
สรุปการจัดโครงการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย สนทนาและรับทราบข้อมูลเบื้องต้นในด้านต่างๆ                 
ของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้จัดโครงกำรเชิญกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย สนทนำและรับทรำบข้อมูล เบื้องต้นใน
ด้ำนต่ำงๆ ของสภำมหำวิทยำลัยและมหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2560 เวลำ 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม
นริศรำนุวัดติวงศ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมได้ให้ควำมคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรท ำงำนของมหำวิทยำลัย และสภำมหำวิทยำลัย สรุปไดด้ังนี้ 

1.กำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยศิลปำกร  

ด้าน /ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
1.การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากบัของรฐั 
     มหำวิทยำลัยปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับ
ของรัฐแล้ว แต่กำรท ำงำน กำรพัฒนำงำนตำมพันธกิจต่ำงๆ ยังมี
ควำมเปลี่ยนแปลงน้อย 

1. ควรหำมำตรกำร วิธีกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อให้มีกำรปรับตัวและ ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนำกำรท ำงำนให้มำกขึ้น 
2. ควรน ำมำตรำ 7 และมำตรำ 8 ในพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ.2559  มำ
พิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน และกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยด้วย โดยเฉพำะในส่วนที่
เป็นจุดเด่นของมหำวิทยำลัยศิลปำกร อำทิ 
    มำตรำ 7 ก ำหนด ให้มหำวิทยำลัยเป็นสถำนศึกษำทำงวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง มี
วัตถุประสงค์ให้กำรศึกษำ ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนำวิชำกำร วิชำชีพอย่ำงสร้ำงสรรค์ และ
อย่ำงมีคุณภำพในทำงสุนทรียะ ศิลปะและวิทยำกำร เน้นควำมงำม ........ 
    มำตรำ 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ 7 ให้มหำวิทยำลัยค ำนึงถึง ควำมเป็นเลิศ
ทำงศิลปะและงำนสร้ำงสรรค์ ควำมมีเสรีภำพและควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและวิชำชีพควบคู่
ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม ………. 

2.แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ส่วนงาน มหำวิทยำลัย ส่วนงำน ควรมีกำรประชุมระดมควำมคิดร่วมกันในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
และส่วนงำน อำทิ 
   - กำรก ำหนดตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยในกำรท ำงำนของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับกำรท ำงำน 
แต่ในกำรก ำหนดก็ควรมีควำมท้ำทำย มีกำรพัฒนำที่สูงขึ้น หรือกำรเทียบเคียงกับหน่วยงำน
ภำยนอก เพื่อให้กำรท ำงำนมีกำรพัฒนำมำกขึ้น  
   - ระดมควำมคิดในด้ำนที่เป็นปัญหำส ำคัญๆ อำทิ หลักสูตร กำรบริหำรกำรเงิน กำรจัดท ำ
งบประมำณ กำรส่ือสำร แล้วเสนอสภำมหำวิทยำลัยให้ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อไป 

3. ด้านวชิาการ  
    หลักสูตร  
   - กำรบริหำรหลักสูตร กำรปรับปรุง กำรเปิดปิดหลักสูตร ส่วน
ใหญ่ด ำเนินกำรโดยภำควิชำ และเสนอคณะ มหำวิทยำลัย สภำ
มหำวิทยำลัย ตำมล ำดับ บทบำทของสภำมหำวิทยำลัย ในกำร
ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำหลักสูตรจึงมีน้อย 
   - กำรปรับเปลี่ยนด้ำนวิชำกำรของภำควิชำ คณะวิชำ ไม่ทันกับ
สถำนกำรณ์และบริบทควำมเปลี่ยนแปลง 
   - ปัจจุบันภำควิชำ คณะวิชำมีปัญหำ 
ส ำคัญเร่งด่วนหลำยประกำร โดยเฉพำะ เรื่อง จ ำนวนนักศึกษำมี
แนวโน้มลดลง ซ่ึงจ ำเป็นจะต้องเร่งแก้ไข 

 
หลักสูตร  
    มหำวิทยำลัย และสภำมหำวิทยำลัย ควรมีบทบำทในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำงำน
ด้ำนวิชำกำรที่เป็นเชิงรุก รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ มำกขึ้น อำทิ  
    1. มหำวิทยำลัย ซ่ึงมีสภำวิชำกำรและมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในหลำกหลำย
ด้ำน ควรจัดประชุมระดมควำมคิดเพื่อก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร โดยกำร
วิเครำะห์ปัญหำ จุดแข็ง จุดอ่อน กำรพัฒนำหลักสูตร กำรวิจัย กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ฯลฯ 
ซ่ึงในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว อำจจะศึกษำข้อมูลแนวทำงกำรพัฒนำในต่ำงประเทศมำ
ประกอบกำรพิจำรณำด้วย  
    2. มหำวิทยำลัยน ำเสนอข้อมูลกำรระดมควำมคิดต่อสภำมหำวิทยำลัย เพื่อให้ควำมคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ  
    3. สภำมหำวิทยำลัยอำจพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำนวิชำกำร ซ่ึงอำจจะเป็น
คณะกรรมกำรเฉพำะกิจ หรือคณะกรรมกำรประจ ำ เพื่อให้ข้อเสนอแนะด้ำนวิชำกำร  
การจัดการเรียนการสอน                                                                          

พัฒนำอำจำรย์ และปรับรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ให้สอดคล้องกับควำม
เปลี่ยนแปลง น ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำกขึ้น โดยเฉพำะในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนวิชำพื้นฐำนที่มีนักศึกษำเรียนจ ำนวนมำก                                                              
การพัฒนานักศึกษา 

1.กำรจัดตั้งศูนย์พัฒนำนวัตกรรมนักศึกษำ ของมหำวิทยำลัย 
2.กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย Student First ของอธิกำรบดีที่น ำเสนอไว้ 



ด้าน /ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
4. ด้านการบริหาร 

 การบรหิารการเงิน การจดัท างบประมาณ  
- งบประมำณแผ่นดิน ที่ได้รับจัดสรรมีแนวโน้มลดลง  
- นโยบำยของรัฐบำลมีกำรเปลี่ยนแปลงทุกปี และมีงบประมำณ

ที่เป็นนโยบำยเร่งด่วนที่มหำวิทยำลัยต้องเร่งด ำเนินกำร เพื่อขอรับ
จัดสรรงบประมำณ อำทิ งบบูรณำกำรภำค 

- งบประมำณด้ำนบุคลำกร มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมำก 
- กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง พัสดุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กำรด ำเนินกำรส่วนหนึ่งยังมีควำมล่ำชำ้ 
 
 
 
การสื่อสาร 
ยังมีน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารงาน 
- กำรท ำงำนแยกเป็นส่วนๆ ต่ำงคนต่ำงท ำ 
- บุคลำกรให้ควำมสนใจกับกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยน้อย 
 

ด้านการเงิน การจัดท างบประมาณ  

   1. ควรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ ทั้งของส่วน
งำน และส่วนกลำงของมหำวิทยำลัยใหม้ีประสิทธิภำพ และพัฒนำระบบให้มีควำมโปร่งใส 
สำมำรถตรวจสอบได้ 

2. ควรมีกำรประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนงำนและกองคลังของมหำวิทยำลัย 
เพื่อให้กำรท ำงำนมีควำมสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

3. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเสนอค ำของบประมำณ กิจกรรม/โครงกำร ที่สอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำล ให้ทันกำรณ์ อำทิ งบบูรณำกำรภำค  

4. ควรระมัดระวังงบประมำณรำยจ่ำยด้ำนบุคลำกร ซ่ึงมีสัดส่วนและแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
(ประมำณร้อยละ 60 ของงบประมำณเงินรำยได้) จึงควรจัดท ำแผน แนวโน้มค่ำใช้จ่ำยให้
ชัดเจนเพื่อมิให้กระทบต่องบประมำณด้ำนอื่นๆ 

การหารายได้ 
    1. ควรจัดท ำแผนพัฒนำเชิงธุรกิจ เพื่อหำรำยได้อื่นๆ มำสนับสนุนงบประจ ำ 
    2. มหำวิทยำลัยควรจัดศูนย์บริกำรวชิำกำรในด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้หน่วยงำนภำยนอกสำมำรถ
มำใช้บริกำร และเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่มหำวิทยำลัย 

การตรวจสอบภายใน 
   1. ควรขอควำมร่วมมือจำกทุกส่วนงำน ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด 
   2. ในกำรน ำระบบ ERP มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน บัญชีผู้บริหำรส่วนงำน ควร
ร่วมกันพิจำรณำและแจ้งควำมประสงค์ว่ำต้องกำรรูปแบบใด เพื่อให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1.ควรเร่งพัฒนำระบบต่ำงๆ เพื่อรองรับ สนับสนุนกำรท ำงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย   
  2.ควรน ำข้อมูลสำรสนเทศ (IT) ระบบ ERP และมำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำน 
และกำรตัดสินใจมำกขึ้น 

การสื่อสาร 
   1. ควรเพิ่มกำรส่ือสำร ประชำสัมพันธ์ให้มำกขึ้นโดยใช้กลยุทธ์ต่ำงๆ อำทิ เชิญผู้เชี่ยวชำญ
มำช่วยให้ค ำปรึกษำ 
   2. ควรมีกำรสื่อสำร และรับฟังควำมเห็น และกำรมีส่วนร่วมจำกผู้แทนกลุ่มต่ำงๆ ให้มำก
ขึ้น อำทิ สภำคณำจำรย์และพนักงำน สมำคมนักศึกษำเก่ำ  
   3. ควรเพิ่มช่องทำงกำรส่ือสำรให้มำกขึ้น อำทิ ตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำในส่วนงำน หรือ
วิทยำเขต เพื่อให้บุคลำกร นักศึกษำ มีช่องทำงในกำรสื่อสำร และสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ 
ได้ง่ำยขึ้น  

การบริหารงาน 
   1. ควรเร่งด ำเนินกำรเรื่องกำรปรับเปลี่ยนภำยในมหำวิทยำลัย โครงสร้ำงองค์กร เพื่อให้กำร
ท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
   2. ควรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและกำรท ำงำนในลักษณะบูรณำกำรร่วมกันให้มำก
ขึ้น อำทิ เชิญบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถมำร่วมงำน กำรปรับระบบกำรท ำงำน            

5.ด้านบุคลากร  
 - กำรปรับตัว กำรปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนให้ทันกับสถำนกำรณ์ยังมี
น้อย  
 - ควำมสนใจ กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยมีน้อย  
 - ควำมตระหนักว่ำตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมีน้อย 

ด้านบุคลากร 
   1. บุคลำกรต้องปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำรยอมรับควำมเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนำกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  
   2. กำรสื่อสำร กำรสร้ำงควำมเข้ำใจเพื่อให้บุคลำกรได้เข้ำใจระบบกำรท ำงำนของ
มหำวิทยำลัย และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยมำกขึ้น 
   3. สร้ำงควำมรัก ควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ (sense of belonging) ทั้งบุคลำกร และนักศึกษำ
ทุกวิทยำเขต  



ด้าน /ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
6. ด้านบริการวชิาการ 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ควรน ำกิจกรรม โครงกำรต่ำงๆ ที่จะด ำเนินกำร มำรวมกันเป็น package เพื่อให้มีคุณค่ำและ
ประโยชน์มำกขึ้น แล้วน ำเสนอ สื่อสำร ให้สังคมได้ทรำบถึงประโยชน์ ผลลัพธ์ที่สังคมและ
ประเทศชำติจะได้รับ  

7. ธรรมาภิบาล กำรบริหำรจัดกำรที่มีอิสระ มีกำรมอบอ ำนำจมำกขึ้น  
จ ำเป็นต้องมีระบบกำรก ำกับติดตำม กำรตรวจสอบ ที่มำกขึ้น ผู้บริหำรทุกระดับควรท ำควำม
เข้ำใจ และยอมรับกำรตรวจสอบด้วย 

8. สมาคมนักศึกษาเก่า 1.สมำคมนักศึกษำเก่ำ จะหำแนวทำงสนับสนุน กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำมหำวทิยำลัย อำทิ 
กำรสร้ำงเครือข่ำยต่ำงๆ  
2.ขอควำมร่วมมือมหำวิทยำลัยสนับสนุนกำรท ำงำนของสมำคมนักศึกษำเก่ำด้วย เพื่อสร้ำง
ควำมเข้มแข็งแก่สมำคม 

9. สภาคณาจารย์และพนักงาน   กำรท ำงำนร่วมกับมหำวิทยำลัยและสภำมหำวิทยำลยั อย่ำงสร้ำงสรรค์ เพื่อร่วมกันพัฒนำ
มหำวิทยำลัย 

2. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงสภำมหำวิทยำลัย และมหำวิทยำลัย  

ด้าน /ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
1. การประชุมสภามหาวิทยาลยั  

 

1. ควรจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัยสัญจรในแต่ละวิทยำเขต กำรเยี่ยมชมแต่ละวิทยำเขต เพื่อให้
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยได้เห็นสภำพ และเข้ำใจในบริบทของแต่ละวิทยำเขตที่มีควำมแตกต่ำง
กัน และจะเป็นประโยชน์ต่อกำรท ำหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัยในกำรให้ข้อเสนอแนะ แนว
ทำงกำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับบริบทศักยภำพ และควำมต้องกำรที่แท้จริง
ของมหำวิทยำลัย คณะวิชำ หน่วยงำน และนักศึกษำ 

2. ควรมีกำรจัดประชุมระดมควำมคิดในด้ำนที่เป็นปัญหำส ำคัญๆ โดยระดมควำมคิดในลักษณะ
กลุ่มย่อย  อำทิ  

- ด้ำนหลักสูตร  
- กำรบริหำรกำรเงินและกำรหำรำยได้  
- กำรบูรณำกำรควำมรู้เพื่อชุมชนและสังคม  

3. ควรมอบอ ำนำจให้มหำวิทยำลัยในบำงเร่ือง เพื่อลดงำนประจ ำของสภำมหำวิทยำลัยลง  

4. เร่ืองที่น ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำควรมีข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อกำรพิจำรณำของ
สภำมหำวิทยำลัย และสภำมหำวิทยำลัย ควรพิจำรณำด้วยควำมรอบคอบ 

2. การก ากับ ตดิตามการด าเนินการตามมตทิี่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

ควรจัดล ำดับควำมส ำคัญของเร่ืองที่จะก ำกับติดตำม โดยเฉพำะเร่ืองส ำคัญๆ อำทิ กำรปรับปรุงวัง
ท่ำพระ ระบบเทคโนโลยี และก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำ 
อุปสรรคในกำรด ำเนินกำร   

3. การแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อช่วยกลั่นกรองงานให้สภา
มหาวิทยาลัย 

ควรพิจำรณำแต่งต้ังคณะกรรมกำรประจ ำ และคณะกรรมกำรเฉพำะกิจ เพื่อช่วยกลั่นกรองเรื่อง
ต่ำงๆ ที่ครอบคลุมอ ำนำจหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย และกำรขับเคลื่อนนโยบำยต่ำงๆ ของสภำ
มหำวิทยำลัย 

4. ด้านวชิาการ 
กำรพัฒนำหลักสูตรส่วนใหญ่ด ำเนินกำรโดยภำควิชำ สภำ
มหำวิทยำลัยเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องน้อยในกำรก ำหนดนโยบำย 
กำรช่วยแก้ไขปัญหำต่ำงๆ  

สภำมหำวิทยำลัยควรมีบทบำทเชิงรุกมำกขึ้น อำทิ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำนวิชำกำร  

 

5. การสื่อสารและการมีสว่นร่วม ควรมีกำรส่ือสำร เผยแพร่ข้อมูลของสภำมหำวิทยำลัย และกำรมีส่วนร่วมจำกผู้แทนกลุ่มต่ำงๆ ให้
มำกขึ้น อำทิ สภำคณำจำรย์และพนักงำน นักศึกษำ สมำคมนักศึกษำเก่ำ  

 
 


