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ปที่ 7 ฉบับที่ 42 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2562)

ประเด็นขาว
* คำสอนพอ
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัย
* แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
  คณาจารยประจำคนใหม
* สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
  วิจัยและนวัตกรรม โอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัยศิลปากร
* มหาวิทยาลัยกับการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ 
* แนะนำคณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู
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สาระนารู

“ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไรทำอยางนั้น จึงจะไดรับความสำเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา   

เชื่อถือ และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทำ คือพูดจริงทำจริง จึงเปนปจจัยสำคัญ

ในการสงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด”

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540

ที่มา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html

คำสอนพอ

อางอิงและขอขอบคุณขอมูลจาก 
1.http://hospital.tu.ac.th/km/admin/new/171017_084238.pdf
2.https://blog.finnomena.com/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%
E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%
B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%
B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-okr-e17c2a65459

28 กรกฎาคม 2562
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
 ขอพระองคทรงพระเจริญ

กับนายกสภา
มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย
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สำหรับเร่ืองการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยสูความเปน
นานาชาติ สภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะตอแผนการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในเรื่องดังกลาว อาทิ ควรทำความเขาใจ
กับตัวชี้วัดในแตละตัวใหชัดเจน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแหลงขอมูลในแตละตัวชี้วัด การมีผูรับผิดชอบการทำงานโดยตรงเพื่อให
การทำงานมีความตอเนื่อง การจัดทำขอมูล ฐานขอมูลและวิเคราะหบริบทปจจัยทั้งภายในและภายนอกแลวนำมาวางแผนการ
ทำงาน และสิ่งสำคัญคือการสื่อสาร ทำความเขาใจกับผูบริหาร บุคลากร นักศึกษาแลวระดมความคิดรวมกันซึ่งจะเปนพลังนำไปสู
ความรวมมือ รวมใจกันในการทำงานใหประสบความสำเร็จ 

ขอประชาสัมพันธความคืบหนาการปรับปรุงพื้นที่วังทาพระ ซึ่งขณะนี้การทำงานมีความกาวหนาไปแลวกวา 95%  และ
คาดวาในเดือนกรกฎาคม 2562 คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป และคณะสถาปตยกรรมศาสตร จะสามารถเขาไปจัดการเรียน
การสอนได สวนคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คาดวาจะเขาไปจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย ปการ
ศึกษา 2562 จึงขอขอบคุณทุกฝายที่ชวยกำกับดูแล และเรงรัดการทำงานในครั้งนี้ดวยครับ

ขอบคุณและสวัสดีครับ

                           (นายภราเดช พยัฆวิเชียร)

         นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

3

    ในนามของสภามหาวิทยาลัยกระผมขอแสดงความยินดีกับ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คือ ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว 

ที่ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนประธานสภาพัฒนา

การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 

เปน กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

อีกทานหนึ่งคือ อาจารยปญญา วิจินธนสาร ซึ่งไดรับเชิญใหไปจัดแสดงผลงานในงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ

เวนิสเบียนนาเล คร้ังท่ี 58 ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี ระหวางวันที่ 11 พฤษภาคม ถึง 24 พฤศจิกายน 2562

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดจัดตั้งขึ้นแลว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  และไดมี

ประกาศพระราชบัญญัติใหมหลายฉบับ อาทิ  พรบ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 พรบ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 

ซึ่งทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน ทั้งรูปแบบการจัดการศึกษา การเสนอของบประมาณ งานวิจัย ฯลฯ สภามหาวิทยาลัย

ไดรับความกรุณาจากศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ชวยสรุปสาระสำคัญ

ของพระราชบัญญัติใหมดังกลาว รวมทั้งไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางยิ่งแกมหาวิทยาลัย อาทิ การเตรียมความพรอม

รับการเปลี่ยนแปลง โอกาสของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่จะนำเสนอแนวคิด แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา หลักสูตร การผลิต

บัณฑิตที่มุงเนนทักษะดานการปฏิบัติขั้นสูง การรวมกลุมของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความเขมแข็ง และความทาทายในการดำเนินการ 

อาทิ การบริหารจัดการแบบ Sandbox ที่สามารถทดลอง พัฒนาการทำงานรูปแบบใหมๆ ซึ่งไดนำสรุปรายละเอียดตางๆ มาเผยแพร

ไวในขาวสารสภามหาวิทยาลัยฉบับนี้ และในเว็บไซตของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแลว 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจำ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง

รองอธิการบดีฝายบริหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร

อาจารย ดร.นิรุทธ  วัฒโนภาส

คณะศึกษาศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจำ

กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

4. ตัวอยาง การต้ัง Objective และ Key Results 

5. ข้ันตอนในการนำ OKRs ไปใชในองคกร

5.1 อธิบายทำความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด  OKRs 

5.2 ออกแบบ OKRs ใหมีความสอดคลองเช่ือมโยงกัน

5.3 ส่ือสารใหทุกคนเขาใจวิธีการใช OKRs

5.4 เร่ิมนำไปใชในทางปฏิบัติ

การสราง Objective และ Key Results 

แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ คนใหม

CEO

Objective: เพ่ิมกำไร

Key Results: % Profit Growth > 10%

ฝายตลาด

Objective: เพ่ิมรายได

Key Results: % Revenue Growth > 20%

ฝายผลิต

Objective: ลดคาใชจาย

Key Results: Expenses/Revenue < 20%

ฝายขาย

Objective: เพ่ิมจำนวนลูกคา

Key Results: จำนวนลูกคาใหม

เพ่ิมข้ึน 30%

ฝายสนับสนุนการขาย

Objective: จัดทำ Website ท่ีสนับสนุนการขาย

Key Results: จำนวนผูเขาชม Website ไมนอยกวา

1,000 รายตอวัน

แผนกซอมบำรุง

Objective: ทำใหเคร่ืองจักรใชงาน

ไดเสมอ

Key Results: % Downtime < 5%
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สำหรับเร่ืองการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยสูความเปน
นานาชาติ สภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะตอแผนการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในเรื่องดังกลาว อาทิ ควรทำความเขาใจ
กับตัวชี้วัดในแตละตัวใหชัดเจน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแหลงขอมูลในแตละตัวชี้วัด การมีผูรับผิดชอบการทำงานโดยตรงเพื่อให
การทำงานมีความตอเนื่อง การจัดทำขอมูล ฐานขอมูลและวิเคราะหบริบทปจจัยทั้งภายในและภายนอกแลวนำมาวางแผนการ
ทำงาน และสิ่งสำคัญคือการสื่อสาร ทำความเขาใจกับผูบริหาร บุคลากร นักศึกษาแลวระดมความคิดรวมกันซึ่งจะเปนพลังนำไปสู
ความรวมมือ รวมใจกันในการทำงานใหประสบความสำเร็จ 

ขอประชาสัมพันธความคืบหนาการปรับปรุงพื้นที่วังทาพระ ซึ่งขณะนี้การทำงานมีความกาวหนาไปแลวกวา 95%  และ
คาดวาในเดือนกรกฎาคม 2562 คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป และคณะสถาปตยกรรมศาสตร จะสามารถเขาไปจัดการเรียน
การสอนได สวนคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คาดวาจะเขาไปจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย ปการ
ศึกษา 2562 จึงขอขอบคุณทุกฝายที่ชวยกำกับดูแล และเรงรัดการทำงานในครั้งนี้ดวยครับ

ขอบคุณและสวัสดีครับ

                           (นายภราเดช พยัฆวิเชียร)

         นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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    ในนามของสภามหาวิทยาลัยกระผมขอแสดงความยินดีกับ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คือ ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว 

ที่ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนประธานสภาพัฒนา

การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 

เปน กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ

     

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

อีกทานหนึ่งคือ อาจารยปญญา วิจินธนสาร ซึ่งไดรับเชิญใหไปจัดแสดงผลงานในงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ

เวนิสเบียนนาเล คร้ังท่ี 58 ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี ระหวางวันที่ 11 พฤษภาคม ถึง 24 พฤศจิกายน 2562

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดจัดตั้งขึ้นแลว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  และไดมี

ประกาศพระราชบัญญัติใหมหลายฉบับ อาทิ  พรบ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 พรบ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 

ซึ่งทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน ทั้งรูปแบบการจัดการศึกษา การเสนอของบประมาณ งานวิจัย ฯลฯ สภามหาวิทยาลัย

ไดรับความกรุณาจากศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ชวยสรุปสาระสำคัญ

ของพระราชบัญญัติใหมดังกลาว รวมทั้งไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางยิ่งแกมหาวิทยาลัย อาทิ การเตรียมความพรอม

รับการเปลี่ยนแปลง โอกาสของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่จะนำเสนอแนวคิด แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา หลักสูตร การผลิต

บัณฑิตที่มุงเนนทักษะดานการปฏิบัติขั้นสูง การรวมกลุมของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความเขมแข็ง และความทาทายในการดำเนินการ 

อาทิ การบริหารจัดการแบบ Sandbox ที่สามารถทดลอง พัฒนาการทำงานรูปแบบใหมๆ ซึ่งไดนำสรุปรายละเอียดตางๆ มาเผยแพร

ไวในขาวสารสภามหาวิทยาลัยฉบับนี้ และในเว็บไซตของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแลว 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจำ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง

รองอธิการบดีฝายบริหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร

อาจารย ดร.นิรุทธ  วัฒโนภาส

คณะศึกษาศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจำ

กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

4. ตัวอยาง การต้ัง Objective และ Key Results 

5. ข้ันตอนในการนำ OKRs ไปใชในองคกร

5.1 อธิบายทำความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด  OKRs 

5.2 ออกแบบ OKRs ใหมีความสอดคลองเช่ือมโยงกัน

5.3 ส่ือสารใหทุกคนเขาใจวิธีการใช OKRs

5.4 เร่ิมนำไปใชในทางปฏิบัติ

การสราง Objective และ Key Results 

แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ คนใหม

CEO

Objective: เพ่ิมกำไร

Key Results: % Profit Growth > 10%

ฝายตลาด

Objective: เพ่ิมรายได

Key Results: % Revenue Growth > 20%

ฝายผลิต

Objective: ลดคาใชจาย

Key Results: Expenses/Revenue < 20%

ฝายขาย

Objective: เพ่ิมจำนวนลูกคา

Key Results: จำนวนลูกคาใหม

เพ่ิมข้ึน 30%

ฝายสนับสนุนการขาย

Objective: จัดทำ Website ท่ีสนับสนุนการขาย

Key Results: จำนวนผูเขาชม Website ไมนอยกวา

1,000 รายตอวัน

แผนกซอมบำรุง

Objective: ทำใหเคร่ืองจักรใชงาน

ไดเสมอ

Key Results: % Downtime < 5%



สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร   22 หมู 7 ถนนบรมราชชนนี 
เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพ 10170
โทรศัพท 0-2849-7500 ตอ 31301-5  โทรสาร 0-2849-7505   
www.council.su.ac.th

นายภราเดช พยัฆวิเชียร   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษา
ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา  บรรณาธิการ    
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  คณะทำงาน

ปที่ 7 ฉบับที่ 42 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2562)

  

ประเด็นขาว
* คำสอนพอ
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัย
* แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
  คณาจารยประจำคนใหม
* สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
  วิจัยและนวัตกรรม โอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัยศิลปากร
* มหาวิทยาลัยกับการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ 
* แนะนำคณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา

2
2
3

4

8
9
11
12
15

สาระนารู

        

 “ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไรทำอยางนั้น จึงจะไดรับความสำเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา   

เชื่อถือ และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทำ คือพูดจริงทำจริง จึงเปนปจจัยสำคัญ

ในการสงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด”

 * พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540

ที่มา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html

คำสอนพอ

อางอิงและขอขอบคุณขอมูลจาก 
1.http://hospital.tu.ac.th/km/admin/new/171017_084238.pdf
2.https://blog.finnomena.com/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%
E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%
B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%
B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-okr-e17c2a65459

28 กรกฎาคม 2562
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
 ขอพระองคทรงพระเจริญ

กับนายกสภา
มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

2

 สำหรับเร่ืองการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยสูความเปน
นานาชาติ สภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะตอแผนการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในเรื่องดังกลาว อาทิ ควรทำความเขาใจ
กับตัวชี้วัดในแตละตัวใหชัดเจน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแหลงขอมูลในแตละตัวชี้วัด การมีผูรับผิดชอบการทำงานโดยตรงเพื่อให
การทำงานมีความตอเนื่อง การจัดทำขอมูล ฐานขอมูลและวิเคราะหบริบทปจจัยทั้งภายในและภายนอกแลวนำมาวางแผนการ
ทำงาน และสิ่งสำคัญคือการสื่อสาร ทำความเขาใจกับผูบริหาร บุคลากร นักศึกษาแลวระดมความคิดรวมกันซึ่งจะเปนพลังนำไปสู
ความรวมมือ รวมใจกันในการทำงานใหประสบความสำเร็จ 
 ขอประชาสัมพันธความคืบหนาการปรับปรุงพื้นที่วังทาพระ ซึ่งขณะนี้การทำงานมีความกาวหนาไปแลวกวา 95%  และ
คาดวาในเดือนกรกฎาคม 2562 คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป และคณะสถาปตยกรรมศาสตร จะสามารถเขาไปจัดการเรียน
การสอนได สวนคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คาดวาจะเขาไปจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย ปการ
ศึกษา 2562 จึงขอขอบคุณทุกฝายที่ชวยกำกับดูแล และเรงรัดการทำงานในครั้งนี้ดวยครับ

            
ขอบคุณและสวัสดีครับ

                                                                                           (นายภราเดช พยัฆวิเชียร)

                                                                                     นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                                                           (นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
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     ในนามของสภามหาวิทยาลัยกระผมขอแสดงความยินดีกับ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คือ ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว 

ที่ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนประธานสภาพัฒนา

การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 

เปน กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ

     

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

 อีกทานหนึ่งคือ อาจารยปญญา วิจินธนสาร ซึ่งไดรับเชิญใหไปจัดแสดงผลงานในงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ

เวนิสเบียนนาเล คร้ังท่ี 58 ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี ระหวางวันที่ 11 พฤษภาคม ถึง 24 พฤศจิกายน 2562

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดจัดตั้งขึ้นแลว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  และไดมี

ประกาศพระราชบัญญัติใหมหลายฉบับ อาทิ  พรบ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 พรบ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 

ซึ่งทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน ทั้งรูปแบบการจัดการศึกษา การเสนอของบประมาณ งานวิจัย ฯลฯ สภามหาวิทยาลัย

ไดรับความกรุณาจากศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ชวยสรุปสาระสำคัญ

ของพระราชบัญญัติใหมดังกลาว รวมทั้งไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางยิ่งแกมหาวิทยาลัย อาทิ การเตรียมความพรอม

รับการเปลี่ยนแปลง โอกาสของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่จะนำเสนอแนวคิด แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา หลักสูตร การผลิต

บัณฑิตที่มุงเนนทักษะดานการปฏิบัติขั้นสูง การรวมกลุมของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความเขมแข็ง และความทาทายในการดำเนินการ 

อาทิ การบริหารจัดการแบบ Sandbox ที่สามารถทดลอง พัฒนาการทำงานรูปแบบใหมๆ ซึ่งไดนำสรุปรายละเอียดตางๆ มาเผยแพร

ไวในขาวสารสภามหาวิทยาลัยฉบับนี้ และในเว็บไซตของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแลว 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจำ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง

รองอธิการบดีฝายบริหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร

อาจารย ดร.นิรุทธ  วัฒโนภาส

คณะศึกษาศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจำ

กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

4. ตัวอยาง การต้ัง Objective และ Key Results 

              

5. ข้ันตอนในการนำ OKRs ไปใชในองคกร

 5.1 อธิบายทำความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด  OKRs 

 5.2 ออกแบบ OKRs ใหมีความสอดคลองเช่ือมโยงกัน

 5.3 ส่ือสารใหทุกคนเขาใจวิธีการใช OKRs

 5.4 เร่ิมนำไปใชในทางปฏิบัติ

การสราง Objective และ Key Results 

แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ คนใหม

CEO

Objective: เพ่ิมกำไร

Key Results: % Profit Growth > 10%

ฝายตลาด

Objective: เพ่ิมรายได

Key Results: % Revenue Growth > 20%

ฝายผลิต

Objective: ลดคาใชจาย

Key Results: Expenses/Revenue < 20%

ฝายขาย

Objective: เพ่ิมจำนวนลูกคา

Key Results: จำนวนลูกคาใหม

เพ่ิมข้ึน 30%

ฝายสนับสนุนการขาย

Objective: จัดทำ Website ท่ีสนับสนุนการขาย

Key Results: จำนวนผูเขาชม Website ไมนอยกวา

1,000 รายตอวัน

แผนกซอมบำรุง

Objective: ทำใหเคร่ืองจักรใชงาน

ไดเสมอ

Key Results: % Downtime < 5%



 
 
  1.สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ จำนวน 5 ฉบับ คือ  
  1.1 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2562  
   สาระสำคัญคือ การยุบกระทรวงวิทยาศาสตร และโอนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มารวมกันเปนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
  1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 
   สาระสำคัญคือ การบริหารกระทรวง
   1) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีสวนราชการ ดังนี้
    (1) สำนักงานรัฐมนตรี
    (2) สำนักงานปลัดกระทรวง (ยุบ สกอ. มาเปนสวนหนึ่งของสำนักปลัดกระทรวง)
    (3) กรมวิทยาศาสตรบริการ
    (4) สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
    (5) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
    (6) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนสวนราชการ
   สวนราชการตาม (2) (3) (4) และ (5) มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนกรมตามกฎหมายวาดวย ระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน 
   สวนราชการตาม (6) มีฐานะเปนนิติบุคคล และมีระเบียบบริหารราชการตามกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น 
   2) มีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ
      2.1) คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรียกโดยยอวา “กกอ.” มีหนาที่และอำนาจ อาทิ                        
            (1) กำหนดแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา แผนปฏิบัติการการพัฒนากำลังคนของประเทศ 
และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ใหสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลัง
คนของประเทศ และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ที่สภานโยบายกำหนด 
            (2) เสนอแนะและใหความเห็นเชิงนโยบายตอรัฐมนตรีเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแก 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามขอตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษาซึ่งกระทำกับสำนักงานปลัดกระทรวง 
            (3) กำกับ เรงรัด ติดตาม และจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนดานการอุดมศึกษา 
และการใชงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง 
            (4) เสนอแนะและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการใหสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด
ของกระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดำเนินการตามหนาที่และอำนาจตามหลักการอุดมศึกษาไดอยางมี ประสิทธิภาพ 
            (5) เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อใหดำเนินการตามมาตรา 7
            (6) เสนอแนะการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม แกคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
            (7) กำกับ เรงรัด ติดตาม และใหคำแนะนำแกสำนักงานปลัดกระทรวงในการจัดทำฐาน
ขอมูลการอุดมศึกษา โดยอยางนอยตองมีขอมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท ผูเรียน คณาจารย ผูใชบัณฑิต และสถิติ
อื่นที่ถูกตองและทันสมัย รวมทั้งการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดังกลาว เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 

  

4

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

6 7

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

5

การอุดมศึกษา และการพัฒนาประเทศบนฐานความรูได ตลอดจนเปดเผยขอมูลและผลการวิเคราะห สังเคราะหตอสาธารณชน
ตามกฎหมายวาดวยสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 
            (8) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนดานการอุดมศึกษาตามหนาที่และอำนาจตอรัฐมนตรี 
            (9) ใหคำปรึกษา คำแนะนำ และความเห็นตอรัฐมนตรีหรือสภานโยบายตามที่รัฐมนตรีหรือ 
สภานโยบายมอบหมาย 
            (10) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการแทนหรือเพื่อดำเนินการตามที่ กกอ. มอบหมาย 
            (11) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดใหเปนหนาที่หรืออำนาจ
ของ กกอ. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือสภานโยบายมอบหมาย
 การใชอำนาจของ กกอ. ตองคำนึงถึงความเปนอิสระ ความหลากหลาย ประเภท และกลุมของสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายวาดวยการอุดมศึกษา รวมทั้งสถานภาพของแตละสาขาวิชาและแตละสถาบันอุดมศึกษาดวย
      2.2) คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรียกโดยยอวา “กมอ.” มีหนาที่และอำนาจ อาทิ
                                      (1) สงเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง และสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชน โดยคำนึงถึงประเภทและกลุมของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวย การอุดมศึกษา ตลอดจนความเปน
อิสระและความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงดวย 
            (2) เสนอแนะตอรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอตอสภานโยบายใหกำหนดมาตรการทางการเงิน
การคลัง และสิทธิประโยชนอื่น เพื่อใหมีการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษา 
                                       (3) ใหคำแนะนำและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ในสังกัดของกระทรวงอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
                                      (4) กำกับ เรงรัด ติดตาม และใหคำแนะนำแกสำนักงานปลัดกระทรวงในการจัดทำฐาน
ขอมูล มาตรฐานการอุดมศึกษา 
            (5) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนดานการอุดมศึกษาตามหนาที่และอำนาจตอรัฐมนตรี 
                                    (6) ใหคำปรึกษา คำแนะนำและความเห็นตอรัฐมนตรีหรือสภานโยบายตามที่รัฐมนตรีหรือ 
สภานโยบายมอบหมาย 
                                  (7) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการแทนหรือเพื่อดำเนินการตามที่ กมอ. มอบหมาย 
                                    (8) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดใหเปนหนาที่หรืออำนาจ
ของ กมอ. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือสภานโยบายมอบหมาย 
 การใชอำนาจของ กมอ. ตองคำนึงถึงความเปนอิสระ ความหลากหลาย ประเภท และกลุมของสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายวาดวยการอุดมศึกษา รวมทั้งสถานภาพของแตละสาขาวิชาและแตละสถาบันอุดมศึกษาดวย 
  1.3 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562  
   สาระสำคัญ คือ
               1) เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานการอุดมศึกษา หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต
ทางวิชาการ หามมิใหผูใด จางวาน ใชใหผูอื่นทำผลงานทางวิชาการเพื่อไปใชในการเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร
การศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเพื่อไปใชในการทำผลงาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการขอตำแหนงทางวิชาการ หรือเสนอขอปรับปรุง
การกำหนดตำแหนง การเลื่อนตำแหนง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการใหไดรับเงินเดือนหรือเงินอื่นในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ไมวาจะ
มีประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม หามมิใหผูใดรับจางหรือรับดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เพื่อใหผูอื่นนำผลงานนั้นไปใชประโยชน
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เวนแตเปนการชวยเหลือโดยสุจริตตามสมควร (มาตรา 70)
   2) หามมิใหนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผูบริหาร อาจารย 
ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา ใชตำแหนงหนาที่โดยทุจริต ครอบงำใหผูเรียนกระทำ หรือไมกระทำการใด (มาตรา 72)
3) นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผูบริหาร อาจารย ผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาผูใดฝาฝนมาตรา 72 ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณี
ที่การฝาฝนมาตรา 72 เปนการใชตำแหนงหนาที่ครอบงำใหผูเรียนกระทำการในทางเพศ ผูกระทำตองระวางโทษหนักเปน
สองเทาของโทษที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง (มาตรา 78)

  1.4 พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562           
   สาระสำคัญ
   กำหนดใหมีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี 
เปนประธาน พิจารณานโยบาย 3 เรื่องหลัก คือ
    (1) อุดมศึกษา
    (2) วิทยาศาสตร 
    (3) วิจัยและนวัตกรรม
   และกำหนดกระบวนการของบประมาณใหม 
        1.5 พระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
   สาระสำคัญ การใหทุนวิจัย งบประมาณและการพัสดุ การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน
 2. การดำเนินการจัดวางระบบการทำงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
  จากพระราชบัญญัติใหมทั้ง 5 ฉบับ และการจัดตั้งกระทรวงใหมจะตองใชเวลาในการดำเนินการจัดวางระบบ
ตางๆ ดังนั้นในสี่ปแรกนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ปจจุบันมีพลเอกประจิน จั่นตอง เปนประธานกรรมการ) มาชวยดำเนินการ และจัดวางระบบ
ตางๆ โดยมีหนาที่และอำนาจ อาทิ 
    (1) จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบ กลไก การบูรณาการการทำงานและวิธีการปฏิบัติราชการ 
การจัดโครงสรางและอัตรากำลังของหนวยงานในบังคับบัญชาและในกำกับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหแลวเสร็จภายในสามป เพื่อเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม และคณะรัฐมนตรี 
    (2) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามที่กำหนดไวในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้ 
    (3) เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความเห็น หรือสงเอกสารหรือ 
หลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา 
    (4) ดำเนินการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมมอบหมาย
 3. ขอสังเกต ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  3.1 ระบบงบประมาณ จะเปลี่ยนแปลงไป 
   3.1.1 การเสนอของบประมาณ
    จากเดิม การเสนอของบประมาณอุดมศึกษา งบวิจัย แตละหนวยงานจะเสนอไปที่สำนัก
งบประมาณ และเจรจาตอรองกัน หลังจากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 
    การเสนอคำของบประมาณจะปรับใหม 
    (1) งบประจำ ทำคำขอเสนอตอสำนักงบประมาณโดยตรง
    (2) งบวิจัยและนวัตกรรม จะเสนอ (1) คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(กสว.) ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปนฝายเลขานุการ และจะทำหนาที่
รวบรวมวิเคราะหสถานการณภาพรวมดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (2) เสนอสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พิจารณา (3) เสนอคณะ
รัฐมนตรี และ (4) สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป
        3.1.2 การจัดสรรงบประมาณ 
      มีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ 2 ฉบับ คือ 
                1) พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562  
      2) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562
      การจัดสรรงบประมาณมี 2 แนวทาง คือ
      เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจำปแลว ในการเสนอขอจัดสรร
งบประมาณดานการอุดมศึกษา  และงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหดำเนินการดังนี้  (ตามมาตรา 12 
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562)

      (1) งบประมาณดานการอุดมศึกษา ใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดานการอุดมศึกษา      
      ทำหนาที่ พิจารณาคำของบประมาณรายจายประเภท (1) งบลงทุน และ (2) งบเงินอุดหนุนในการ
พัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศของสถาบัน
อุดมศึกษาทุกแหงในความรับผิดชอบของกระทรวง กอนเสนอไปยังสำนักงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
       (2) งบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
       ทำหนาที่ พิจารณาคำของบประมาณของกองทุน กอนเสนอไปยังสำนักงบประมาณเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรี 
                                  กองทุนฯ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณดานการวิจัย หลักๆ 2 แบบ คือ
                                    แบบที่ 1 จัดสรรลงไปที่ funding agency (วช. สถาบันวิจัยการเกษตร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) 
แลว funding agency จะไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหแกมหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ ตอไป (กองทุนฯ จะไมจัดสรรตรง
ถึงมหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยตางคนตางทำมีผลกระทบนอย)
                                    แบบที่ 2 จัดสรรลงไปที่โครงการ/โปรแกรมขนาดใหญ ซึ่งจะมีผลกระทบมากๆ อาทิ เรื่อง เศรษฐกิจ
ชีวภาพ และอาจจะเชิญมหาวิทยาลัยตางๆ รวมทั้งภาคเอกชนมารวมกันทำงาน 
  สวนการจัดสรรงบประมาณที่เปนงบประจำ งบบุคลากร เงินเดือน คาจาง งบดำเนินงานและงบรายจายอื่น
ซึ่งเปนงบประจำ รวมทั้งงบลงทุนอื่นที่ไมใชงบลงทุนตามการผลิตกำลังคนตามความตองการของประเทศ สำนักงบประมาณจะ
เปนผูจัดสรรให 
  3.2 การเตรียมความพรอม โอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
   3.2.1 โอกาส อาทิ
      (1) ขณะนี้กระทรวงใหมเพิ่งจัดตั้งขึ้นและอยูระหวางการจัดวางระบบตางๆ จึงเปนโอกาสที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยตางๆ จะนำเสนอแนวคิด แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา หลักสูตร การบริหาร
จัดการ และนำเสนอตอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณาตอไป                 
      (2) เปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยรวมกลุมกันเพื่อสรางความเขมแข็ง และการผลิตบัณฑิตที่มุงเนน
ทักษะดานการปฏิบัติ ซึ่งกำหนดไวในมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 วา เพื่อประโยชนในการสงเสริม 
สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และจัดสรรงบประมาณใหแกสถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีจะประกาศกำหนดใหจัดสถาบัน
อุดมศึกษาเปนกลุมได โดยคำนึงถึงจุดมุงหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร ศักยภาพ และผลการดำเนินการที่ผานมาของสถาบันอุดม
ศึกษาแตละกลุม โดยตองกำหนดมาตรการสงเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และจัดสรรงบประมาณใหสอดคลอง
กับการจัดกลุมดังกลาวดวย
      ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศใหสถาบันอุดมศึกษากลุมใดมีพันธกิจหลักในการใหการศึกษาอบรม 
ทักษะอาชีวะชั้นสูงเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สถาบันอุดมศึกษา กลุมนั้นยอมไดรับความสนับสนุนเปน
พิเศษจากรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
      ดังนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีความเขมแข็งดานศิลปะและการออกแบบ อาจจะเปนแกนนำ
ในการรวมกลุมกับมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหมๆ  หรือ คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป อาจจะรวมกันสรางหลักสูตรใหมที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความสามารถ
ในการปฏิบัติงานขั้นสูง ซึ่งจะไดรับการสนับสนุนเปนพิเศษจากรัฐบาล
             3.2.2 ความทาทาย อาทิ
                          เนื่องจากการดำเนินการ การจัดระบบตางๆ จะมีเรื่องใหมๆ จำนวนมาก จึงใหสามารถนำแนวคิด
การบริหารจัดการแบบ Sandbox มาใช โดยการดำเนินการอาจจะตองมีการลองผิดลองถูกได หรือการขอแกไข ยกเลิกกฎ
ระเบียบตางๆ เพื่อใหสามารถพัฒนาการทำงานได 
             3.2.3 การเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัย อาทิ 
                        มหาวิทยาลัยจะตองติดตาม ขอมูลขาวสารตางๆ อยางใกลชิดและตอเนื่อง และปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งควรเขาไปมีสวนรวมนำเสนอแนวคิดในโอกาสตางๆ ที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดกรุณาสรุปสาระสำคัญของ
พระราชบัญญัติใหม ที่เกี่ยวกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งไดใหขอสังเกต ขอเสนอแนะในการเตรียม
ความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง โอกาส และความทาทายของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยสรุปดังนี้



 
 
  1.สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ จำนวน 5 ฉบับ คือ  
  1.1 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2562  
   สาระสำคัญคือ การยุบกระทรวงวิทยาศาสตร และโอนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มารวมกันเปนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
  1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 
   สาระสำคัญคือ การบริหารกระทรวง
   1) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีสวนราชการ ดังนี้
    (1) สำนักงานรัฐมนตรี
    (2) สำนักงานปลัดกระทรวง (ยุบ สกอ. มาเปนสวนหนึ่งของสำนักปลัดกระทรวง)
    (3) กรมวิทยาศาสตรบริการ
    (4) สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
    (5) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
    (6) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนสวนราชการ
   สวนราชการตาม (2) (3) (4) และ (5) มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนกรมตามกฎหมายวาดวย ระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน 
   สวนราชการตาม (6) มีฐานะเปนนิติบุคคล และมีระเบียบบริหารราชการตามกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น 
   2) มีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ
      2.1) คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรียกโดยยอวา “กกอ.” มีหนาที่และอำนาจ อาทิ                        
            (1) กำหนดแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา แผนปฏิบัติการการพัฒนากำลังคนของประเทศ 
และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ใหสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลัง
คนของประเทศ และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ที่สภานโยบายกำหนด 
            (2) เสนอแนะและใหความเห็นเชิงนโยบายตอรัฐมนตรีเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแก 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามขอตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษาซึ่งกระทำกับสำนักงานปลัดกระทรวง 
            (3) กำกับ เรงรัด ติดตาม และจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนดานการอุดมศึกษา 
และการใชงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง 
            (4) เสนอแนะและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการใหสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด
ของกระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดำเนินการตามหนาที่และอำนาจตามหลักการอุดมศึกษาไดอยางมี ประสิทธิภาพ 
            (5) เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อใหดำเนินการตามมาตรา 7
            (6) เสนอแนะการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม แกคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
            (7) กำกับ เรงรัด ติดตาม และใหคำแนะนำแกสำนักงานปลัดกระทรวงในการจัดทำฐาน
ขอมูลการอุดมศึกษา โดยอยางนอยตองมีขอมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท ผูเรียน คณาจารย ผูใชบัณฑิต และสถิติ
อื่นที่ถูกตองและทันสมัย รวมทั้งการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดังกลาว เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
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สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัยศิลปากร
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การอุดมศึกษา และการพัฒนาประเทศบนฐานความรูได ตลอดจนเปดเผยขอมูลและผลการวิเคราะห สังเคราะหตอสาธารณชน
ตามกฎหมายวาดวยสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 
            (8) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนดานการอุดมศึกษาตามหนาที่และอำนาจตอรัฐมนตรี 
            (9) ใหคำปรึกษา คำแนะนำ และความเห็นตอรัฐมนตรีหรือสภานโยบายตามที่รัฐมนตรีหรือ 
สภานโยบายมอบหมาย 
            (10) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการแทนหรือเพื่อดำเนินการตามที่ กกอ. มอบหมาย 
            (11) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดใหเปนหนาที่หรืออำนาจ
ของ กกอ. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือสภานโยบายมอบหมาย
 การใชอำนาจของ กกอ. ตองคำนึงถึงความเปนอิสระ ความหลากหลาย ประเภท และกลุมของสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายวาดวยการอุดมศึกษา รวมทั้งสถานภาพของแตละสาขาวิชาและแตละสถาบันอุดมศึกษาดวย
      2.2) คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรียกโดยยอวา “กมอ.” มีหนาที่และอำนาจ อาทิ
                                      (1) สงเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง และสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชน โดยคำนึงถึงประเภทและกลุมของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวย การอุดมศึกษา ตลอดจนความเปน
อิสระและความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงดวย 
            (2) เสนอแนะตอรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอตอสภานโยบายใหกำหนดมาตรการทางการเงิน
การคลัง และสิทธิประโยชนอื่น เพื่อใหมีการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษา 
                                       (3) ใหคำแนะนำและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ในสังกัดของกระทรวงอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
                                      (4) กำกับ เรงรัด ติดตาม และใหคำแนะนำแกสำนักงานปลัดกระทรวงในการจัดทำฐาน
ขอมูล มาตรฐานการอุดมศึกษา 
            (5) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนดานการอุดมศึกษาตามหนาที่และอำนาจตอรัฐมนตรี 
                                    (6) ใหคำปรึกษา คำแนะนำและความเห็นตอรัฐมนตรีหรือสภานโยบายตามที่รัฐมนตรีหรือ 
สภานโยบายมอบหมาย 
                                  (7) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการแทนหรือเพื่อดำเนินการตามที่ กมอ. มอบหมาย 
                                    (8) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดใหเปนหนาที่หรืออำนาจ
ของ กมอ. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือสภานโยบายมอบหมาย 
 การใชอำนาจของ กมอ. ตองคำนึงถึงความเปนอิสระ ความหลากหลาย ประเภท และกลุมของสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายวาดวยการอุดมศึกษา รวมทั้งสถานภาพของแตละสาขาวิชาและแตละสถาบันอุดมศึกษาดวย 
  1.3 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562  
   สาระสำคัญ คือ
               1) เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานการอุดมศึกษา หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต
ทางวิชาการ หามมิใหผูใด จางวาน ใชใหผูอื่นทำผลงานทางวิชาการเพื่อไปใชในการเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร
การศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเพื่อไปใชในการทำผลงาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการขอตำแหนงทางวิชาการ หรือเสนอขอปรับปรุง
การกำหนดตำแหนง การเลื่อนตำแหนง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการใหไดรับเงินเดือนหรือเงินอื่นในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ไมวาจะ
มีประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม หามมิใหผูใดรับจางหรือรับดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เพื่อใหผูอื่นนำผลงานนั้นไปใชประโยชน
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เวนแตเปนการชวยเหลือโดยสุจริตตามสมควร (มาตรา 70)
   2) หามมิใหนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผูบริหาร อาจารย 
ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา ใชตำแหนงหนาที่โดยทุจริต ครอบงำใหผูเรียนกระทำ หรือไมกระทำการใด (มาตรา 72)
3) นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผูบริหาร อาจารย ผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาผูใดฝาฝนมาตรา 72 ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณี
ที่การฝาฝนมาตรา 72 เปนการใชตำแหนงหนาที่ครอบงำใหผูเรียนกระทำการในทางเพศ ผูกระทำตองระวางโทษหนักเปน
สองเทาของโทษที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง (มาตรา 78)

  1.4 พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562           
   สาระสำคัญ
   กำหนดใหมีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี 
เปนประธาน พิจารณานโยบาย 3 เรื่องหลัก คือ
    (1) อุดมศึกษา
    (2) วิทยาศาสตร 
    (3) วิจัยและนวัตกรรม
   และกำหนดกระบวนการของบประมาณใหม 
        1.5 พระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
   สาระสำคัญ การใหทุนวิจัย งบประมาณและการพัสดุ การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน
 2. การดำเนินการจัดวางระบบการทำงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
  จากพระราชบัญญัติใหมทั้ง 5 ฉบับ และการจัดตั้งกระทรวงใหมจะตองใชเวลาในการดำเนินการจัดวางระบบ
ตางๆ ดังนั้นในสี่ปแรกนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ปจจุบันมีพลเอกประจิน จั่นตอง เปนประธานกรรมการ) มาชวยดำเนินการ และจัดวางระบบ
ตางๆ โดยมีหนาที่และอำนาจ อาทิ 
    (1) จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบ กลไก การบูรณาการการทำงานและวิธีการปฏิบัติราชการ 
การจัดโครงสรางและอัตรากำลังของหนวยงานในบังคับบัญชาและในกำกับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหแลวเสร็จภายในสามป เพื่อเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม และคณะรัฐมนตรี 
    (2) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามที่กำหนดไวในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้ 
    (3) เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความเห็น หรือสงเอกสารหรือ 
หลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา 
    (4) ดำเนินการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมมอบหมาย
 3. ขอสังเกต ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  3.1 ระบบงบประมาณ จะเปลี่ยนแปลงไป 
   3.1.1 การเสนอของบประมาณ
    จากเดิม การเสนอของบประมาณอุดมศึกษา งบวิจัย แตละหนวยงานจะเสนอไปที่สำนัก
งบประมาณ และเจรจาตอรองกัน หลังจากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 
    การเสนอคำของบประมาณจะปรับใหม 
    (1) งบประจำ ทำคำขอเสนอตอสำนักงบประมาณโดยตรง
    (2) งบวิจัยและนวัตกรรม จะเสนอ (1) คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(กสว.) ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปนฝายเลขานุการ และจะทำหนาที่
รวบรวมวิเคราะหสถานการณภาพรวมดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (2) เสนอสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พิจารณา (3) เสนอคณะ
รัฐมนตรี และ (4) สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป
        3.1.2 การจัดสรรงบประมาณ 
      มีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ 2 ฉบับ คือ 
                1) พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562  
      2) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562
      การจัดสรรงบประมาณมี 2 แนวทาง คือ
      เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจำปแลว ในการเสนอขอจัดสรร
งบประมาณดานการอุดมศึกษา  และงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหดำเนินการดังนี้  (ตามมาตรา 12 
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562)

      (1) งบประมาณดานการอุดมศึกษา ใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดานการอุดมศึกษา      
      ทำหนาที่ พิจารณาคำของบประมาณรายจายประเภท (1) งบลงทุน และ (2) งบเงินอุดหนุนในการ
พัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศของสถาบัน
อุดมศึกษาทุกแหงในความรับผิดชอบของกระทรวง กอนเสนอไปยังสำนักงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
       (2) งบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
       ทำหนาที่ พิจารณาคำของบประมาณของกองทุน กอนเสนอไปยังสำนักงบประมาณเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรี 
                                  กองทุนฯ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณดานการวิจัย หลักๆ 2 แบบ คือ
                                    แบบที่ 1 จัดสรรลงไปที่ funding agency (วช. สถาบันวิจัยการเกษตร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) 
แลว funding agency จะไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหแกมหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ ตอไป (กองทุนฯ จะไมจัดสรรตรง
ถึงมหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยตางคนตางทำมีผลกระทบนอย)
                                    แบบที่ 2 จัดสรรลงไปที่โครงการ/โปรแกรมขนาดใหญ ซึ่งจะมีผลกระทบมากๆ อาทิ เรื่อง เศรษฐกิจ
ชีวภาพ และอาจจะเชิญมหาวิทยาลัยตางๆ รวมทั้งภาคเอกชนมารวมกันทำงาน 
  สวนการจัดสรรงบประมาณที่เปนงบประจำ งบบุคลากร เงินเดือน คาจาง งบดำเนินงานและงบรายจายอื่น
ซึ่งเปนงบประจำ รวมทั้งงบลงทุนอื่นที่ไมใชงบลงทุนตามการผลิตกำลังคนตามความตองการของประเทศ สำนักงบประมาณจะ
เปนผูจัดสรรให 
  3.2 การเตรียมความพรอม โอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
   3.2.1 โอกาส อาทิ
      (1) ขณะนี้กระทรวงใหมเพิ่งจัดตั้งขึ้นและอยูระหวางการจัดวางระบบตางๆ จึงเปนโอกาสที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยตางๆ จะนำเสนอแนวคิด แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา หลักสูตร การบริหาร
จัดการ และนำเสนอตอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณาตอไป                 
      (2) เปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยรวมกลุมกันเพื่อสรางความเขมแข็ง และการผลิตบัณฑิตที่มุงเนน
ทักษะดานการปฏิบัติ ซึ่งกำหนดไวในมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 วา เพื่อประโยชนในการสงเสริม 
สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และจัดสรรงบประมาณใหแกสถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีจะประกาศกำหนดใหจัดสถาบัน
อุดมศึกษาเปนกลุมได โดยคำนึงถึงจุดมุงหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร ศักยภาพ และผลการดำเนินการที่ผานมาของสถาบันอุดม
ศึกษาแตละกลุม โดยตองกำหนดมาตรการสงเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และจัดสรรงบประมาณใหสอดคลอง
กับการจัดกลุมดังกลาวดวย
      ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศใหสถาบันอุดมศึกษากลุมใดมีพันธกิจหลักในการใหการศึกษาอบรม 
ทักษะอาชีวะชั้นสูงเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สถาบันอุดมศึกษา กลุมนั้นยอมไดรับความสนับสนุนเปน
พิเศษจากรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
      ดังนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีความเขมแข็งดานศิลปะและการออกแบบ อาจจะเปนแกนนำ
ในการรวมกลุมกับมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหมๆ  หรือ คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป อาจจะรวมกันสรางหลักสูตรใหมที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความสามารถ
ในการปฏิบัติงานขั้นสูง ซึ่งจะไดรับการสนับสนุนเปนพิเศษจากรัฐบาล
             3.2.2 ความทาทาย อาทิ
                          เนื่องจากการดำเนินการ การจัดระบบตางๆ จะมีเรื่องใหมๆ จำนวนมาก จึงใหสามารถนำแนวคิด
การบริหารจัดการแบบ Sandbox มาใช โดยการดำเนินการอาจจะตองมีการลองผิดลองถูกได หรือการขอแกไข ยกเลิกกฎ
ระเบียบตางๆ เพื่อใหสามารถพัฒนาการทำงานได 
             3.2.3 การเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัย อาทิ 
                        มหาวิทยาลัยจะตองติดตาม ขอมูลขาวสารตางๆ อยางใกลชิดและตอเนื่อง และปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งควรเขาไปมีสวนรวมนำเสนอแนวคิดในโอกาสตางๆ ที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดกรุณาสรุปสาระสำคัญของ
พระราชบัญญัติใหม ที่เกี่ยวกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งไดใหขอสังเกต ขอเสนอแนะในการเตรียม
ความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง โอกาส และความทาทายของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยสรุปดังนี้



 
 
  1.สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ จำนวน 5 ฉบับ คือ  
  1.1 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2562  
   สาระสำคัญคือ การยุบกระทรวงวิทยาศาสตร และโอนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มารวมกันเปนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
  1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 
   สาระสำคัญคือ การบริหารกระทรวง
   1) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีสวนราชการ ดังนี้
    (1) สำนักงานรัฐมนตรี
    (2) สำนักงานปลัดกระทรวง (ยุบ สกอ. มาเปนสวนหนึ่งของสำนักปลัดกระทรวง)
    (3) กรมวิทยาศาสตรบริการ
    (4) สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
    (5) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
    (6) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนสวนราชการ
   สวนราชการตาม (2) (3) (4) และ (5) มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนกรมตามกฎหมายวาดวย ระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน 
   สวนราชการตาม (6) มีฐานะเปนนิติบุคคล และมีระเบียบบริหารราชการตามกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น 
   2) มีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ
      2.1) คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรียกโดยยอวา “กกอ.” มีหนาที่และอำนาจ อาทิ                        
            (1) กำหนดแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา แผนปฏิบัติการการพัฒนากำลังคนของประเทศ 
และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ใหสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลัง
คนของประเทศ และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ที่สภานโยบายกำหนด 
            (2) เสนอแนะและใหความเห็นเชิงนโยบายตอรัฐมนตรีเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแก 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามขอตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษาซึ่งกระทำกับสำนักงานปลัดกระทรวง 
            (3) กำกับ เรงรัด ติดตาม และจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนดานการอุดมศึกษา 
และการใชงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง 
            (4) เสนอแนะและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการใหสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด
ของกระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดำเนินการตามหนาที่และอำนาจตามหลักการอุดมศึกษาไดอยางมี ประสิทธิภาพ 
            (5) เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อใหดำเนินการตามมาตรา 7
            (6) เสนอแนะการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม แกคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
            (7) กำกับ เรงรัด ติดตาม และใหคำแนะนำแกสำนักงานปลัดกระทรวงในการจัดทำฐาน
ขอมูลการอุดมศึกษา โดยอยางนอยตองมีขอมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท ผูเรียน คณาจารย ผูใชบัณฑิต และสถิติ
อื่นที่ถูกตองและทันสมัย รวมทั้งการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดังกลาว เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
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ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัยศิลปากร

5

การอุดมศึกษา และการพัฒนาประเทศบนฐานความรูได ตลอดจนเปดเผยขอมูลและผลการวิเคราะห สังเคราะหตอสาธารณชน
ตามกฎหมายวาดวยสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 
            (8) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนดานการอุดมศึกษาตามหนาที่และอำนาจตอรัฐมนตรี 
            (9) ใหคำปรึกษา คำแนะนำ และความเห็นตอรัฐมนตรีหรือสภานโยบายตามที่รัฐมนตรีหรือ 
สภานโยบายมอบหมาย 
            (10) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการแทนหรือเพื่อดำเนินการตามที่ กกอ. มอบหมาย 
            (11) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดใหเปนหนาที่หรืออำนาจ
ของ กกอ. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือสภานโยบายมอบหมาย
 การใชอำนาจของ กกอ. ตองคำนึงถึงความเปนอิสระ ความหลากหลาย ประเภท และกลุมของสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายวาดวยการอุดมศึกษา รวมทั้งสถานภาพของแตละสาขาวิชาและแตละสถาบันอุดมศึกษาดวย
      2.2) คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรียกโดยยอวา “กมอ.” มีหนาที่และอำนาจ อาทิ
                                      (1) สงเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง และสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชน โดยคำนึงถึงประเภทและกลุมของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวย การอุดมศึกษา ตลอดจนความเปน
อิสระและความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงดวย 
            (2) เสนอแนะตอรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอตอสภานโยบายใหกำหนดมาตรการทางการเงิน
การคลัง และสิทธิประโยชนอื่น เพื่อใหมีการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษา 
                                       (3) ใหคำแนะนำและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ในสังกัดของกระทรวงอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
                                      (4) กำกับ เรงรัด ติดตาม และใหคำแนะนำแกสำนักงานปลัดกระทรวงในการจัดทำฐาน
ขอมูล มาตรฐานการอุดมศึกษา 
            (5) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนดานการอุดมศึกษาตามหนาที่และอำนาจตอรัฐมนตรี 
                                    (6) ใหคำปรึกษา คำแนะนำและความเห็นตอรัฐมนตรีหรือสภานโยบายตามที่รัฐมนตรีหรือ 
สภานโยบายมอบหมาย 
                                  (7) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการแทนหรือเพื่อดำเนินการตามที่ กมอ. มอบหมาย 
                                    (8) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดใหเปนหนาที่หรืออำนาจ
ของ กมอ. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือสภานโยบายมอบหมาย 
 การใชอำนาจของ กมอ. ตองคำนึงถึงความเปนอิสระ ความหลากหลาย ประเภท และกลุมของสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายวาดวยการอุดมศึกษา รวมทั้งสถานภาพของแตละสาขาวิชาและแตละสถาบันอุดมศึกษาดวย 
  1.3 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562  
   สาระสำคัญ คือ
               1) เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานการอุดมศึกษา หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต
ทางวิชาการ หามมิใหผูใด จางวาน ใชใหผูอื่นทำผลงานทางวิชาการเพื่อไปใชในการเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร
การศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเพื่อไปใชในการทำผลงาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการขอตำแหนงทางวิชาการ หรือเสนอขอปรับปรุง
การกำหนดตำแหนง การเลื่อนตำแหนง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการใหไดรับเงินเดือนหรือเงินอื่นในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ไมวาจะ
มีประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม หามมิใหผูใดรับจางหรือรับดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เพื่อใหผูอื่นนำผลงานนั้นไปใชประโยชน
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เวนแตเปนการชวยเหลือโดยสุจริตตามสมควร (มาตรา 70)
   2) หามมิใหนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผูบริหาร อาจารย 
ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา ใชตำแหนงหนาที่โดยทุจริต ครอบงำใหผูเรียนกระทำ หรือไมกระทำการใด (มาตรา 72)
3) นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผูบริหาร อาจารย ผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาผูใดฝาฝนมาตรา 72 ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณี
ที่การฝาฝนมาตรา 72 เปนการใชตำแหนงหนาที่ครอบงำใหผูเรียนกระทำการในทางเพศ ผูกระทำตองระวางโทษหนักเปน
สองเทาของโทษที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง (มาตรา 78)

  1.4 พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562           
   สาระสำคัญ
   กำหนดใหมีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี 
เปนประธาน พิจารณานโยบาย 3 เรื่องหลัก คือ
    (1) อุดมศึกษา
    (2) วิทยาศาสตร 
    (3) วิจัยและนวัตกรรม
   และกำหนดกระบวนการของบประมาณใหม 
        1.5 พระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
   สาระสำคัญ การใหทุนวิจัย งบประมาณและการพัสดุ การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน
 2. การดำเนินการจัดวางระบบการทำงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
  จากพระราชบัญญัติใหมทั้ง 5 ฉบับ และการจัดตั้งกระทรวงใหมจะตองใชเวลาในการดำเนินการจัดวางระบบ
ตางๆ ดังนั้นในสี่ปแรกนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ปจจุบันมีพลเอกประจิน จั่นตอง เปนประธานกรรมการ) มาชวยดำเนินการ และจัดวางระบบ
ตางๆ โดยมีหนาที่และอำนาจ อาทิ 
    (1) จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบ กลไก การบูรณาการการทำงานและวิธีการปฏิบัติราชการ 
การจัดโครงสรางและอัตรากำลังของหนวยงานในบังคับบัญชาและในกำกับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหแลวเสร็จภายในสามป เพื่อเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม และคณะรัฐมนตรี 
    (2) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามที่กำหนดไวในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้ 
    (3) เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความเห็น หรือสงเอกสารหรือ 
หลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา 
    (4) ดำเนินการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมมอบหมาย
 3. ขอสังเกต ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  3.1 ระบบงบประมาณ จะเปลี่ยนแปลงไป 
   3.1.1 การเสนอของบประมาณ
    จากเดิม การเสนอของบประมาณอุดมศึกษา งบวิจัย แตละหนวยงานจะเสนอไปที่สำนัก
งบประมาณ และเจรจาตอรองกัน หลังจากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 
    การเสนอคำของบประมาณจะปรับใหม 
    (1) งบประจำ ทำคำขอเสนอตอสำนักงบประมาณโดยตรง
    (2) งบวิจัยและนวัตกรรม จะเสนอ (1) คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(กสว.) ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปนฝายเลขานุการ และจะทำหนาที่
รวบรวมวิเคราะหสถานการณภาพรวมดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (2) เสนอสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พิจารณา (3) เสนอคณะ
รัฐมนตรี และ (4) สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป
        3.1.2 การจัดสรรงบประมาณ 
      มีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ 2 ฉบับ คือ 
                1) พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562  
      2) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562
      การจัดสรรงบประมาณมี 2 แนวทาง คือ
      เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจำปแลว ในการเสนอขอจัดสรร
งบประมาณดานการอุดมศึกษา  และงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหดำเนินการดังนี้  (ตามมาตรา 12 
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562)

      (1) งบประมาณดานการอุดมศึกษา ใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดานการอุดมศึกษา      
      ทำหนาที่ พิจารณาคำของบประมาณรายจายประเภท (1) งบลงทุน และ (2) งบเงินอุดหนุนในการ
พัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศของสถาบัน
อุดมศึกษาทุกแหงในความรับผิดชอบของกระทรวง กอนเสนอไปยังสำนักงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
       (2) งบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
       ทำหนาที่ พิจารณาคำของบประมาณของกองทุน กอนเสนอไปยังสำนักงบประมาณเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรี 
                                  กองทุนฯ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณดานการวิจัย หลักๆ 2 แบบ คือ
                                    แบบที่ 1 จัดสรรลงไปที่ funding agency (วช. สถาบันวิจัยการเกษตร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) 
แลว funding agency จะไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหแกมหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ ตอไป (กองทุนฯ จะไมจัดสรรตรง
ถึงมหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยตางคนตางทำมีผลกระทบนอย)
                                    แบบที่ 2 จัดสรรลงไปที่โครงการ/โปรแกรมขนาดใหญ ซึ่งจะมีผลกระทบมากๆ อาทิ เรื่อง เศรษฐกิจ
ชีวภาพ และอาจจะเชิญมหาวิทยาลัยตางๆ รวมทั้งภาคเอกชนมารวมกันทำงาน 
  สวนการจัดสรรงบประมาณที่เปนงบประจำ งบบุคลากร เงินเดือน คาจาง งบดำเนินงานและงบรายจายอื่น
ซึ่งเปนงบประจำ รวมทั้งงบลงทุนอื่นที่ไมใชงบลงทุนตามการผลิตกำลังคนตามความตองการของประเทศ สำนักงบประมาณจะ
เปนผูจัดสรรให 
  3.2 การเตรียมความพรอม โอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
   3.2.1 โอกาส อาทิ
      (1) ขณะนี้กระทรวงใหมเพิ่งจัดตั้งขึ้นและอยูระหวางการจัดวางระบบตางๆ จึงเปนโอกาสที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยตางๆ จะนำเสนอแนวคิด แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา หลักสูตร การบริหาร
จัดการ และนำเสนอตอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณาตอไป                 
      (2) เปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยรวมกลุมกันเพื่อสรางความเขมแข็ง และการผลิตบัณฑิตที่มุงเนน
ทักษะดานการปฏิบัติ ซึ่งกำหนดไวในมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 วา เพื่อประโยชนในการสงเสริม 
สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และจัดสรรงบประมาณใหแกสถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีจะประกาศกำหนดใหจัดสถาบัน
อุดมศึกษาเปนกลุมได โดยคำนึงถึงจุดมุงหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร ศักยภาพ และผลการดำเนินการที่ผานมาของสถาบันอุดม
ศึกษาแตละกลุม โดยตองกำหนดมาตรการสงเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และจัดสรรงบประมาณใหสอดคลอง
กับการจัดกลุมดังกลาวดวย
      ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศใหสถาบันอุดมศึกษากลุมใดมีพันธกิจหลักในการใหการศึกษาอบรม 
ทักษะอาชีวะชั้นสูงเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สถาบันอุดมศึกษา กลุมนั้นยอมไดรับความสนับสนุนเปน
พิเศษจากรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
      ดังนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีความเขมแข็งดานศิลปะและการออกแบบ อาจจะเปนแกนนำ
ในการรวมกลุมกับมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหมๆ  หรือ คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป อาจจะรวมกันสรางหลักสูตรใหมที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความสามารถ
ในการปฏิบัติงานขั้นสูง ซึ่งจะไดรับการสนับสนุนเปนพิเศษจากรัฐบาล
             3.2.2 ความทาทาย อาทิ
                          เนื่องจากการดำเนินการ การจัดระบบตางๆ จะมีเรื่องใหมๆ จำนวนมาก จึงใหสามารถนำแนวคิด
การบริหารจัดการแบบ Sandbox มาใช โดยการดำเนินการอาจจะตองมีการลองผิดลองถูกได หรือการขอแกไข ยกเลิกกฎ
ระเบียบตางๆ เพื่อใหสามารถพัฒนาการทำงานได 
             3.2.3 การเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัย อาทิ 
                        มหาวิทยาลัยจะตองติดตาม ขอมูลขาวสารตางๆ อยางใกลชิดและตอเนื่อง และปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งควรเขาไปมีสวนรวมนำเสนอแนวคิดในโอกาสตางๆ ที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดกรุณาสรุปสาระสำคัญของ
พระราชบัญญัติใหม ที่เกี่ยวกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งไดใหขอสังเกต ขอเสนอแนะในการเตรียม
ความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง โอกาส และความทาทายของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยสรุปดังนี้



 
 
  1.สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ จำนวน 5 ฉบับ คือ  
  1.1 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2562  
   สาระสำคัญคือ การยุบกระทรวงวิทยาศาสตร และโอนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มารวมกันเปนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
  1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 
   สาระสำคัญคือ การบริหารกระทรวง
   1) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีสวนราชการ ดังนี้
    (1) สำนักงานรัฐมนตรี
    (2) สำนักงานปลัดกระทรวง (ยุบ สกอ. มาเปนสวนหนึ่งของสำนักปลัดกระทรวง)
    (3) กรมวิทยาศาสตรบริการ
    (4) สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
    (5) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
    (6) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนสวนราชการ
   สวนราชการตาม (2) (3) (4) และ (5) มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนกรมตามกฎหมายวาดวย ระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน 
   สวนราชการตาม (6) มีฐานะเปนนิติบุคคล และมีระเบียบบริหารราชการตามกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น 
   2) มีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ
      2.1) คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรียกโดยยอวา “กกอ.” มีหนาที่และอำนาจ อาทิ                        
            (1) กำหนดแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา แผนปฏิบัติการการพัฒนากำลังคนของประเทศ 
และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ใหสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลัง
คนของประเทศ และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ที่สภานโยบายกำหนด 
            (2) เสนอแนะและใหความเห็นเชิงนโยบายตอรัฐมนตรีเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแก 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามขอตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษาซึ่งกระทำกับสำนักงานปลัดกระทรวง 
            (3) กำกับ เรงรัด ติดตาม และจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนดานการอุดมศึกษา 
และการใชงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง 
            (4) เสนอแนะและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการใหสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด
ของกระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดำเนินการตามหนาที่และอำนาจตามหลักการอุดมศึกษาไดอยางมี ประสิทธิภาพ 
            (5) เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อใหดำเนินการตามมาตรา 7
            (6) เสนอแนะการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม แกคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
            (7) กำกับ เรงรัด ติดตาม และใหคำแนะนำแกสำนักงานปลัดกระทรวงในการจัดทำฐาน
ขอมูลการอุดมศึกษา โดยอยางนอยตองมีขอมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท ผูเรียน คณาจารย ผูใชบัณฑิต และสถิติ
อื่นที่ถูกตองและทันสมัย รวมทั้งการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดังกลาว เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัยศิลปากร
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การอุดมศึกษา และการพัฒนาประเทศบนฐานความรูได ตลอดจนเปดเผยขอมูลและผลการวิเคราะห สังเคราะหตอสาธารณชน
ตามกฎหมายวาดวยสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 
            (8) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนดานการอุดมศึกษาตามหนาที่และอำนาจตอรัฐมนตรี 
            (9) ใหคำปรึกษา คำแนะนำ และความเห็นตอรัฐมนตรีหรือสภานโยบายตามที่รัฐมนตรีหรือ 
สภานโยบายมอบหมาย 
            (10) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการแทนหรือเพื่อดำเนินการตามที่ กกอ. มอบหมาย 
            (11) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดใหเปนหนาที่หรืออำนาจ
ของ กกอ. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือสภานโยบายมอบหมาย
 การใชอำนาจของ กกอ. ตองคำนึงถึงความเปนอิสระ ความหลากหลาย ประเภท และกลุมของสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายวาดวยการอุดมศึกษา รวมทั้งสถานภาพของแตละสาขาวิชาและแตละสถาบันอุดมศึกษาดวย
      2.2) คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรียกโดยยอวา “กมอ.” มีหนาที่และอำนาจ อาทิ
                                      (1) สงเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง และสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชน โดยคำนึงถึงประเภทและกลุมของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวย การอุดมศึกษา ตลอดจนความเปน
อิสระและความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงดวย 
            (2) เสนอแนะตอรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอตอสภานโยบายใหกำหนดมาตรการทางการเงิน
การคลัง และสิทธิประโยชนอื่น เพื่อใหมีการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษา 
                                       (3) ใหคำแนะนำและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ในสังกัดของกระทรวงอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
                                      (4) กำกับ เรงรัด ติดตาม และใหคำแนะนำแกสำนักงานปลัดกระทรวงในการจัดทำฐาน
ขอมูล มาตรฐานการอุดมศึกษา 
            (5) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนดานการอุดมศึกษาตามหนาที่และอำนาจตอรัฐมนตรี 
                                    (6) ใหคำปรึกษา คำแนะนำและความเห็นตอรัฐมนตรีหรือสภานโยบายตามที่รัฐมนตรีหรือ 
สภานโยบายมอบหมาย 
                                  (7) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการแทนหรือเพื่อดำเนินการตามที่ กมอ. มอบหมาย 
                                    (8) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดใหเปนหนาที่หรืออำนาจ
ของ กมอ. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือสภานโยบายมอบหมาย 
 การใชอำนาจของ กมอ. ตองคำนึงถึงความเปนอิสระ ความหลากหลาย ประเภท และกลุมของสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายวาดวยการอุดมศึกษา รวมทั้งสถานภาพของแตละสาขาวิชาและแตละสถาบันอุดมศึกษาดวย 
  1.3 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562  
   สาระสำคัญ คือ
               1) เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานการอุดมศึกษา หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต
ทางวิชาการ หามมิใหผูใด จางวาน ใชใหผูอื่นทำผลงานทางวิชาการเพื่อไปใชในการเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร
การศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเพื่อไปใชในการทำผลงาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการขอตำแหนงทางวิชาการ หรือเสนอขอปรับปรุง
การกำหนดตำแหนง การเลื่อนตำแหนง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการใหไดรับเงินเดือนหรือเงินอื่นในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ไมวาจะ
มีประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม หามมิใหผูใดรับจางหรือรับดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เพื่อใหผูอื่นนำผลงานนั้นไปใชประโยชน
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เวนแตเปนการชวยเหลือโดยสุจริตตามสมควร (มาตรา 70)
   2) หามมิใหนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผูบริหาร อาจารย 
ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา ใชตำแหนงหนาที่โดยทุจริต ครอบงำใหผูเรียนกระทำ หรือไมกระทำการใด (มาตรา 72)
3) นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผูบริหาร อาจารย ผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาผูใดฝาฝนมาตรา 72 ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณี
ที่การฝาฝนมาตรา 72 เปนการใชตำแหนงหนาที่ครอบงำใหผูเรียนกระทำการในทางเพศ ผูกระทำตองระวางโทษหนักเปน
สองเทาของโทษที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง (มาตรา 78)

  1.4 พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562           
   สาระสำคัญ
   กำหนดใหมีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี 
เปนประธาน พิจารณานโยบาย 3 เรื่องหลัก คือ
    (1) อุดมศึกษา
    (2) วิทยาศาสตร 
    (3) วิจัยและนวัตกรรม
   และกำหนดกระบวนการของบประมาณใหม 
        1.5 พระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
   สาระสำคัญ การใหทุนวิจัย งบประมาณและการพัสดุ การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน
 2. การดำเนินการจัดวางระบบการทำงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
  จากพระราชบัญญัติใหมทั้ง 5 ฉบับ และการจัดตั้งกระทรวงใหมจะตองใชเวลาในการดำเนินการจัดวางระบบ
ตางๆ ดังนั้นในสี่ปแรกนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ปจจุบันมีพลเอกประจิน จั่นตอง เปนประธานกรรมการ) มาชวยดำเนินการ และจัดวางระบบ
ตางๆ โดยมีหนาที่และอำนาจ อาทิ 
    (1) จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบ กลไก การบูรณาการการทำงานและวิธีการปฏิบัติราชการ 
การจัดโครงสรางและอัตรากำลังของหนวยงานในบังคับบัญชาและในกำกับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหแลวเสร็จภายในสามป เพื่อเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม และคณะรัฐมนตรี 
    (2) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามที่กำหนดไวในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้ 
    (3) เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความเห็น หรือสงเอกสารหรือ 
หลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา 
    (4) ดำเนินการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมมอบหมาย
 3. ขอสังเกต ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  3.1 ระบบงบประมาณ จะเปลี่ยนแปลงไป 
   3.1.1 การเสนอของบประมาณ
    จากเดิม การเสนอของบประมาณอุดมศึกษา งบวิจัย แตละหนวยงานจะเสนอไปที่สำนัก
งบประมาณ และเจรจาตอรองกัน หลังจากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 
    การเสนอคำของบประมาณจะปรับใหม 
    (1) งบประจำ ทำคำขอเสนอตอสำนักงบประมาณโดยตรง
    (2) งบวิจัยและนวัตกรรม จะเสนอ (1) คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(กสว.) ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปนฝายเลขานุการ และจะทำหนาที่
รวบรวมวิเคราะหสถานการณภาพรวมดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (2) เสนอสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พิจารณา (3) เสนอคณะ
รัฐมนตรี และ (4) สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป
        3.1.2 การจัดสรรงบประมาณ 
      มีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ 2 ฉบับ คือ 
                1) พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562  
      2) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562
      การจัดสรรงบประมาณมี 2 แนวทาง คือ
      เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจำปแลว ในการเสนอขอจัดสรร
งบประมาณดานการอุดมศึกษา  และงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหดำเนินการดังนี้  (ตามมาตรา 12 
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562)

      (1) งบประมาณดานการอุดมศึกษา ใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดานการอุดมศึกษา      
      ทำหนาที่ พิจารณาคำของบประมาณรายจายประเภท (1) งบลงทุน และ (2) งบเงินอุดหนุนในการ
พัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศของสถาบัน
อุดมศึกษาทุกแหงในความรับผิดชอบของกระทรวง กอนเสนอไปยังสำนักงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
       (2) งบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
       ทำหนาที่ พิจารณาคำของบประมาณของกองทุน กอนเสนอไปยังสำนักงบประมาณเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรี 
                                  กองทุนฯ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณดานการวิจัย หลักๆ 2 แบบ คือ
                                    แบบที่ 1 จัดสรรลงไปที่ funding agency (วช. สถาบันวิจัยการเกษตร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) 
แลว funding agency จะไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหแกมหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ ตอไป (กองทุนฯ จะไมจัดสรรตรง
ถึงมหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยตางคนตางทำมีผลกระทบนอย)
                                    แบบที่ 2 จัดสรรลงไปที่โครงการ/โปรแกรมขนาดใหญ ซึ่งจะมีผลกระทบมากๆ อาทิ เรื่อง เศรษฐกิจ
ชีวภาพ และอาจจะเชิญมหาวิทยาลัยตางๆ รวมทั้งภาคเอกชนมารวมกันทำงาน 
  สวนการจัดสรรงบประมาณที่เปนงบประจำ งบบุคลากร เงินเดือน คาจาง งบดำเนินงานและงบรายจายอื่น
ซึ่งเปนงบประจำ รวมทั้งงบลงทุนอื่นที่ไมใชงบลงทุนตามการผลิตกำลังคนตามความตองการของประเทศ สำนักงบประมาณจะ
เปนผูจัดสรรให 
  3.2 การเตรียมความพรอม โอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
   3.2.1 โอกาส อาทิ
      (1) ขณะนี้กระทรวงใหมเพิ่งจัดตั้งขึ้นและอยูระหวางการจัดวางระบบตางๆ จึงเปนโอกาสที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยตางๆ จะนำเสนอแนวคิด แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา หลักสูตร การบริหาร
จัดการ และนำเสนอตอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณาตอไป                 
      (2) เปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยรวมกลุมกันเพื่อสรางความเขมแข็ง และการผลิตบัณฑิตที่มุงเนน
ทักษะดานการปฏิบัติ ซึ่งกำหนดไวในมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 วา เพื่อประโยชนในการสงเสริม 
สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และจัดสรรงบประมาณใหแกสถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีจะประกาศกำหนดใหจัดสถาบัน
อุดมศึกษาเปนกลุมได โดยคำนึงถึงจุดมุงหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร ศักยภาพ และผลการดำเนินการที่ผานมาของสถาบันอุดม
ศึกษาแตละกลุม โดยตองกำหนดมาตรการสงเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และจัดสรรงบประมาณใหสอดคลอง
กับการจัดกลุมดังกลาวดวย
      ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศใหสถาบันอุดมศึกษากลุมใดมีพันธกิจหลักในการใหการศึกษาอบรม 
ทักษะอาชีวะชั้นสูงเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สถาบันอุดมศึกษา กลุมนั้นยอมไดรับความสนับสนุนเปน
พิเศษจากรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
      ดังนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีความเขมแข็งดานศิลปะและการออกแบบ อาจจะเปนแกนนำ
ในการรวมกลุมกับมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหมๆ  หรือ คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป อาจจะรวมกันสรางหลักสูตรใหมที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความสามารถ
ในการปฏิบัติงานขั้นสูง ซึ่งจะไดรับการสนับสนุนเปนพิเศษจากรัฐบาล
             3.2.2 ความทาทาย อาทิ
                          เนื่องจากการดำเนินการ การจัดระบบตางๆ จะมีเรื่องใหมๆ จำนวนมาก จึงใหสามารถนำแนวคิด
การบริหารจัดการแบบ Sandbox มาใช โดยการดำเนินการอาจจะตองมีการลองผิดลองถูกได หรือการขอแกไข ยกเลิกกฎ
ระเบียบตางๆ เพื่อใหสามารถพัฒนาการทำงานได 
             3.2.3 การเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัย อาทิ 
                        มหาวิทยาลัยจะตองติดตาม ขอมูลขาวสารตางๆ อยางใกลชิดและตอเนื่อง และปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งควรเขาไปมีสวนรวมนำเสนอแนวคิดในโอกาสตางๆ ที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดกรุณาสรุปสาระสำคัญของ
พระราชบัญญัติใหม ที่เกี่ยวกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งไดใหขอสังเกต ขอเสนอแนะในการเตรียม
ความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง โอกาส และความทาทายของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยสรุปดังนี้
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นายอนุชาติ  คงมาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยกับการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ

นายอนุชาติ  คงมาลัย

 1. ไดมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 
7 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งเปนนโยบายที่รัฐตองการใหมีการพัฒนานวัตกรรม และการนำนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ
 2. วันที่ 13 มีนาคม 2562 ไดมีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง “กำหนดหนวยงานอื่นของรัฐที่
อยูในกำกับของฝายบริหาร” ซึ่งไดกำหนดใหหนวยงานจำนวน 46 หนวยงาน เปนหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกำกับของฝาย
บริหาร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ พ.ศ. 2562 โดยหนวยงาน
ลำดับที่ 20-46 เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเปนสวนใหญ
 3. วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย 
และนวัตกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป อาทิ 
   (1) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2562
   (2) พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562
   (3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
   (4) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562
   (5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ.2562
   ผลคือมีการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยในเบื้องตนแบงสวน
ราชการ ออกเปน 6 สวน ดังนี้
   (1) สำนักงานรัฐมนตรี
   (2) สำนักงานปลัดกระทรวง
   (3) กรมวิทยาศาสตรบริการ
   (4) สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
   (5) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   (6) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนสวนราชการ
 4.  ขอสังเกตในการจัดตั้งกระทรวงใหม โดยสรุปดังนี้
  4.1 ตามท่ีไดมีการกำหนดหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยูในกำกับของฝายบริหาร จำนวน 46 หนวยงาน ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ พ.ศ. 2562 นั้น ในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยน
ใหมเพื่อใหมีความเหมาะสมมากขึ้น 
  4.2 รัฐตองการสงเสริม สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการนำนวัตกรรมที่พัฒนาแลวมาถายทอดและนำ
มาใชประโยชนในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสามารถแขงขันไดมากขึ้น
  4.3 มหาวิทยาลัยเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาจำนวนมาก ซึ่งเกิดจาก การวิจัย งานสรางสรรค การเรียน
การสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และผลงานตางๆ ที่มอบใหเปนของมหาวิทยาลัย อาทิ ผลงานศิลปะ 
ซึ่งทรัพยสินทางปญญาดังกลาวมหาวิทยาลัยสามารถนำไปพัฒนาและดำเนินการใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัย 
  4.4 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐสวนใหญ ไดกำหนดอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการนำผลงานวิจัย ทรัพยสินทาง
ปญญาไปใชประโยชน ไวในพระราชบัญญัติแลว อาทิ มาตรา 14 (12) ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 
กำหนดมหาวิทยาลัยมีอำนาจหนาที่นำผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ไปพัฒนาและจัดการเพื่อ
ประโยชนของมหาวิทยาลัย

 5. ขอควรคำนึงของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐดานการจัดการทรัพยสินทางปญญา
  5.1 ควรจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาดูแลรับผิดชอบดานการจัดการทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย
  5.2 ควรจัดทำแผนพัฒนาดานทรัพยสินทางปญญาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และของแตละสวนงาน
  5.3 ควรกำหนดหลักเกณฑการจัดสรรประโยชนใหชัดเจน เพื่อกระตุนและจูงใจใหผูผลิตผลงาน ใหมารวมมือ
กันในการพัฒนางานตางๆ ใหมากขึ้น อาทิ ระหวางอาจารยกับนักศึกษา อาจารยกับบุคคลภายนอก
  5.4 ควรพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวใหเขาใจกฎเกณฑ แนวทางการดำเนินงาน 
ซึ่งจะชวยใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  5.5 ควรพัฒนาใหเปนหลักสูตรการเรียนการสอน และฝกอบรมพัฒนาใหบุคคลทั่วไป

เอกสารเรื่อง มหาวิทยาลัยกับการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ ไดเผยแพรในเว็บไซตของสำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย http://www.council.su.ac.th/files/document/Report_KM/Auto%20Color0025.pdf
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 โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
  (1) ศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่มหาวิทยาลัยเผชิญและจำเปนตองไดรับการฟนฟู
  (2) จัดทำขอเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยดานตางๆ เพื่อใหการดำเนินงานตามภารกิจบรรลุความ
เปนเลิศตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
  (3) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงานที่เกี่ยวของ เพื่อดำเนินการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
  (4) ใหคำแนะนำมหาวิทยาลัยในการดำเนินการตามภารกิจที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
  (5) อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

การประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 10 เมษายน 2562
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ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 ควรพิจารณาผูรับผิดชอบดานการวิจัยใหชัดเจน โดยผูรับผิดชอบดานการวิจัยควรจะมีตำแหนงที่เหมาะสม เนื่องจาก
การวิจัยเปนงานที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อจัดตั้งเปนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม การ
ไดรับจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยจะตองจัดทำเปนโครงการ จึงควรมีผูรับผิดชอบในการดำเนินการ การประสานงาน และ
การชี้แจงในประเด็นตางๆ เพื่อของบประมาณ รวมทั้งการจัดทำโครงการวิจัยตางๆ รวมกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งเปนแหลงงบประมาณสำคัญในการสรางรายไดแกมหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุมอนุมัติกรอบตำแหนงรองอธิการบดี จำนวน 9 ตำแหนง ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ คือ
     1) รองอธิการบดีฝายบริหาร
     2) รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
     3) รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
     4) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
     5) รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
     6) รองอธิการบดีฝายวิชาการ
     7) รองอธิการบดีฝายคลัง
     8) รองอธิการบดี เพชรบุรี
     9) รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
แตงตั้งผูสมควรดำรงตำแหนงรองอธิการบดี จำนวน 9 ราย ตามรายชื่อที่มหาวิทยาลัยเสนอ คือ
    1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร
    2) ศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
    3) อาจารยอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ   ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
    4) อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
    5) รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
    6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ
    7) อาจารย ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายคลัง
    8) ผูชวยศาสตราจารยจอมภัค คลังระหัด  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดี เพชรบุรี
    9) อาจารย ดร.วิชิต อิ่มอารมย   ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ตั้งแตวันที่ 11 เมษายน 2562 เปนตนไป

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

1. เสนองบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562  (เพิ่มเติม)

มติ ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม จำนวนเงิน 32,365,300 
(สามสิบสองลานสามแสนหกหมื่นหาพันสามรอยบาทถวน) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

1. กำหนดกรอบตำแหนงรองอธิการบดี และแตงตั้งผูสมควรดำรงตำแหนงรองอธิการบดี

     
คณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยปากร

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ไดแตงตั้งคณะกรรมการยกรางแนวทางการ
ปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย
 

นายภราเดช  พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ปรึกษา

คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

นายสุมนต  สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายปญญา วิจินธนสาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายอภิสิทธิ์  ไลสัตรูไกล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายอนนต สิริแสงทักษิณ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช
ผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

ศาสตราจารยญาณวิทย  กุญแจทอง
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค  ฉิมพาลี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย  เผาทองจีน
ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร

กรรมการ

อาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

 นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดจัดทำ
เอกสารเรื่อง มหาวิทยาลัยกับการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ 
มอบใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งไดสรุปสาระ
สำคัญของเอกสารดังกลาว โดยสรุป ดังนี้
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นายอนุชาติ  คงมาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยกับการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ

 1. ไดมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 
7 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งเปนนโยบายที่รัฐตองการใหมีการพัฒนานวัตกรรม และการนำนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ
 2. วันที่ 13 มีนาคม 2562 ไดมีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง “กำหนดหนวยงานอื่นของรัฐที่
อยูในกำกับของฝายบริหาร” ซึ่งไดกำหนดใหหนวยงานจำนวน 46 หนวยงาน เปนหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกำกับของฝาย
บริหาร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ พ.ศ. 2562 โดยหนวยงาน
ลำดับที่ 20-46 เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเปนสวนใหญ
 3. วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย 
และนวัตกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป อาทิ 
   (1) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2562
   (2) พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562
   (3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
   (4) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562
   (5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ.2562
   ผลคือมีการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยในเบื้องตนแบงสวน
ราชการ ออกเปน 6 สวน ดังนี้
   (1) สำนักงานรัฐมนตรี
   (2) สำนักงานปลัดกระทรวง
   (3) กรมวิทยาศาสตรบริการ
   (4) สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
   (5) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   (6) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนสวนราชการ
 4.  ขอสังเกตในการจัดตั้งกระทรวงใหม โดยสรุปดังนี้
  4.1 ตามท่ีไดมีการกำหนดหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยูในกำกับของฝายบริหาร จำนวน 46 หนวยงาน ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ พ.ศ. 2562 นั้น ในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยน
ใหมเพื่อใหมีความเหมาะสมมากขึ้น 
  4.2 รัฐตองการสงเสริม สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการนำนวัตกรรมที่พัฒนาแลวมาถายทอดและนำ
มาใชประโยชนในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสามารถแขงขันไดมากขึ้น
  4.3 มหาวิทยาลัยเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาจำนวนมาก ซึ่งเกิดจาก การวิจัย งานสรางสรรค การเรียน
การสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และผลงานตางๆ ที่มอบใหเปนของมหาวิทยาลัย อาทิ ผลงานศิลปะ 
ซึ่งทรัพยสินทางปญญาดังกลาวมหาวิทยาลัยสามารถนำไปพัฒนาและดำเนินการใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัย 
  4.4 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐสวนใหญ ไดกำหนดอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการนำผลงานวิจัย ทรัพยสินทาง
ปญญาไปใชประโยชน ไวในพระราชบัญญัติแลว อาทิ มาตรา 14 (12) ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 
กำหนดมหาวิทยาลัยมีอำนาจหนาที่นำผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ไปพัฒนาและจัดการเพื่อ
ประโยชนของมหาวิทยาลัย

 5. ขอควรคำนึงของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐดานการจัดการทรัพยสินทางปญญา
  5.1 ควรจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาดูแลรับผิดชอบดานการจัดการทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย
  5.2 ควรจัดทำแผนพัฒนาดานทรัพยสินทางปญญาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และของแตละสวนงาน
  5.3 ควรกำหนดหลักเกณฑการจัดสรรประโยชนใหชัดเจน เพื่อกระตุนและจูงใจใหผูผลิตผลงาน ใหมารวมมือ
กันในการพัฒนางานตางๆ ใหมากขึ้น อาทิ ระหวางอาจารยกับนักศึกษา อาจารยกับบุคคลภายนอก
  5.4 ควรพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวใหเขาใจกฎเกณฑ แนวทางการดำเนินงาน 
ซึ่งจะชวยใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  5.5 ควรพัฒนาใหเปนหลักสูตรการเรียนการสอน และฝกอบรมพัฒนาใหบุคคลทั่วไป

เอกสารเรื่อง มหาวิทยาลัยกับการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ ไดเผยแพรในเว็บไซตของสำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย http://www.council.su.ac.th/files/document/Report_KM/Auto%20Color0025.pdf
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 โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
  (1) ศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่มหาวิทยาลัยเผชิญและจำเปนตองไดรับการฟนฟู
  (2) จัดทำขอเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยดานตางๆ เพื่อใหการดำเนินงานตามภารกิจบรรลุความ
เปนเลิศตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
  (3) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงานที่เกี่ยวของ เพื่อดำเนินการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
  (4) ใหคำแนะนำมหาวิทยาลัยในการดำเนินการตามภารกิจที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
  (5) อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

การประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 10 เมษายน 2562
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ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 ควรพิจารณาผูรับผิดชอบดานการวิจัยใหชัดเจน โดยผูรับผิดชอบดานการวิจัยควรจะมีตำแหนงที่เหมาะสม เนื่องจาก
การวิจัยเปนงานที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อจัดตั้งเปนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม การ
ไดรับจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยจะตองจัดทำเปนโครงการ จึงควรมีผูรับผิดชอบในการดำเนินการ การประสานงาน และ
การชี้แจงในประเด็นตางๆ เพื่อของบประมาณ รวมทั้งการจัดทำโครงการวิจัยตางๆ รวมกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งเปนแหลงงบประมาณสำคัญในการสรางรายไดแกมหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุมอนุมัติกรอบตำแหนงรองอธิการบดี จำนวน 9 ตำแหนง ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ คือ
     1) รองอธิการบดีฝายบริหาร
     2) รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
     3) รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
     4) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
     5) รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
     6) รองอธิการบดีฝายวิชาการ
     7) รองอธิการบดีฝายคลัง
     8) รองอธิการบดี เพชรบุรี
     9) รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
แตงตั้งผูสมควรดำรงตำแหนงรองอธิการบดี จำนวน 9 ราย ตามรายชื่อที่มหาวิทยาลัยเสนอ คือ
    1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร
    2) ศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
    3) อาจารยอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ   ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
    4) อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
    5) รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
    6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ
    7) อาจารย ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายคลัง
    8) ผูชวยศาสตราจารยจอมภัค คลังระหัด  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดี เพชรบุรี
    9) อาจารย ดร.วิชิต อิ่มอารมย   ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ตั้งแตวันที่ 11 เมษายน 2562 เปนตนไป

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

1. เสนองบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562  (เพิ่มเติม)

มติ ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม จำนวนเงิน 32,365,300 
(สามสิบสองลานสามแสนหกหมื่นหาพันสามรอยบาทถวน) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

1. กำหนดกรอบตำแหนงรองอธิการบดี และแตงตั้งผูสมควรดำรงตำแหนงรองอธิการบดี

     
คณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยปากร

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ไดแตงตั้งคณะกรรมการยกรางแนวทางการ
ปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย
 

นายภราเดช  พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ปรึกษา

คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

นายสุมนต  สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายปญญา วิจินธนสาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายอภิสิทธิ์  ไลสัตรูไกล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายอนนต สิริแสงทักษิณ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช
ผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

ศาสตราจารยญาณวิทย  กุญแจทอง
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค  ฉิมพาลี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย  เผาทองจีน
ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร

กรรมการ

อาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

 นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดจัดทำ
เอกสารเรื่อง มหาวิทยาลัยกับการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ 
มอบใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งไดสรุปสาระ
สำคัญของเอกสารดังกลาว โดยสรุป ดังนี้
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นายอนุชาติ  คงมาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยกับการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ

 1. ไดมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 
7 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งเปนนโยบายที่รัฐตองการใหมีการพัฒนานวัตกรรม และการนำนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ
 2. วันที่ 13 มีนาคม 2562 ไดมีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง “กำหนดหนวยงานอื่นของรัฐที่
อยูในกำกับของฝายบริหาร” ซึ่งไดกำหนดใหหนวยงานจำนวน 46 หนวยงาน เปนหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกำกับของฝาย
บริหาร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ พ.ศ. 2562 โดยหนวยงาน
ลำดับที่ 20-46 เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเปนสวนใหญ
 3. วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย 
และนวัตกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป อาทิ 
   (1) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2562
   (2) พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562
   (3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
   (4) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562
   (5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ.2562
   ผลคือมีการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยในเบื้องตนแบงสวน
ราชการ ออกเปน 6 สวน ดังนี้
   (1) สำนักงานรัฐมนตรี
   (2) สำนักงานปลัดกระทรวง
   (3) กรมวิทยาศาสตรบริการ
   (4) สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
   (5) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   (6) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนสวนราชการ
 4.  ขอสังเกตในการจัดตั้งกระทรวงใหม โดยสรุปดังนี้
  4.1 ตามท่ีไดมีการกำหนดหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยูในกำกับของฝายบริหาร จำนวน 46 หนวยงาน ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ พ.ศ. 2562 นั้น ในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยน
ใหมเพื่อใหมีความเหมาะสมมากขึ้น 
  4.2 รัฐตองการสงเสริม สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการนำนวัตกรรมที่พัฒนาแลวมาถายทอดและนำ
มาใชประโยชนในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสามารถแขงขันไดมากขึ้น
  4.3 มหาวิทยาลัยเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาจำนวนมาก ซึ่งเกิดจาก การวิจัย งานสรางสรรค การเรียน
การสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และผลงานตางๆ ที่มอบใหเปนของมหาวิทยาลัย อาทิ ผลงานศิลปะ 
ซึ่งทรัพยสินทางปญญาดังกลาวมหาวิทยาลัยสามารถนำไปพัฒนาและดำเนินการใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัย 
  4.4 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐสวนใหญ ไดกำหนดอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการนำผลงานวิจัย ทรัพยสินทาง
ปญญาไปใชประโยชน ไวในพระราชบัญญัติแลว อาทิ มาตรา 14 (12) ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 
กำหนดมหาวิทยาลัยมีอำนาจหนาที่นำผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ไปพัฒนาและจัดการเพื่อ
ประโยชนของมหาวิทยาลัย

 5. ขอควรคำนึงของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐดานการจัดการทรัพยสินทางปญญา
  5.1 ควรจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาดูแลรับผิดชอบดานการจัดการทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย
  5.2 ควรจัดทำแผนพัฒนาดานทรัพยสินทางปญญาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และของแตละสวนงาน
  5.3 ควรกำหนดหลักเกณฑการจัดสรรประโยชนใหชัดเจน เพื่อกระตุนและจูงใจใหผูผลิตผลงาน ใหมารวมมือ
กันในการพัฒนางานตางๆ ใหมากขึ้น อาทิ ระหวางอาจารยกับนักศึกษา อาจารยกับบุคคลภายนอก
  5.4 ควรพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวใหเขาใจกฎเกณฑ แนวทางการดำเนินงาน 
ซึ่งจะชวยใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  5.5 ควรพัฒนาใหเปนหลักสูตรการเรียนการสอน และฝกอบรมพัฒนาใหบุคคลทั่วไป

เอกสารเรื่อง มหาวิทยาลัยกับการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ ไดเผยแพรในเว็บไซตของสำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย http://www.council.su.ac.th/files/document/Report_KM/Auto%20Color0025.pdf
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 โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
  (1) ศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่มหาวิทยาลัยเผชิญและจำเปนตองไดรับการฟนฟู
  (2) จัดทำขอเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยดานตางๆ เพื่อใหการดำเนินงานตามภารกิจบรรลุความ
เปนเลิศตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
  (3) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงานที่เกี่ยวของ เพื่อดำเนินการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
  (4) ใหคำแนะนำมหาวิทยาลัยในการดำเนินการตามภารกิจที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
  (5) อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

การประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 10 เมษายน 2562
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ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 ควรพิจารณาผูรับผิดชอบดานการวิจัยใหชัดเจน โดยผูรับผิดชอบดานการวิจัยควรจะมีตำแหนงที่เหมาะสม เนื่องจาก
การวิจัยเปนงานที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อจัดตั้งเปนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม การ
ไดรับจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยจะตองจัดทำเปนโครงการ จึงควรมีผูรับผิดชอบในการดำเนินการ การประสานงาน และ
การชี้แจงในประเด็นตางๆ เพื่อของบประมาณ รวมทั้งการจัดทำโครงการวิจัยตางๆ รวมกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งเปนแหลงงบประมาณสำคัญในการสรางรายไดแกมหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุมอนุมัติกรอบตำแหนงรองอธิการบดี จำนวน 9 ตำแหนง ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ คือ
     1) รองอธิการบดีฝายบริหาร
     2) รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
     3) รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
     4) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
     5) รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
     6) รองอธิการบดีฝายวิชาการ
     7) รองอธิการบดีฝายคลัง
     8) รองอธิการบดี เพชรบุรี
     9) รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
แตงตั้งผูสมควรดำรงตำแหนงรองอธิการบดี จำนวน 9 ราย ตามรายชื่อที่มหาวิทยาลัยเสนอ คือ
    1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร
    2) ศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
    3) อาจารยอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ   ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
    4) อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
    5) รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
    6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ
    7) อาจารย ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายคลัง
    8) ผูชวยศาสตราจารยจอมภัค คลังระหัด  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดี เพชรบุรี
    9) อาจารย ดร.วิชิต อิ่มอารมย   ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ตั้งแตวันที่ 11 เมษายน 2562 เปนตนไป

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

1. เสนองบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562  (เพิ่มเติม)

มติ ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม จำนวนเงิน 32,365,300 
(สามสิบสองลานสามแสนหกหมื่นหาพันสามรอยบาทถวน) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

1. กำหนดกรอบตำแหนงรองอธิการบดี และแตงตั้งผูสมควรดำรงตำแหนงรองอธิการบดี

     
คณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยปากร

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ไดแตงตั้งคณะกรรมการยกรางแนวทางการ
ปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย
 

นายภราเดช  พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ปรึกษา

คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

นายสุมนต  สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายปญญา วิจินธนสาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายอภิสิทธิ์  ไลสัตรูไกล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายอนนต สิริแสงทักษิณ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช
ผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

ศาสตราจารยญาณวิทย  กุญแจทอง
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค  ฉิมพาลี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย  เผาทองจีน
ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร

กรรมการ

อาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

 นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดจัดทำ
เอกสารเรื่อง มหาวิทยาลัยกับการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ 
มอบใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งไดสรุปสาระ
สำคัญของเอกสารดังกลาว โดยสรุป ดังนี้
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นายอนุชาติ  คงมาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยกับการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ

 1. ไดมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 
7 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งเปนนโยบายที่รัฐตองการใหมีการพัฒนานวัตกรรม และการนำนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ
 2. วันที่ 13 มีนาคม 2562 ไดมีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง “กำหนดหนวยงานอื่นของรัฐที่
อยูในกำกับของฝายบริหาร” ซึ่งไดกำหนดใหหนวยงานจำนวน 46 หนวยงาน เปนหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกำกับของฝาย
บริหาร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ พ.ศ. 2562 โดยหนวยงาน
ลำดับที่ 20-46 เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเปนสวนใหญ
 3. วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย 
และนวัตกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป อาทิ 
   (1) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2562
   (2) พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562
   (3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
   (4) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562
   (5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ.2562
   ผลคือมีการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยในเบื้องตนแบงสวน
ราชการ ออกเปน 6 สวน ดังนี้
   (1) สำนักงานรัฐมนตรี
   (2) สำนักงานปลัดกระทรวง
   (3) กรมวิทยาศาสตรบริการ
   (4) สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
   (5) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   (6) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนสวนราชการ
 4.  ขอสังเกตในการจัดตั้งกระทรวงใหม โดยสรุปดังนี้
  4.1 ตามท่ีไดมีการกำหนดหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยูในกำกับของฝายบริหาร จำนวน 46 หนวยงาน ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ พ.ศ. 2562 นั้น ในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยน
ใหมเพื่อใหมีความเหมาะสมมากขึ้น 
  4.2 รัฐตองการสงเสริม สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการนำนวัตกรรมที่พัฒนาแลวมาถายทอดและนำ
มาใชประโยชนในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสามารถแขงขันไดมากขึ้น
  4.3 มหาวิทยาลัยเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาจำนวนมาก ซึ่งเกิดจาก การวิจัย งานสรางสรรค การเรียน
การสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และผลงานตางๆ ที่มอบใหเปนของมหาวิทยาลัย อาทิ ผลงานศิลปะ 
ซึ่งทรัพยสินทางปญญาดังกลาวมหาวิทยาลัยสามารถนำไปพัฒนาและดำเนินการใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัย 
  4.4 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐสวนใหญ ไดกำหนดอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการนำผลงานวิจัย ทรัพยสินทาง
ปญญาไปใชประโยชน ไวในพระราชบัญญัติแลว อาทิ มาตรา 14 (12) ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 
กำหนดมหาวิทยาลัยมีอำนาจหนาที่นำผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ไปพัฒนาและจัดการเพื่อ
ประโยชนของมหาวิทยาลัย

 5. ขอควรคำนึงของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐดานการจัดการทรัพยสินทางปญญา
  5.1 ควรจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาดูแลรับผิดชอบดานการจัดการทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย
  5.2 ควรจัดทำแผนพัฒนาดานทรัพยสินทางปญญาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และของแตละสวนงาน
  5.3 ควรกำหนดหลักเกณฑการจัดสรรประโยชนใหชัดเจน เพื่อกระตุนและจูงใจใหผูผลิตผลงาน ใหมารวมมือ
กันในการพัฒนางานตางๆ ใหมากขึ้น อาทิ ระหวางอาจารยกับนักศึกษา อาจารยกับบุคคลภายนอก
  5.4 ควรพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวใหเขาใจกฎเกณฑ แนวทางการดำเนินงาน 
ซึ่งจะชวยใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  5.5 ควรพัฒนาใหเปนหลักสูตรการเรียนการสอน และฝกอบรมพัฒนาใหบุคคลทั่วไป

เอกสารเรื่อง มหาวิทยาลัยกับการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ ไดเผยแพรในเว็บไซตของสำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย http://www.council.su.ac.th/files/document/Report_KM/Auto%20Color0025.pdf
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 โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
  (1) ศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่มหาวิทยาลัยเผชิญและจำเปนตองไดรับการฟนฟู
  (2) จัดทำขอเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยดานตางๆ เพื่อใหการดำเนินงานตามภารกิจบรรลุความ
เปนเลิศตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
  (3) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงานที่เกี่ยวของ เพื่อดำเนินการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
  (4) ใหคำแนะนำมหาวิทยาลัยในการดำเนินการตามภารกิจที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
  (5) อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

การประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 10 เมษายน 2562
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ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 ควรพิจารณาผูรับผิดชอบดานการวิจัยใหชัดเจน โดยผูรับผิดชอบดานการวิจัยควรจะมีตำแหนงที่เหมาะสม เนื่องจาก
การวิจัยเปนงานที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อจัดตั้งเปนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม การ
ไดรับจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยจะตองจัดทำเปนโครงการ จึงควรมีผูรับผิดชอบในการดำเนินการ การประสานงาน และ
การชี้แจงในประเด็นตางๆ เพื่อของบประมาณ รวมทั้งการจัดทำโครงการวิจัยตางๆ รวมกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งเปนแหลงงบประมาณสำคัญในการสรางรายไดแกมหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุมอนุมัติกรอบตำแหนงรองอธิการบดี จำนวน 9 ตำแหนง ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ คือ
     1) รองอธิการบดีฝายบริหาร
     2) รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
     3) รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
     4) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
     5) รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
     6) รองอธิการบดีฝายวิชาการ
     7) รองอธิการบดีฝายคลัง
     8) รองอธิการบดี เพชรบุรี
     9) รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
แตงตั้งผูสมควรดำรงตำแหนงรองอธิการบดี จำนวน 9 ราย ตามรายชื่อที่มหาวิทยาลัยเสนอ คือ
    1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร
    2) ศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
    3) อาจารยอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ   ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
    4) อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
    5) รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
    6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ
    7) อาจารย ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายคลัง
    8) ผูชวยศาสตราจารยจอมภัค คลังระหัด  ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดี เพชรบุรี
    9) อาจารย ดร.วิชิต อิ่มอารมย   ใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ตั้งแตวันที่ 11 เมษายน 2562 เปนตนไป

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ

การประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

1. เสนองบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562  (เพิ่มเติม)

มติ ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม จำนวนเงิน 32,365,300 
(สามสิบสองลานสามแสนหกหมื่นหาพันสามรอยบาทถวน) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

1. กำหนดกรอบตำแหนงรองอธิการบดี และแตงตั้งผูสมควรดำรงตำแหนงรองอธิการบดี

     
คณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยปากร

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ไดแตงตั้งคณะกรรมการยกรางแนวทางการ
ปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย
 

นายภราเดช  พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ปรึกษา

คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

นายสุมนต  สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายปญญา วิจินธนสาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายอภิสิทธิ์  ไลสัตรูไกล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายอนนต สิริแสงทักษิณ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช
ผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

ศาสตราจารยญาณวิทย  กุญแจทอง
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค  ฉิมพาลี
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การสรรหาผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะอักษรศาสตร
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ รองศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ

1. ความหมายของ OKR 

   OKR ยอมาจากคำวา ยอมาจากคำวา Objectives and Key Results คือ เครื่องมือขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย โดยการ

   ตั้งเปาหมายของแตละบุคคลในองคกรใหมีเปาหมายที่สอดคลองกันทั้งองคกร 

  Objectives    คือ  วัตถุประสงคหลัก เปนการบอกจุดมุงหมายของหนวยงาน 

  Key Results  คือ  ผลลัพธของเปาหมายที่ตั้งขึ้น

2. การสราง Objectives 

  2.1 ผูบริหารระดับสูงตั้ง Objective หลักขององคกร

  2.2 ผูบริหารระดับรองลงมาสราง Objective ของหนวยงานตนเองใหสอดคลองกับ Objective หลักของ

                         องคกร

  2.3 หัวหนางานในระดับรองลงมาอีกสราง Objective ของหนวยงานตนเองใหสอดคลองกับ Objective

                        ของหนวยงานของผูบริหารระดับสูงไปจากหนวยงานของตนเอง 

  2.4 พนักงานแตละคนสราง Objective ของงานตนเองใหสอดคลองกับ Objective ของหนวยงานที่ตน

                        สังกัด

  2.5 Objective จะตองสอดคลองกับกลยุทธขององคกร มีประมาณ 3-5 ขอ และมีลักษณะเชิงคุณภาพ เชน 

                         เพิ่มความพึงพอใจผูใชบริการ เพิ่มยอดขาย 

  2.6 หลีกเลี่ยงการตั้ง Objective ที่เปนงานประจำ Objective ควรทำใหไดผลลัพธใหมๆ เพิ่มขึ้น  เชน ลด

                         ของเสียในการผลิตลง

3. การสราง Key Results 

  3.1 Key results เปนการวัด Objective ที่สรางขึ้นในแตละขอ จะวัดในเชิงปริมาณและกำหนดคาเปาหมาย

                        อยางชัดเจน เชน Objective คือ เพิ่มกำไร  Key Results คือ เปอรเซ็นตที่เพิ่มขึ้นของกำไร 

  3.2 โดยทั่วไป Objective  1 ขอ จะมี Key Results ไมเกิน 5 ขอ

  3.3 Key results อาจจะเปนการวัดผลลัพธ  หรือการวัด Milestone 

           เชน สามารถจัดทำ Website ไดเสร็จสิ้น  100%  ในเดือนตุลาคม (Milestone) หรือ มีผูเขาชม Website 

                         อยางนอยวันละ  1,000 คน 

  3.4 Key results เปน outcome ไมใช activities  

  3.5 Key results  สามารถวัดผลไดงาย และมีคาเปาหมายชัดเจนและมีความทาทาย สามารถแปลงเปน

                         คะแนนได 

 

Objective and Key result (OKR)
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  3.2 โดยทั่วไป Objective  1 ขอ จะมี Key Results ไมเกิน 5 ขอ

  3.3 Key results อาจจะเปนการวัดผลลัพธ  หรือการวัด Milestone 

           เชน สามารถจัดทำ Website ไดเสร็จสิ้น  100%  ในเดือนตุลาคม (Milestone) หรือ มีผูเขาชม Website 

                         อยางนอยวันละ  1,000 คน 

  3.4 Key results เปน outcome ไมใช activities  

  3.5 Key results  สามารถวัดผลไดงาย และมีคาเปาหมายชัดเจนและมีความทาทาย สามารถแปลงเปน

                         คะแนนได 

 

Objective and Key result (OKR)



สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร   22 หมู 7 ถนนบรมราชชนนี 
เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพ 10170
โทรศัพท 0-2849-7500 ตอ 31301-5  โทรสาร 0-2849-7505   
www.council.su.ac.th

นายภราเดช พยัฆวิเชียร   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษา
ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา  บรรณาธิการ    
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  คณะทำงาน

ปที่ 7 ฉบับที่ 42 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2562)

  

ประเด็นขาว
* คำสอนพอ
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัย
* แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
  คณาจารยประจำคนใหม
* สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
  วิจัยและนวัตกรรม โอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัยศิลปากร
* มหาวิทยาลัยกับการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ 
* แนะนำคณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ 
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา

2
2
3

4

8
9
11
12
15

สาระนารูสาระนารู

        

 “ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไรทำอยางนั้น จึงจะไดรับความสำเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา   

เชื่อถือ และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทำ คือพูดจริงทำจริง จึงเปนปจจัยสำคัญ

ในการสงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด”

 * พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540

ที่มา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html

คำสอนพอ

อางอิงและขอขอบคุณขอมูลจาก 
1.http://hospital.tu.ac.th/km/admin/new/171017_084238.pdf
2.https://blog.finnomena.com/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%
E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%
B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%
B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-okr-e17c2a65459

28 กรกฎาคม 2562
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
 ขอพระองคทรงพระเจริญ

กับนายกสภา
มหาว�ทยาลัยศิลปากร

คุย

2

 สำหรับเร่ืองการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยสูความเปน
นานาชาติ สภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะตอแผนการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในเรื่องดังกลาว อาทิ ควรทำความเขาใจ
กับตัวชี้วัดในแตละตัวใหชัดเจน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแหลงขอมูลในแตละตัวชี้วัด การมีผูรับผิดชอบการทำงานโดยตรงเพื่อให
การทำงานมีความตอเนื่อง การจัดทำขอมูล ฐานขอมูลและวิเคราะหบริบทปจจัยทั้งภายในและภายนอกแลวนำมาวางแผนการ
ทำงาน และสิ่งสำคัญคือการสื่อสาร ทำความเขาใจกับผูบริหาร บุคลากร นักศึกษาแลวระดมความคิดรวมกันซึ่งจะเปนพลังนำไปสู
ความรวมมือ รวมใจกันในการทำงานใหประสบความสำเร็จ 
 ขอประชาสัมพันธความคืบหนาการปรับปรุงพื้นที่วังทาพระ ซึ่งขณะนี้การทำงานมีความกาวหนาไปแลวกวา 95%  และ
คาดวาในเดือนกรกฎาคม 2562 คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป และคณะสถาปตยกรรมศาสตร จะสามารถเขาไปจัดการเรียน
การสอนได สวนคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คาดวาจะเขาไปจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย ปการ
ศึกษา 2562 จึงขอขอบคุณทุกฝายที่ชวยกำกับดูแล และเรงรัดการทำงานในครั้งนี้ดวยครับ

            
ขอบคุณและสวัสดีครับ

                                                                                           (นายภราเดช พยัฆวิเชียร)

                                                                                     นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

3

     ในนามของสภามหาวิทยาลัยกระผมขอแสดงความยินดีกับ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คือ ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว 

ที่ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนประธานสภาพัฒนา

การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 

เปน กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ

     

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

 อีกทานหนึ่งคือ อาจารยปญญา วิจินธนสาร ซึ่งไดรับเชิญใหไปจัดแสดงผลงานในงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ

เวนิสเบียนนาเล คร้ังท่ี 58 ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี ระหวางวันที่ 11 พฤษภาคม ถึง 24 พฤศจิกายน 2562

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดจัดตั้งขึ้นแลว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  และไดมี

ประกาศพระราชบัญญัติใหมหลายฉบับ อาทิ  พรบ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 พรบ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 

ซึ่งทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน ทั้งรูปแบบการจัดการศึกษา การเสนอของบประมาณ งานวิจัย ฯลฯ สภามหาวิทยาลัย

ไดรับความกรุณาจากศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ชวยสรุปสาระสำคัญ

ของพระราชบัญญัติใหมดังกลาว รวมทั้งไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางยิ่งแกมหาวิทยาลัย อาทิ การเตรียมความพรอม

รับการเปลี่ยนแปลง โอกาสของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่จะนำเสนอแนวคิด แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา หลักสูตร การผลิต

บัณฑิตที่มุงเนนทักษะดานการปฏิบัติขั้นสูง การรวมกลุมของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความเขมแข็ง และความทาทายในการดำเนินการ 

อาทิ การบริหารจัดการแบบ Sandbox ที่สามารถทดลอง พัฒนาการทำงานรูปแบบใหมๆ ซึ่งไดนำสรุปรายละเอียดตางๆ มาเผยแพร

ไวในขาวสารสภามหาวิทยาลัยฉบับนี้ และในเว็บไซตของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแลว 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจำ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง

รองอธิการบดีฝายบริหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร

อาจารย ดร.นิรุทธ  วัฒโนภาส

คณะศึกษาศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจำ

กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

4. ตัวอยาง การต้ัง Objective และ Key Results 

              

5. ข้ันตอนในการนำ OKRs ไปใชในองคกร

 5.1 อธิบายทำความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด  OKRs 

 5.2 ออกแบบ OKRs ใหมีความสอดคลองเช่ือมโยงกัน

 5.3 ส่ือสารใหทุกคนเขาใจวิธีการใช OKRs

 5.4 เร่ิมนำไปใชในทางปฏิบัติ

การสราง Objective และ Key Results 

แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ คนใหม

CEO

Objective: เพ่ิมกำไร

Key Results: % Profit Growth > 10%

ฝายตลาด

Objective: เพ่ิมรายได

Key Results: % Revenue Growth > 20%

ฝายผลิต

Objective: ลดคาใชจาย

Key Results: Expenses/Revenue < 20%

ฝายขาย

Objective: เพ่ิมจำนวนลูกคา

Key Results: จำนวนลูกคาใหม

เพ่ิมข้ึน 30%

ฝายสนับสนุนการขาย

Objective: จัดทำ Website ท่ีสนับสนุนการขาย

Key Results: จำนวนผูเขาชม Website ไมนอยกวา

1,000 รายตอวัน

แผนกซอมบำรุง

Objective: ทำใหเคร่ืองจักรใชงาน

ไดเสมอ

Key Results: % Downtime < 5%


