรื่องต่างๆ
	สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมสนทนากลุ่มได้ คณะกรรมการได้จัดส่งเอกสารไปให้ตอบข้อมูลด้วย
	อนึ่งในการดำเนินการจัดสนทนากลุ่ม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้นำกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 มาจัดสนทนารวมกันเนื่องจากมีผู้มาเข้าร่วมสนทนากลุ่มน้อย
	(แบบสอบถามการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคผนวก 4 หน้า 88)
	ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านเอกสารข้อมูลประกอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยแล้วตอบแบบสอบถาม และเมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วให้ส่งคืนสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

	ส่วนที่ 3 สรุปการดำเนินงาน 04 02 62
	6. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2560

	ส่วนที่ 4 .1 แบบสอบถาม  04 02 62
	ส่วนที่ 4 .2 สนทนากลุ่ม 04 02 62
	ส่วนที่ 4 .3 สรุปความสอดคล้อง 04 02 62
	ส่วนที่ 4 .4 กรรมการ มหาวิทยาลัย 04 02 62
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก 1 อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
	
	อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย


	ภาคผนวก 2 รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
	
	(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561)
	1. รายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
	3. รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
	หมายเหตุ  * เป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร
	4. รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
	หมายเหตุ  * เป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร
	5. รายชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้สังเกตการณ์ (รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน สำนัก ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ)


	ภาคผนวก 3 กรอบมิติการประเมิน
	
	การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย 5 มิติ คือ


	ภาคผนวก 4 เอกสารประกอบการประเมินตนเอง
	
	เอกสารประกอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2561
	คำชี้แจง
	1. วัตถุประสงค์ของการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
	1.1 เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและนำผลที่ได้ไปพัฒนาการทำงานของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	1.2 เพื่อสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท อำนาจหน้าที่ และระบบกลไกการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งระบบ กลไกต่างๆ ต่อไป
	2. รอบระยะเวลาในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2561 คือ สิงหาคม 2560 - สิงหาคม 2561 (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ชุดปัจจุบันเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560)
	3. กรอบแนวคิดการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2561 มี 5 มิติ คือ
	4. ขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล
	4.1 คณะกรรมการฯ จัดส่งเอกสารการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2561 พร้อมข้อมูลผลดำเนินงานต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย (ช่วงสิงหาคม 2560 - สิงหาคม 2561) ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการสนทนากลุ่มแล...
	4.2 การเก็บข้อมูล มี 2 วิธี คือ
	คณะกรรมการฯ จะนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย แล้วจะถามคำถามให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจึงเป็นการสนทนาที่เป็นปลายเปิด โดยจะจัดสนทนากลุ่มในวันที...
	กรณีไม่สามารถเข้าร่วมสนทนากลุ่มได้ คณะกรรมการฯ จะจัดส่งเอกสารไปให้ตอบข้อมูล
	5. เอกสารข้อมูลประกอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
	แบบสอบถามการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
	คำชี้แจง
	1. กรุณาอ่านเอกสารข้อมูลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (เอกสารแนบ 1) ก่อนตอบแบบสอบถาม


	ภาคผนวก 5 รายละเอียดคะแนนการตอบแบบสอบถาม
	ภาคผนวก 6 สรุปสาระสำคัญการสนทนากลุ่ม 4 กลุ่ม
	ภาคผนวก 7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
	ภาคผนวก 8 ปฏิทินการดำเนินงาน

	
	อกสารแนบ 2




	ส่วนที่
	1. การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา 22 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
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