
สรุปโครงการเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
สนทนาและรับทราบข้อมูลเบื้องต้นในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

              ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้จัดโครงกำรโครงกำรเชิญนำยกสภำมหำวิทยำลัยและกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิสนทนำและรับทรำบข้อมูลเบื้องต้นในด้ำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร  เมื่อ          
วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2558 เวลำ 10.00 - 12.00 น. ณ. ห้องประชุมนริศรำนุวัดติวงศ์  ส ำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยศิลปำกร  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ซึ่งในกำรประชุมนำยกสภำมหำวิทยำลัยและกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไดใ้ห้ข้อคิด ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรท ำงำน สรุปได้ดังนี้ 

             1) เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย 
  1.1) ควรมีกำรประชุมทบทวนกำรปฏิบัติหน้ำที่ และวิธีกำรประชุมของสภำมหำวิทยำลัยที่ผ่ำนมำ 
ทั้งนี้เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถช่วยผลักดันและพัฒนำ
มหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  
        รวมทั้งควรพิจำรณำระบบ กลไกกำรท ำงำนระหว่ำงสภำมหำวิทยำลัยและผู้บริหำรมหำวิทยำลัยให้
ชัดเจนมำกขึ้น  เพ่ือให้กำรน ำเสนอเรื่อง กำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ของสภำมหำวิทยำลัยเป็นไปตำมอ ำนำจ หน้ำที่ของ
สภำมหำวิทยำลัย โดยไม่ก้ำวก่ำยงำนในส่วนของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย  
              1.2) ควรไปจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัยในแต่ละวิทยำเขต กำรเยี่ยมชมแต่ละวิทยำเขต ทั้งนี้เพ่ือให้
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยได้เห็นสภำพ และเข้ำใจในบริบทของแต่ละวิทยำเขตทีม่ีควำมแตกต่ำงกัน  
                           นอกจำกนั้นยังมีกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยบำงท่ำนสนใจที่จะไปเยี่ยมชมวิทยำเขต แบบไม่เป็น
ทำงกำร และต้องกำรพบปะ สนทนำกับนักศึกษำ เพ่ือรับทรำบข้อมูล ปัญหำควำมต้องกำรของนักศึกษำด้วย  
                           โดยสิ่งเหล่ำนี้ จะเป็นประโยชน์มำกต่อกำรหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย ในกำรให้ข้อเสนอแนะ 
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำที่สอดคล้องกับบริบท ศักยภำพและควำมต้องกำรที่แท้จริงของมหำวิทยำลัย คณะ
วิชำ หน่วยงำน และนักศึกษำ 
  1.3) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ที่
หลำยหลำกและทุกท่ำนยินดีช่วยงำนของมหำวิทยำลัย แต่ที่ผ่ำนมำมหำวิทยำลัยยังใช้ศั กยภำพของกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น สภำมหำวิทยำลัยและมหำวิทยำลัย จึงควรพิจำรณำใช้ศักยภำพ ควำมรู้
ควำมสำมำรถของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยให้มำกขึ้น อำทิ เชิญเป็นที่ปรึกษำ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนและพัฒนำมหำวิทยำลัยมำกขึ้น  
           1.4) ตำมท่ีสภำมหำวิทยำลัยได้ก ำหนดแนวทำง ทิศทำงจุดเน้นและเป้ำหมำยของสภำมหำวิทยำลัย
ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ไว้นั้น เนื่องจำกบริบทต่ำงๆ มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว 
                         จึงขอหำรือว่ำแนวทำง ทิศทำงจุดเน้นและเป้ำหมำยของสภำมหำวิทยำลัยในกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยดังกล่ำวจะสำมำรถปรับเปลี่ยนได้หรือไม่ หรือจะต้องด ำเนินกำรตำมท่ีก ำหนดไว้เท่ำนั้น 
 
 



 2) แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
          2.1) ควรมีกำรประชุม Retreat เพ่ือทบทวนแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติรำชกำรให้ชัดเจน และ
สอดคล้องกัน เพ่ือผลักดันแผนยุทธศำสตร์และวิสัยทัศน์ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีก ำหนดไว้  
                          รวมทั้งควรก ำหนดบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของทุกฝ่ำยทุกระดับตั้งแต่สภำมหำวิทยำลัย 
อธิกำรบดี รองอธิกำรบดี คณบดี หัวหน้ำภำควิชำ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ให้ชัดเจน เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน โดยมี
จุดมุ่งหมำยเดียวกัน คือ กำรขับเคลื่อน ผลักดันภำรกิจ แผนยุทธศำสตร์และวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัยให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ 
         2.2 )  กำรด ำเนินงำน กำรขับเคลื่อนนโยบำย แผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยที่ผ่ำนมำจะมุ่งเน้น
ทุ่มเทด ำเนินกำรเป็นบำงเรื่อง อำทิ City Campus ส่วนบำงเรื่องก็ด ำเนินกำรได้ช้ำ บำงเรื่องด ำเนินกำรไม่ต่อเนื่อง 
บำงเรื่องวนกลับไปกลับ ท ำให้กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเป็นไปได้ช้ำ  
                        มหำวิทยำลัยจึงควรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ พันธกิจให้สำมำรถขับเคลื่อนและพัฒนำไป
พร้อมๆ กัน โดยควรปรับวิธีกำรบริหำรจัดกำร และวำงแผนกำรท ำงำนเชิงรุกให้มำกขึ้น อำทิ กำรเรียงล ำดับ
ควำมส ำคัญของงำน กำรเชิญกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยมำช่วยเป็นที่ปรึกษำ กำรก ำกับ ติดตำมงำนแต่ละด้ำนอย่ำง
ใกล้ชิด กำรตัดสินใจที่รวดเร็ว และกำรหำทีมงำนมำช่วยท ำงำนเพ่ิม เป็นต้น 
 
 3) การจัดการเรียนการสอนและการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
               3.1) มหำวิทยำลัยมีคณะวิชำด้ำนศิลปะ กำรออกแบบและโบรำณคดีที่มีชื่อเสียงเป็นอัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย แต่ปัจจุบันมีสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ เปิดสอนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบมำกขึ้น จึงเป็นควำมท้ำทำย
ของมหำวิทยำลัยที่จะต้องรักษำควำมเข้มแข็งและอัตลักษณ์นี้ไว้ให้ได้ 
  3.2) มหำวิทยำลัยควรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร เรื่องกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย
ให้ชัดเจน เนื่องจำกข้อมูลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยที่ผ่ำนทุกปี พบว่ำมหำวิทยำลัยศิลปำกรซึ่งเป็นมหำวิทยำลัย
เก่ำแก่ 5 แห่งแรกของประเทศยังไม่ติดอันดับ 
 
 4) ด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  มหำวิทยำลัยมีควำมเข้มแข็งด้ำนศิลปวัฒนธรรม จึงควรน ำจุดแข็งนี้มำสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำให้มำก
ขึ้น โดยควรร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ อำทิ  
               - ร่วมมือกับ Museum of Contemporary Art  (MOCA) ซึ่งมีควำมพร้อมและยินดีเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษำ กำรวิจัยและสร้ำงสรรค์                                                                                        
  - กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบำย แผนงำนจ ำนวนมำก ที่สำมำรถร่วมมือกับมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
อำทิ ถนนสำยวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์กลำงคืน หมู่บ้ำนวัฒนธรรม หมู่บ้ำนดนตรีไทย กำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่
ประชำคมอำเซียน เป็นต้น 
                - ร่วมมือกับประเทศในประชำคมอำเซียน  ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
และกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม เป็นต้น 



 5) การบริหารจัดการ  
  5.1) ควรปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติในกำรท ำงำนและกำรบริหำรจัดกำรใหม่ เพ่ือให้ทันกับกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว รวมทั้งกำรเชื่อมโยงพันธกิจ กำรสื่อสำรออกสู่สังคมภำยนอกทั้งในระดับประเทศ 
อำเซียนและนำนำชำติให้มำกขึ้น 

   5.2) แนวโน้มกำรท ำงำนในอนำคต หน่วยงำนต่ำงๆ จะมีบุคลำกรที่มำจำกหลำกหลำยประเทศ จึง
ควรเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำบุคลำกร นักศึกษำ ในกำรเรียนรู้วัฒนธรรมกำรท ำงำน วิธีคิดของประชำคมใน
ประเทศต่ำงๆ รวมทั้งกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนภำษำต่ำงประเทศ  
            5.3) ปัจจุบันอธิกำรบดี ต้องท ำหน้ำที่เป็นประธำนคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของคณบดี (จ ำนวน 20 หน่วยงำน) ซึ่งต้องใช้เวลำในกำรท ำงำนค่อนมำก จึงควรพิจำรณำทบทวน
กระบวนกำร ข้อบังคับฯ หรือให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้ำที่แทน เพ่ือให้อธิกำรบดีมีเวลำไปท ำงำนพัฒนำด้ำนอ่ืนๆ ให้มำกขึ้น 
   
 6) ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
                  มหำวิทยำลัยมีข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันในต่ำงประเทศจ ำนวนมำก ซึ่งจะมี
ประโยชน์มำกหำกได้มีกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกันตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อตกลงควำมร่วมมือ  
                  ดังนั้นมหำวิทยำลัย ควรส ำรวจว่ำในปัจจุบันได้มีกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกับสถำบันใดบ้ำง และ
มหำวิทยำลัยได้รับประโยชน์อย่ำงไร รวมทั้งกำรพิจำรณำผลักดันให้มีกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้มำกขึ้น 
 
 7) ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
             ขอให้มหำวิทยำลัยจัดท ำ Profile ของมหำวิทยำลัย เพ่ือให้สภำมหำวิทยำลัยเห็นภำพรวมของมหำวิทยำลัย
มำกขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสภำมหำวิทยำลัยในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยต่อไป 


